
FAQ 
Vaker gestelde vragen of vragen die op elkaar lijken zijn in deze FAQ opgenomen, gegroepeerd op thema. Deze vragen en 
antwoorden vindt u ook terug in het totaal overzicht op Tab2.

Thema Gestelde vragen/ opmerkingen Antwoord (v1)
DSO-content 1. Er is een verschil tussen ‘'werkzaamheden'' in de Vergunningcheck en de ‘'activiteiten'' in de aanvraag. Hoe zit dat? En hoe zorg 

je ervoor dat de ondernemer de juiste termen bij ‘'werkzaamheden'' weet in te voeren? Verbeterpunt: de lijst met werkzaamheden 
sterk uitbreiden en in overleg met branches samenstellen.

2. Ontbrekende samenhang tussen werkzaamheden en activiteiten

3. Samenhang tussen wet- en regelgeving, werkzaamheden en activiteiten

Werkzaamheden en activiteiten zijn aan elkaar gekoppeld. Bij het onderdeel Aanvragen kunnen initiatiefnemers zoeken op de juridische activiteiten van 
overheden. Maar omdat initiatiefnemers niet altijd de juridische naam van een activiteit kennen, gebruikt het nieuwe Omgevingsloket 'werkzaamheden' bij 
de onderdelen Vergunningcheck en Maatregelen op maat. 

Werkzaamheden beschrijven juridische activiteiten in begrijpelijke woorden en ze zijn gekoppeld aan juridische activiteiten. De vragen voor de juridische 
activiteit 'Houtopstand vellen' zijn bijvoorbeeld te vinden via de werkzaamheid 'Boom of beplanting onderhouden of weghalen'.

Initiatiefnemers kunnen werkzaamheden ook vinden via trefwoorden (synoniemen). Ze kunnen de werkzaamheid 'Boom of beplanting onderhouden of 
weghalen' onder andere ook vinden met de trefwoorden 'boom kappen', 'omhakken' of 'rooien'. Zo komen initiaitiefnemers gemakkelijk uit bij de juiste 
vragen voor hun activiteit.

Overheden bepalen zelf welke werkzaamheden ze koppelen aan hun juridische activiteiten. U leest meer over werkzaamheden op de website van het 
Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/werkzaamheden-
omgevingsloket/
U kunt alle werkzaamheden en bijbehorende trefwoorden bekijken via een overzicht op deze pagina: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/
Via deze link kunt u de synoniemenlijst raadplegen: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-
regels/overzicht-beheer-werkzaamheden-trefwoorden/

Werkzaamheden en activiteiten kunnen door overheden op meerdere manieren gekoppeld worden. Daarom vindt u bij bepaalde werkzaamheden 
vragenbomen van bijvoorbeeld de gemeente en van het waterschap, omdat beide bestuurslagen op uw projectlocatie regels hebben voor de betreffende 
werkzaamheid. Bijvoorbeeld het rooien van een boom op een waterkering of het aanleggen van een brug of vlonder bij een watergang. Meer info vindt u op 
iplo.nl via deze link: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/activiteiten-werkzaamheden-
combineren/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het 
Omgevingsloket? Het programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met 
branches. Een uitnodiging hiervoor is uitgestuurd en de eerste bijeenkomst is 24 mei 2022. U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen 
bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.

DSO-content Stimuleer inrichting van activiteiten, gebieden, vergunningscheck en indieningsvereisten op basis van werkzaamheden. En 
samenhang hiertussen. Zo is bij het ene bevoegd gezag de werkzaamheid graven wel expliciet meegenomen bij het bij Kabel 
aanleggen en bij de andere niet. Dit is verwarrend voor gebruikers.

Het nieuwe Omgevingsloket gebruikt 'Werkzaamheden' bij de onderdelen Vergunningcheck en Maatregelen op maat. Werkzaamheden beschrijven 
juridische activiteiten in begrijpelijke woorden en zijn gekoppeld aan juridische activiteiten. Overheden gebruiken allemaal dezelfde werkzaamheden en 
trefwoorden, maar bepalen zelf welke werkzaamheden ze koppelen aan hun eigen juridische activiteiten. 

