
→

|  Bouwkwaliteit in de Praktijk  | nr. 8 november 2022  |  11

Jaarcongres VBWTN

DSO: hoe werkt dit in de 
praktijk?

Op het moment van schrijven is bekend geworden dat minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting 

en Ruimtelijke Ordening) de Eerste Kamer heeft geadviseerd de ingangsdatum van de Omge-

vingswet te verschuiven naar 1 juli 2023. Er is meer tijd nodig voor het testen en oefenen met 

het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) dat de wet moet ondersteunen. Achteraf was het be-

lang van de workshop over de werking van het DSO in de praktijk dus nog groter dan gedacht. 

Onder meer de bevoegde gezagen moeten nog flink aan de slag!

Tekst ing. Frank de Groot

Beeld Jan Hagen

Jan van den Dool, senior adviseur Omgevingswet bij het Informatiepunt Leefomgeving, praat ons bij over het DSO. Er zijn enkele interessante websites waar iedere BWT’er 

moet gaan kijken, zoals iplo.nl en pre.omgevingswet.overheid.nl.
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T ijdens het jaarcongres op 6 oktober 
2022 gonsde het in de gangen al dat 
minister Hugo de Jonge op vrijdag  
14 oktober een brief naar de Eerste 

Kamer zou zenden over de voortgang van on-
der meer het Digitale Stelsel Omgevingswet 
(DSO) en de gevolgen daarvan voor de in-
gangsdatum Omgevingswet. Pas laat op die 
vrijdagmiddag kwam het nieuws naar buiten 
dat er in de brief wordt gepleit voor een nieu-
we ingangsdatum: 1 juli 2023. Een van de aan-
leidingen is een kritisch rapport van het Ad-
viescollege ICT-toetsing, dat vlak daarvoor 
verscheen en op verzoek van de Eerste Kamer 
is opgesteld. Daaruit blijkt dat niet alle be-
voegde gezagen de noodzakelijke handelin-
gen geheel hebben getest. Dat betekent dat 
hun dienstverlening onder druk kan komen te 
staan. Daarnaast is er langer tijd nodig voor 
het aanpassen van de punten die komen uit 
het indringend ketentesten.
De Jonge in de kamerbrief: “Er is de afgelopen 
weken aanbod in de leveranciersmarkt be-
schikbaar gekomen met werkende en geteste 
DSO-software om plannen en verordeningen 

te publiceren en te muteren. Dit maakt dat me-
deoverheden nu keuze hebben, kunnen oefe-
nen en zo stappen kunnen zetten en meer ver-
trouwd raken met de systemen. In het bij- 
zonder ontstaat hiermee nu oefentijd om hun 
software goed te testen in de werkende plan-
keten. Een deel van de medeoverheden zet 
deze stappen momenteel en daarmee wordt 
indringend getest.”

Centraal informatiepunt

Een goed gevulde zaal werd tijdens de tweede 
ronde workshops door Jan van den Dool bijge-
praat over het DSO. Hij is senior adviseur Om-
gevingswet bij het Informatiepunt Leefomge-
ving en praat ons bij over het Informatiepunt 
Leefomgeving (IPLO) dat overheden en bedrij-
ven juridische en praktische uitleg geeft over 
de Omgevingswet en het digitaal stelsel. “Het 
IPLO bundelt informatie over bodem, bouwen, 
water, milieu en de Omgevingswet. IPLO onder-
steunt overheden, maatschappelijke organisa-
ties en bedrijven bij het werken met de Omge-
vingswet en het digitaal stelsel in de praktijk. 
Dit informatiepunt is onderdeel van het interbe-

stuurlijke programma Aan de slag met de Om-
gevingswet, waarin gemeentes, provincies wa-
terschappen en het Rijk samenwerken.”
Van den Dool opent iplo.nl en we zien dat we 
kunnen kiezen uit informatie over bijvoorbeeld 
de bruidsschat, omgevingsplan, Omgevings-
wet en het digitale stelsel. Ook vinden we hier 
alle geconsolideerde versies van de Omge-
vingswet, Omgevingsbesluit, Omgevingsrege-
ling, Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), Be-
sluit activiteiten leefomgeving (Bal) en Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl). Daarnaast 
zijn talrijke andere informatiebronnen te raad-
plegen over bijvoorbeeld overgangsrecht of 
activiteiten op het gebied van bouwen, water 
of milieubelasting. “Ik raad iedere BWT’er aan 
om hier gebruik van te maken.”