Werkzaamheden en activiteiten plus indieningsvereisten zijn aan elkaar gekoppeld, maar bevoegd gezagen kennen hierin een beleidsvrijheid en mogen 
zelf bepalen of ze alle activiteiten los of gekoppeld als logisch samenhangend pakketje aanbieden in het DSO. Daarnaast kunnen bevoegd gezagen in de 
vergunningcheck gerelateerde werkzaamheden tonen om u te helpen compleet te zijn bij uw vergunningcheck. Daardoor kunnen er verschillen zijn tussen 
overheden. 

We begrijpen dat dat lastig is en we hebben de input uit ronde 1  van de online stakeholder inventarisatie gedeeld met de vertegenwoordigers van de 
koepels van gemeenten, provincies, waterschappen en rijksoverheid. Daarnaast is er ook veel aandacht voor dit onderwerp bij de ondersteuning die 
overheden krijgen als ze vragen maken voor het Omgevingsloket.

Meer informatie over de relatie tussen werkzaamheden en activiteiten leest u op de webiste van het Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/digitaal-
stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/activiteiten-werkzaamheden-combineren/

DSO-content 1. Wij vragen ons af of terminologie uniform is binnen het DSO of dat dit afwijkt per gemeente. Denk aan bijvoorbeeld 
'ondergronds werken' versus 'kabel trekken'

2. Als je niet exact op de juiste term zoekt krijg je de activiteit niet gevonden.

3. Zoeken in activiteiten (de terminologie) is niet intuïtief

4. Realiseer dat er zakelijk gebruikers zijn, die veel last hebben van overbodige vragen, verschillen tussen bevoegd gezagen, 
ontbrekende samenhang en het op verschillende manieren hetzelfde vragen

Binnen het onderdeel Aanvragen kunnen initiatiefnemers zoeken naar de juridische activiteiten van overheden. Hier zien ze alle juridische activiteiten van 
overheden. Omdat overheden zelf kunnen bepalen welke naam ze geven aan hun juridische activiteiten, is de naamgeving van activiteiten niet uniform. 

Initiatiefnemers die al weten voor welke juridische activiteit ze een vergunning moeten aanvragen of een melding moeten doen, kunnen direct starten met 
het onderdeel Aanvragen. Vaak weten initiatiefnemers niet precies voor welke activiteit ze een aanvraag of melding moeten doen. Dan is het advies om te 
starten met de Vergunningcheck. Daar kunnen initiatiefnemers zoeken via werkzaamheden: dit zijn beschrijvingen van juridische activiteiten in begrijpelijke 
woorden. 

We werken voortdurend aan het verder verbeteren van zoeken op activiteiten en werkzaamheden. Daarnaast is bij de implementatie van de Omgevingswet 
en het DSO ook veel aandacht voor samenwerking in regio. Bijvoorbeeld voor hoe vragen van verschillende overheden bij elkaar komen in het 
Omgevingsloket. 

Meer informatie over de relatie tussen werkzaamheden en activiteiten leest u op de webiste van het Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/digitaal-
stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/activiteiten-werkzaamheden-combineren/ 
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Thema Gestelde vragen/ opmerkingen Antwoord (v1)
DSO-content 1. Meer synoniemen om branchespecifieke werkzaamheden te vinden, zoals les(lokaal), evenement, etc. of bouwen naast 

bouwactiviteit. I'tjes met meerdere keuzes kan hierbij helpen.

2. Als een ondernemer zoekt op ‘werkzaamheden' moet hij aan de hand van een getoonde lijst de branchespecifieke 
werkzaamheden makkelijk kunnen vinden.

3. Gebruik termen die ondernemers begrijpen

De werkzaamheden en trefwoorden in het Omgevinsgloket worden centraal beheerd. U kunt alle werkzaamheden en trefwoorden bekijken via de 
volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/overzicht-beheer-
werkzaamheden-trefwoorden/

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het 
Omgevingsloket? Het programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te 
stemmen met branches. Een uitnodiging voor deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij 
naar voor te schuiven voor deelname. U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via 
iplo.nl/contact.DSO-content 1. Het is niet altijd duidelijk welke activiteit je moet hebben => wanneer is je bouwactiviteit ook een flora/fauna activiteit? Hoe weet 

iemand dat die geen jurist is?

2. Belangen vanuit de indienende kant - domein Kabels en Leidingen - communicatie en interactie bevoegd gezag mbt lokale 
regelgeving: Wat moet en wat mag

Initiatiefnemers die niet precies weten voor welke activiteit ze een aanvraag of melding moeten doen, starten met de Vergunningcheck. Daar krijgen 
initiatiefnemers via vragenlijsten antwoord op de vraag of ze op hun projectlocatie hun idee mogen uitvoeren. En of ze daar bijvoorbeeld een vergunning 
voor nodig hebben of een melding moeten doen.

De initiatiefnemer bepaalt eerst zijn beoogde projectlocatie en zoekt aan de hand van trefwoorden vervolgens de werkzaamheden op. Waar van 
toepassing worden gerelateerde werkzaamheden getoond. Werkzaamheden zijn beschrijvingen van juridische activiteiten in begrijpelijke woorden en zijn 
gekoppeld aan juridische activiteiten. Aan werkzaamheden kunnen meerdere juridische activiteiten gekoppeld zijn. Een initiatiefnemer kan in de 
Vergunningcheck daarom via één werkzaamheid daarom vragen krijgen over bijvoorbeeld de bouwactiviteit én over de flora/fauna-activiteit. 

Aan het eind volgt een conclusie: is er een verbod of is het plichtenvrij? Of is er een vergunningplicht, meldingsplicht of informatieplicht voor deze situatie? 
Daarna kunnen initiatiefnemers meteen verder met het indienen van een aanvraag. Het Omgevingsloket neemt dan de eerder ingevulde locatie en de 
betreffende activiteiten mee naar de aanvraag.

DSO-content 1. Hoe krijgen wij onze assets als een kaartlaag in het DSO, bij de 100+gemeenten in ons verzorgingsgebied, zodat derde partijen 
zich bewust zijn van de contouren rondom assets en wij als belanghebbende bestempeld worden.

2. Wij krijgen met het DSO op verschillende manieren te maken. Zowel voor het aanvragen van vergunningen voor onze eigen 
projecten, als het beoordelen van Omgevingsplannen/vergunningen vanuit de beheersituatie. Het is essentieel dat onze 
eigendommen op een juiste manier geborgd zijn en op een juiste manier zichtbaar worden gemaakt.

3. Hoe worden onze belangen als belanghebbenden binnen participatie gewaarborgd? Enexis wordt niet gezien als ketenpartner, 
maar is veelal wel randvoorwaardelijk om gebiedsontwikkeling mogelijk te maken (zonneparken, nieuwbouwwijken, 
laadinfrastructuur, gasvrij maken van woonwijken etc). Hoe zorgen wij er voor dat ons belang duidelijk wordt voor initiatiefnemers 
in het DSO, zodat wij tijdig betrokken worden?

Dit is een vervolgvraag in ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie. Het belang ligt bij zowel de betreffende gemeente, de asset eigenaar (in dit 
geval netbeheerder) en een eventuele initiatiefnemer. De gemeenten (of provincies?) zouden dan een extra kaartlaag 'beperkingengebieden rondom 
assets van derden' op moeten nemen in het omgevingsplan. Wat hebt u nog nodig om contact op te kunnen nemen met de (grote) gemeenten in uw 
servicegebied?

DSO-content 1.Gebruiksvriendelijkheid voor de aanvrager loopt achter. Inderdaad meer gericht op de bevoegd gezagen. Het zou echt helpen 
wanneer hier goed naar gekeken wordt. helpt ook voor de verdere acceptatie.|   Energiesector
2.Ongestructureerd heel veel gestelde vragen.|   Energiesector
3.Herkenbaarheid vragen|   Energiesector
4.Idealiter - Dat bij het invullen van een activiteit en/of werkzaamheid op de kaart de relevante invulformulieren worden aangereikt.
5.indienen verzoeken volledig geautomatiseerd kunnen doen voor alle activiteiten relevant voor Netbeheerders
6.samenhang tussen vergunning, melding en informatieplicht indien zo ingericht door bevoegd gezag
7.ondersteuning van de complexe samenhang tussen netbeheerders, (onder-) aannemers, intermediars al dan niet in combi
8.Met kennispartners hier standaarden voor opzetten:
- Wet- en regelgeving
- Beperkingsgebieden
- Indieningsvereisten
9.Niet omdat het moet, maar wanneer dit van toegevoegde waarde is en minimaal kan voldoen aan het niveau van ondersteuning 
zoals nu in het domein Kabels en Leidingen gebruikelijk. Momenteel zullen de behandelende afdelingen van gemeenten en de 
netbeheerders er in communicatie, overzicht, functionaliteit en voorspelbaarheid op achteruitgaan wanneer er zonder meer wordt 
verplicht in te dienen via het DSO. En er aan bepaalde randvoorwaarden niet is voldaan.
10.De informatie is nog niet volledig
11.Zonder meer overbrengen van lokale regels omdat het moet, zie ook vorige punten met betrekking tot lokale regelgeving bij 
gemeenten.