Omgevingsloket

Vervolgens komt ook het Omgevingsloket aan 
bod, onderdeel van het DSO. “Hier kunnen 
BWT’ers en particulieren terecht voor de Ver-
gunningcheck en de Aanvraag of Melding”, 
aldus Van den Dool . Hij neemt ons mee naar 
het Omgevingsloket. 

Het digitale Omgevingsloket.
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In het onderdeel Vergunningcheck krijgen ini-
tiatiefnemers via vragenlijsten antwoord op 
de vraag: mag ik op deze locatie mijn idee 
uitvoeren, of heb ik daar een vergunning voor 
nodig? Aan het eind volgt een conclusie: is er 
een vergunning- of meldingsplicht voor deze 
situatie? Initiatiefnemers komen via de web-
site van hun lokale overheid uit bij de Ver-
gunningcheck. Of door direct naar het Omge-
vingsloket te gaan: https://omgevingswet.
overheid.nl.
Initiatiefnemers beginnen met de Vergunning-
check door een locatie te kiezen. Dat kan op 
diverse wijzen, zoals het invoeren van een 
plaatsnaam, adres, postcode, kadastraal num-
mer, coördinaten of zelfs een locatie op de 
kaart. In de toekomst kunnen ze ook zoeken 
via een vlak op de kaart. Is de locatie bekend? 
Dan kunnen initiatiefnemers de werkzaamhe-
den opzoeken die ze willen doen. Dit kan door 
een werkzaamheid in de zoekbalk in te voe-
ren. Tijdens het typen toont het Omgevingslo-
ket suggesties. Denk aan ‘aanbouw of schuur 
plaatsen’, ‘sloopwerkzaamheden’, ‘dakkapel 
bouwen’, ‘boom kappen of snoeien’ of ‘raam 
of gevel veranderen’. Initiatiefnemers kunnen 
daarna een werkzaamheid kiezen en toevoe-
gen aan de lijst ‘mijn werkzaamheden’. Ze 
kunnen ook meerdere werkzaamheden kiezen, 
bijvoorbeeld ‘boom kappen’ en ‘oprit aanleg-
gen’. Daarna kunnen ze beide werkzaamhe-
den in één keer checken.

Initiatiefnemers beantwoorden vervolgens de 
vragen die bij de gekozen werkzaamheden ho-
ren. Via deze vragen checken ze of ze een ver-
gunning nodig hebben. Gebruikers zien alleen 
vragen die van toepassing zijn op hun situatie. 
Het antwoord op de ene vraag bepaalt welke 
andere vragen ze nog moeten beantwoorden. 
Dit kan soms leiden tot meer vragen en een 
andere keer tot minder vragen. Uiteindelijk 
zien de initiatiefnemers het resultaat van de 
Vergunningcheck als ze alle vragen hebben 
beantwoord. De resultaten zijn per werkzaam-
heid te zien. Als ze meerdere werkzaamheden 
hebben gekozen, zien ze ook het resultaat per 
werkzaamheid.
De Vergunningcheck heeft vijf verschillende 
resultaten:
• plichtenvrij: initiatiefnemers mogen de 

werkzaamheden uitvoeren;
• informatieplicht: initiatiefnemers moeten 

de gemeente, provincie of het waterschap 
informeren over de werkzaamheden. Dit kan 
via het Omgevingsloket;

• meldplicht: initiatiefnemers moeten een 
melding indienen voor de werkzaamheden. 
Dit kan via het Omgevingsloket;

• vergunningplicht: initiatiefnemers moeten 
een vergunningaanvraag indienen voor de 
werkzaamheden. Deze aanvraag kunnen ze 
indienen via het Omgevingsloket;

• verbod: initiatiefnemers mogen de werk-
zaamheden niet uitvoeren.