De vragen die initiatiefnemers zien in het Omgevingsloket zijn van verschillende overheden. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk maken zelf 
de vragen over hun eigen regels. Initiatiefnemers kunnen in het loket vragen zien van meerdere overheden tegelijk. Want op een locatie kunnen 
bijvoorbeeld regels gelden van een gemeente, waterschap en provincie. 

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheden om begrijpelijke en gebruiksvriendelijke vragen te maken. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp 
bij het maken van vragen en ze kunnen een schrijfwijzer gebruiken en een training volgen om de gebruiksvriendelijkheid van hun vragen te testen. 

Ook bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. De ontwerpers en ontwikkelaars onderzoeken 
bijvoorbeeld hoe mensen het Omgevingsloket gebruiken en doen elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende gebruikers.

Lees meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-
beheer/digitale-inclusie/gebruiksvriendelijkheid/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het 
Omgevingsloket? Het programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te 
stemmen met branches. Een uitnodiging voor deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij 
naar voor te schuiven voor deelname. 

U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.
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Thema Gestelde vragen/ opmerkingen Antwoord (v1)
DSO-content 1. Bij de test voor een landbouwmechanisatiebedrijf hadden we voor de test maar een beperkt aantal bewerkingen in gevuld om 

achter de algemene milieuregels te komen. Resultaat hiervan waren 220 (!!) bladzijden voorschriften. Groen en rijp door elkaar, 
waardoor de gemiddelde MKB-er direct afhaakt. De reden hiervan is naar alle waarschijnlijkheid gelegen in het ontbreken van 
goede vragenbomen op verschillende deelgebieden (bijvoorbeeld doorvragen welke lasmethodes worden toegepast met welke 
lastoevoegmaterialen). Bij goede vragenbomen, krijg je weliswaar initieel meer vragen, maar de ‘beloning is ‘ een veel kortere en 
gerichte -en daarmee MKB vriendelijkere- lijst voorschriften. Met 220 bladzijden kan je bij wijze van spreken net zo goed als MKB-
er de wet (in dit geval Bal) er bij pakken. ... maar dat was toch echt niet de bedoeling bij DSO!|   Industrie

2. Bij het oefenen was het resultaat van maatregelen op maat liefst 220 pagina's. Die moeten niet allemaal worden getoond, maar 
alleen de regels die van toepassing zijn. Dat is ook het idee van de richtingaanwijzer. De terminologie moet bedrijven meteen iets 
zeggen, dus niet maatwerkregels.|   Industrie

3. Die 220 pagina's aan getoonde maatregelen bevatten teveel regels die niet alle relevant waren omdat er meer activiteiten in 
stonden dan daadwerkelijk worden uitgeoefend. Goede vragenbomen ontbreken nog, deze zijn essentieel voor de 
gebruiksvriendelijkheid van het DSO voor de MKB-er.|   Industrie

4. Qua milieu-eisen hebben we nog heel weinig ingevuld, kortom we maken ons zorgen over de hoeveelheid aan milieuregels die 
uit het systeem komen rollen en tegen welke onvolkomenheden we dan zouden aanlopen)|   Overig

In het onderdeel Maatregelen op maat zien burgers en bedrijven wat ze moeten doen om zich aan (algemene) regels te houden die horen bij hun 
werkzaamheden/ activiteiten. De content (maatregelen) in deze functionaliteit is breder dan de maatregelen die met de huidige voorziening 
Activiteitenbesluit Internet Module (AIMonline) wordt afgedekt. Ook voor niet milieubelastende activiteiten kunnen Maatregelen zijn voorgeschreven.

De maatregelen in verband met de milieuregels die u vindt in het DSO omgevingsloket vinden hun grondslag in het Besluit Activiteiten Leefomgeving en het 
omgevingsplan van de gemeente. Deze vervangen de milieuregels zoals die nu in het activiteitenbesluit zitten (huidige voorziening AIMonline). De nieuwe 
omgeving en opmaak heeft mogelijk tot gevolg dat het resultaat (in pdf vorm) wat meer of minder pagina's heeft dan het resultaat uit het huidige AIMonline. 

Initiatiefnemers kunnen in het huidige AIMonline verschillende bestanden downloaden (3 onderdelen): een voorblad, maatregellijsten en 
maatregelbeschrijvingen. De maatregellijsten kunnen initiatiefnemers gebruiken als controlelijst. De maatregelbeschrijvingen zijn bedoeld als naslagwerk. 
Vooral dit laatste deel kan erg groot zijn.  Het bestand met de maatregelbeschrijvingen is in AIMonline ook een omvangrijk bestand. In het DSO 
Omgevingsloket zijn deze bestanden samengevoegd tot één overzicht.

Bij Maatregelen op maat worden op dit moment nog geen extra vragen gesteld om de overzichten compacter te maken. Dit wordt misschien later nog 
ontwikkeld. Initiatiefnemers kunnen de maatregellijsten ook downloaden als csv-bestand. Hier kunnen ze zelf makkelijk filteren op de maatregelen die van 
toepassing zijn. 
In dit artikel leest u meer achtergrondinformatie: https://iplo.nl/nieuws/perspectief/tabellen-versoepelen-overgang-activiteitenbesluit/

De belangrijkste inhoudelijke veranderingen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet staan in 'was-wordt-tabellen'. Het gaat om verschillen voor de 
milieubelastende activiteiten tussen het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het oude Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en het Besluit 
omgevingsrecht (Bor). In deze tabellen staat dit uitgewerkt op voorschriftniveau, met verwijzingen naar de wettekst, zie webpagina:
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/activiteitenbesluit-bor-bal/

Als u inhoudelijke opmerkingen heeft over het resultaat van Maatregelen op maat, dan kunt u dat melden bij het Informatiepunt Leefomgeving: 
iplo.nl/contact. Graag met een duidelijke toelichting wat u mist of fout lijkt.

Oefenen met 
het DSO

1. Ik mis een heldere uitleg hoe je regels kan vinden op het DSO, bedrijven komen hier vaak zelf niet uit en vragen ons om hulp
2. Benieuwd hoe het doen van sloopmeldingen, starwerkmeldingen en meldingen mobiel breken werken in de praktijk
3. Het is voor ons onduidelijk hoe wij uniforme werkinstructies kunnen opstellen voor onze werknemers t.a.v. het DSO
4. Heel veel ondernemers hebben nog geen flauw idee hoe zij straks vergunningen aan moeten vragen en wat er dan allemaal 
geregeld moet zijn/worden.
5. Belangen vanuit de indienende kant - domein Kabels en Leidingen - communicatie en interactie bevoegd gezag mbt lokale 
regelgeving: Eerlijk vergelijk tussen DSO indienen en TSA Kabels en Leidingen bij gemeenten
6. Veel ondernemers willen ZELF aan het stuur zitten en hun aanvraag niet aan adviseurs/bureau's overlaten. De vraag is of dat 
haalbaar is in het nieuwe DSO.
7. betere gebruiksvriendelijkheid dan nu het geval is
8. Gebruiksvriendelijkheid, wij krijgen van (industriële) bedrijven die de demo-versie aan het uitproberen zijn regelmatig te horen 
dat ze er niet uitkomen
9. DSO wordt nu opgezet vanuit bevoegd gezag en juridische context, maar er wordt onvoldoende gekeken naar de 
gebruikersbeleving.
10. Alle branches die willen moeten nu de mogelijkheid krijgen om te oefenen op basis van branche specifieke cases begeleid 
door BZK|   Industrie
11. Gebruikers/ondernemers zijn nog nauwelijks betrokken en de oefencasus voor bedrijfsleven is erg beperkt.
12. Wij hebben als landelijk netbeheerder geen testomgeving mogen ontvangen. Of en hoe het dan is ingericht met betrekking tot 
de hoogspanningsverbindingen maakt het moeilijk om hierover een mening te geven. Het is van essentieel belang dat 
hoogspanningsinfrastructuur voor initiatiefnemers duidelijk zichtbaar is. Hoe wordt dit weergegeven in het DSO?