Initiatiefnemers kunnen de resultaten van de 
Vergunningcheck downloaden als PDF-be-
stand, om te bewaren of uit te printen. Er zijn 
geen rechten te ontlenen aan de inhoud van 
het bestand. “Maar die juridische regels snapt 
de burger toch allemaal niet meer”, aldus een 
bezorgde vraag uit zaal. Van den Dool denkt 
dat dat wel meevalt: “De Vergunningcheck 
helpt de burger via de vragenbomen door de 
onderdelen die relevant zijn voor hun werk-
zaamheden. De vragenboom gaat dus over al 
deze documenten heen. De burger hoeft zich 
dus niet te verdiepen in de achterliggende re-
gelgeving. En de gemeente kan op de achter-
grond de voorwaarden aanpassen.”
Hij voegt toe: “Als overheid bepaal je zelf voor 
welke werkzaamheden je de Vergunningcheck 
inricht. Daarvoor moet je toepasbare regels 
maken en aanleveren. Om te oefenen met het 
Omgevingsloket kun je een demo volgen of 
zelf een demo geven. Dit kan met de de-
mo-omgeving van het Omgevingsloket: htt-
ps://dmo.omgevingswet.overheid.nl. Het pro-
gramma Aan de slag met de Omgevingswet 
heeft hiervoor beschrijvingen en oefeningen 
gemaakt. Daarnaast kun je op https://pre.om-
gevingswet.overheid.nl alle informatie vinden 
over het Omgevingsloket.

Ruimtelijke regels

Een ander belangrijk onderdeel van het DSO 
zijn de ruimtelijke regels in het toekomstige 

In ‘regels op de kaart’ vind je de regels van alle overheden bij elkaar. Je kunt ook plannen van de overheid bekijken voor de toekomst.
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omgevingsplan. Anders gezegd: welke regels 
gelden er op de locatie waar ik een activiteit 
wil uitoefenen. Van den Dool legt uit: “Mo-
menteel staan die regels in https://ruimtelij-
keplannen.nl. Hier kun je ook weer zoeken op 
adres, plannaam of plannummer of bepaalde 
kenmerken ingeven. Vervolgens kan voor de 
betreffende locatie het van toepassing zijnde 
bestemmingsplan worden bekeken, alsmede 
andere bestemmingsplannen.”
Uiteindelijk komen al die bestemmingsplan-
nen, samen met de zogenoemde bruidsschat, 
in het omgevingsplan terecht. De bruidsschat 
is een set regels over onderwerpen die onder 
de Omgevingswet overgaan van het Rijk naar 
de decentrale overheden. Van den Dool: “Deze 
bruidsschat voorkomt dat bij inwerkingtreding 
van de Omgevingswet er bijvoorbeeld ineens 
geen regels meer gelden voor geluidoverlast 
bij horeca, of andere regels die zijn overge-
gaan naar decentrale overheden. Gemeenten 
kunnen de regels vervolgens op elk moment 
aanpassen of schrappen binnen de kaders 
van de Omgevingswet. Daarvoor hebben ze tot 
31 december 2029 de tijd.”
De omgevingsplannen kan men straks ook op 
het Omgevingsloket raadplegen door te zoe-
ken op adres, perceel, coördinatenlocatie of 
aanwijzing op de kaart van Nederland. Mo-
menteel kan dat al voor de bestaande regels 
via de bèta-omgeving van het Omgevingsloket 
op https://pre.omgevingswet.overheid.nl. Hier 
kies je dan voor ‘regels op de kaart’. Je kunt er 
zelfs al zoeken op ‘regels in voorbereiding; 
betreffende plannen van de overheid voor de 
gekozen locatie in de toekomst. Tevens kun je 
hier regels uit het verleden vinden, in verband 
met bijvoorbeeld een juridisch geschil.
Uit de zaal komt de vraag of er in het omge-
vingsplan ook weer gewerkt kan worden met 
kleurcodes, die de bestemming aangeven. Dat 
blijkt echter niet meer het geval: “Dat lijkt leuk 
die kleurcodes, maar vaak gelden er meerdere 
regels voor een locatie, waardoor een kleurco-

de voor ‘wonen’ ook niet alles zegt. Dat is dus 
nu losgelaten. Door op een locatie te klikken 
komen alle van toepassing zijnde regels in 
beeld. Een troost is verder dat de documenten 
die in ruimtelijkeplannen.nl zichtbaar worden 
gemaakt, via een overbruggingsfunctie zicht-
baar blijven in het DSO. Hierdoor hebben ge-
meenten alle tijd om informatie over te zetten 
naar het omgevingsplan. Dat kan voorlopig 
nog volgens de IMRO-standaard (Informatie-
model Ruimtelijke Ordening, red.)”