 13.Ik zou verwachten dat ik hier al iets meer te zien zou krijgen van de werking van het DSO…
 14.omdat het DSO voor iedereen toegankelijk wordt, zou het erg logisch zijn om een algemene testsite te openen, zodat alle 

gebruikers kennis van het DSO opdoen en aan de hand van deze kennis punten aangeven waar verbetering in zou kunnen 
komen.

 15.zien van de relevante eisen in het omgevingsplan voor het eigen bedrijfsperceel, als ook de relevante bedrijfsomgeving, 
alsmede lopende wijzigingsverzoeken.|   Industrie

 16.Kunnen de huidige voorzieningen Olo, Aimonline, regelhulp brandveiligheid vergeleken worden met het DSO aan de hand 
van voorbeelden?|   Industrie

Er zijn verschillende manieren om het Omgevingsloket te leren kennen. Op de websites aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl vindt staat veel 
informatie, zoals uitleg, video's, webinars en oefencasussen. Ook kunt u deelnemen aan klikdemo's. Hier doet u op een oefenomgeving met begeleiding 
stap voor stap een vergunningcheck en dient u een vergunningaanvraag in. Ook wordt u meegenomen in het onderdeel Regels op de kaart. U kunt de 
demo ook zelfstandig doorlopen met behulp van het demoscript voor de thuiswerkcasus.

Groepen bedrijven kunnen deelnemen aan specifieke DSO-werkplaatsen voor bedrijven, eventueel via de branche. Een werkplaats is een manier om in 
een paar sessies met inhoudelijke en technische begeleiding een concrete stap in de implementatie te zetten. U kunt informatie opvragen over DSO 
werkplaatsen via babette.jonker@vng.nl (werkplaats team bedrijfsleven) o.v.v. DSO-werkplaats. 

Wilt u zelfstandig (met uw branche of groep bedrijven) gaan oefenen met het nieuwe Omgevingsloket? Meld u dan aan via dit formulier: 
https://www.lyyti.fi/reg/aanmeldformulier_oefenactiviteiten 
We informeren u dan als uw demo of oefenmoment samenvalt met een gepland onderhoudsmoment of als er een onverwachte storing is.

Meer informatie:
- Oefenen met een klikdemo: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket/oefenen-klikdemo-omgevingsloket/ 
- Zelf oefenen met een demoscript: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/
- Oefenen in werkplaatsen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/werkplaatsen-implementatie-omgevingswet/
- Oefenen met oefencasussen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefencasussen-omgevingswet/
- Uitleg en video's over het Omgevingsloket: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/
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FAQ 
Vaker gestelde vragen of vragen die op elkaar lijken zijn in deze FAQ opgenomen, gegroepeerd op thema. Deze vragen en 
antwoorden vindt u ook terug in het totaal overzicht op Tab2.

Thema Gestelde vragen/ opmerkingen Antwoord (v1)
Oefenen met 
het DSO

1. Ik wil met het DSO net zo snel kunnen zien welke regels er gelden als nu (ruimtelijke plannen, OLO, AIM, risicokaart, enz). 
Gebaseerd op de demo-omgeving is daar absoluut geen sprake van
2. t.b.v. oefensessies voor ondernemers moet het systeem echt nog meer gevuld worden. Zo als het DSO er nu voor staat, is het 
nog niet rijp om leden uit onze achterban mee te laten experimenteren.|   Overig
3. DSO is nog onvoldoende gevuld, te veel open eindjes (rode driehoekjes) waarbij de ondernemer weer aan de slag moet. Hier 
wordt de één loket gedacht verlaten. Daarnaast ook geen ‘Eenvoudig en Beter' systeem wat de Omgevingswet voorstaat.|   Overig
4. Ten opzichte van onze vorige DSO-pilot was er meer content (maar nog alles behalve volledig !)|   Industrie
5. Nog veel niet ingevuld waardoor de één loket gedachte niet opgaat voor mkb en daarmee de administratieve last wel erg groot 
wordt. (bij kruisje moet ondernemer in overleg of anderszins uitzoeken). Aanpassing: Voor het mkb moeten nog veel 
content/lancunes (met name vragenbomen à la AIM) in het systeem worden gevuld. Een lijst van ontbrekende onderdelen met 
een planning erachter wanneer wel gereed is nodig. Vragenlijsten die door gemeenten en Rijk moeten worden opgesteld worden 
node gemist (teveel waarschuwingsdriehoekjes dat er geen vragen beschikbaar zijn in het DSO)|   Overig
6. Gewenste vragenbomen om door het DSO heen te komen ontbreken. Deze zouden op zijn minst voor de rijksregels vóór de 
IWT opgesteld moeten worden en in het DSO moeten komen.|   Overig
7. Voor onze casus, garagebedrijf dat wil uitbreiden met wasstraat, laadpaal EV, waterstof tankstation, energiebesparing en 
bodemenergiesysteem te weten wil komen kregen wij uiteindelijk alleen te zien: Wasstraat > Regels uit Bal (excelsheet met 46 
rijen). (resultaat uit maatregelen op maat: anders noemen: regels voor bedrijven).|   Overig
8. Vergunningchecker werkt nog niet voor (te) veel activiteiten, maar in de kruismatrix staat vermeld dat er nog aanvullende 
checkformulieren binnenkort worden uitgerold. VVVF krijgt graag melding als ze dit kunnen testen.|   Industrie

 9."Vanuit de klant gezien -en in het bijzonder gezien vanuit het MKB- ontbreekt het overzicht hoe ver we staan met de 
ontwikkeling van het DSO bij alle overheden om te komen tot het minimum DSO-niveau zoals vooraf is afgesproken. Nu is het nog 
teveel hapsnap voorbeelden van onderdelen van het DSO bij specifieke overheden (een bepaalde provincie, waterschap of 
gemeente) waar iets wel goed functioneert. Maar het DSO moet integraal bij iedere overheid voor iedere MKB-er als een MKB-
vriendelijk digitaal loket functioneren.

 10.Voor het MKB vriendelijk:
 -verkrijgen van de algemene regels (op milieu-en brandveiligheidsgebied en andere gebieden (denk o.a. aan APV));
 -doen van meldingen (waar de regels meldingen vereisen);
 -doen van vergunningaanvragen (waar de regels vergunningen vereisen);

U kunt oefenen met het Omgevingsloket via een oefenomgeving: https://pre.omgevingswet.overheid.nl. Ook overheden gebruiken deze omgeving om te 
oefenen met het aanleveren van omgevingsdocumenten en check- en aanvraagformulieren. De oefenomgeving geeft daarom nog niet altijd een 
representatief beeld van de content die er straks bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is. De omgevingswet is nog niet in werking. Regelgeving en 
check- en aanvraagformulieren worden in de periode tot inwerkingtreding van de omgevingswet nog verder aangevuld.

In het 2e kwartaal van 2022 zijn er al meer dan 950 digitale formulieren beschikbaar voor de rijksregels en de regels van de bruidsschat. Die laatste zijn de 
regels die bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet verhuizen van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Daarnaast is in wisselende 
samenstelling content beschikbaar van gemeenten, waterschappen en provincies die oefenen.

Op de volgende pagina vindt u een actueel overzicht van de vragen (toepasbare regels) die beschikbaar zijn op de oefenomgeving: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/

DSO-
functionaliteit

1. Ontbrekende documentatie werking OpenStelsel
2. Ontbreken van testvoorbeelden gebruik openstelsel API's
3. Vergunningchecks en Aanvragen gericht op incidentiele aanvraag en niet op de grootverbruikers
4. Inzicht in roadmap DSO-API's
5. Hoe wordt in het DSO rekening gehouden met (nuts-)bedrijven die duizenden vergunningen aanvragen per jaar? 
Gebruiksgemak en een efficiënt systeem is dan noodzakelijk
6. Complexiteit bevraging DSO-API's (je moet een hele reeks bevragingen doen het antwoord op 1 vraag vanuit de praktijk te 
kunnen beantwoorden (welke toestemmingen moet ik aanvragen voordat ik hier een kabel of leiding mag leggen).
7. wordt er voor een breder opererend bedrijf een andere manier van aanvragen mogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld voor de 
netbeheerders die een groot gebied (meerdere provincies/gemeenten/landelijk) verzorgen.?
8. Eens, en idem voor bedrijven die voor één project gemeentegrenzen (en/of provinciale grenzen en/of waterschapsgrenzen) 
overschrijden. Bijvoorbeeld ondergrondse buisleidingen (met pompstations), infra en bedrijven waarbij een deel van de activiteiten 
op het terrein van een andere gemeente/provincie/waterschap plaatsvindt.|   Industrie

Het DSO wordt ontwikkeld als open stelsel. Aansluiten op het DSO kan via application program interfaces (API's) en services. Ook initiatiefnemers die veel 
aanvragen indienen, kunnen eigen systemen aansluiten op het DSO om aanvragen in te dienen. 