Omgevingsvergunning

Het DSO zal voor velen even wennen zijn, 
maar ook het speelveld rond de aanvraag van 
een omgevingsvergunning gaat wijzigen. Een 
flinke uitdaging dus voor zowel gemeenten als 
aanvragers van een omgevingsvergunning. 
Van den Dool neemt de wijzigingen nog eens 
door. Daar doen we kort verslag van, want in 
het artikel elders in dit blad over de workshop 
‘Vergunningvrij bouwen onder de Omgevings-
wet’ in de eerste ronde lezen we alles over de 
nieuwe opzet.
Nieuw is in ieder geval de zogenoemde ‘knip’. 
“In de Omgevingswet wordt de vergunning-
plicht voor het bouwen opgeknipt in een tech-
nisch deel en een ruimtelijk deel. We spreken 
daarbij over ‘activiteiten’, in plaats van ‘bou-
wen’. Het technische deel betreft de bouwacti-
viteit en daarvoor gelden landelijke eisen, die 
in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
staan. Het ruimtelijke deel is een omgevings-
planactiviteit en daarvoor stelt de gemeente 
de eisen in het omgevingsplan. Voor beide de-
len moet aan de regels worden voldaan. Soms 
is geen toestemming vooraf nodig, soms een 
melding en soms een vergunning”, aldus Van 
den Dool.
Maar wat is nu wel of niet vergunningsvrij? Hij 
neemt ons mee naar de laatste geconsolideer-
de versie van het Bbl (zie iplo.nl). Hier staan in 
artikel 2.25 de vergunningplichtige gevallen 
technische bouwactiviteit bij bouwwerken met 

een dak, en in 2.26 de vergunningplichtige 
gevallen technische bouwactiviteit bij bouw-
werken zonder dak. Artikel 2.27 bevat vervol-
gens de uitzonderingen op de vergunning-
plicht voor een technische bouwactiviteit, 
zoals het bouwen onder gevolgklasse 1. Dat 
zijn bijvoorbeeld de eenvoudige gebouwen, 
zoals grondgebonden woningen en bedrijfs- 
panden van maximaal twee bouwlagen. “Maar 
ook bijvoorbeeld de vergunningvrije bouwacti-
viteiten die we kennen uit de huidige bijlage II 
van bij het Besluit omgevingsrecht. Denk aan 
de dakkapellen, dakramen, vlaggenmasten 
niet hoger dan zes meter, kozijnen, enzo-
voort.”
Artikel 2.29 in Bbl noemt vervolgens de ver-
gunningvrije omgevingsplanactiviteiten (dus 
de eisen voor het ruimtelijke deel) met betrek-
king tot bouwwerken. Ook hier treffen we de 
activiteiten uit de huidige bijlage II bij het Be-
sluit omgevingsrecht aan. Van den Dool: 
“Maar nu gaat het om ruimtelijke eisen. Dus 
niet alleen de positie van bijvoorbeeld een 
dakkapel – zoals voor- of achterdakvlak – 
maar ook eisen ten aanzien van afmetingen en 
positie in het dakvlak. Belangrijk op te merken 
is dat je in het omgevingsplan regels mag ver-
soepelen. Zo kun je een dakkapel in het voor-
dakvlak vergunningvrij maken. Maar anders-
om mag niet: dus als een activiteit volgens Bbl 
vergunningvrij is, mag je die niet vergunning-
plichtig maken.”
Interessant zijn verder de recent toegevoegde 
artikelen 2.16 tot en met 2.21. Deze hebben 
betrekking op de Wet kwaliteitsborging voor 
het bouwen. Van den Dool toont onder meer 
artikel 2.17 met de bouwactiviteiten die onder 
gevolgklasse 1 vallen. Artikel 2.18 gaat in op 
de bouwmelding – “daar vallen heel veel 
bouwwerken onder!” – en 2.19 op de gege-
vens en bescheiden die nodig zijn bij een 
bouwmelding. Artikel 2.21 gaat in op de ge-
reedmelding van een bouwactiviteit, dus zeker 
goed leesvoer voor BWT’ers!
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