Dit is begin 2022 succesvol getest met een netbeheerder. Bedrijven die ook interesse hebben om aan te sluiten, kunnen zich aanmelden via het 
Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/contact/. U krijgt dan persoonlijke begeleiding bij het aansluiten en testen.

Meer over de succesvolle test leest u in het nieuwsbericht: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2022/februari/netwerkbeheerder-stedin-
eerste-externe-partij/

DSO-
functionaliteit

 1.Hoe wordt rekening gehouden met (nuts-)bedrijven die hun vergunningaanvragen uitbesteden aan derde partijen? Kunnen we 
hen gemakkelijk machtigen voor het aanvragen van onze vergunningen?

 2.Methodiek machtigen irt indienen verzoeken via DSO-API
 3.zorgen om machtingsstructuur zoals deze nu lijkt te zijn opgebouwd (per aanvraag een bevestiging van de vergunninghouder 

aan de gemachtigde, wordt heel vervelend bij 1000 aanvragen per jaar)

Initiatiefnemers kunnen een aanvraag in het Omgevingsloket ook uitbesteden aan iemand anders. Dit heet machtigen. 

Er zijn 2 manieren om anderen te machtigen voorzien in het DSO: 
1. Machtigen in het Omgevingsloket: initiatiefnemers kunnen per project een of meerdere gemachtigden toevoegen. De gemachtigde kan de aanvraag 
invullen en indienen. De gemachtigde kan ook zelf een project starten en de initiatiefnemer toegang geven tot het project. 
2. Machtigen via de ketenmachtiging van eHerkenning (via gebruik en aansluiting op open stelsel api's van het DSO). Er zijn op dit moment 2 pilots: met 
een netbeheerder en het WOWportaal.
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FAQ 
Vaker gestelde vragen of vragen die op elkaar lijken zijn in deze FAQ opgenomen, gegroepeerd op thema. Deze vragen en 
antwoorden vindt u ook terug in het totaal overzicht op Tab2.

Thema Gestelde vragen/ opmerkingen Antwoord (v1)
DSO-
functionaliteit

 1.De werkplaats was een erg nuttige sessie. Mijn afdronk was: het staat er allemaal wel in, maar het zal voor eenmalige 
gebruikers als burgers en bedrijven lastig zijn om meteen naar het onderdeel te gaan, dat zij nodig hebben. Dat kan en moet snel 
opgelost worden door ervoor te zorgen dat er een schil komt, waardoor een bedrijf automatisch wordt doorgeleid naar 
vergunningencheck of aanvraag, maar niet naar de regels op de kaart.|   Industrie

 2.Bovenaan het startscherm van het omgevingsloket staan tegels met veelvoorkomende werkzaamheden, maar die zijn gericht 
op burgers. Dit zou ook voor ondernemers geregeld moeten worden zodat ondernemers direct naar de plaats gaan waar ze echt 
moeten zijn. En niet naar regels op de kaart. (dit mag onderaan op de pagina in plaats van bovenaan zoals nu). De ondernemer 
moet ‘geleid' worden naar de ingang via ‘vergunningcheck'. De tegels voor bedrijven zouden tegels per branche kunnen zijn of 
veel voorkomende aanvragen of meldingen door bedrijven. Een speciale landingspagina voor bedrijven zou zeer wenselijk zijn.|   
Industrie

 3.binnenkomst portaal Aanpassing: bij voorkeur één landingspagina Omgevingswet voor bedrijven -als niet niet mogelijk is een 
ingangstegel voor bedrijven|   Overig

 4.Startpagina van het Omgevingsloket is erg gericht op de burger en niet op bedrijven / mkb. Aanpassing:
 •Splitsen bij inlog of je burger of ondernemer bent waarna je in een ander portaal komt
 •Portaal ondernemer inrichten met ‘blokjes' van de meest voorkomende zaken (bijv. door inventarisatie bij omgevingsdienst)
 •Maatregelen op maat zegt helemaal niets (onderaan de pagina) Aanpassing: Regels voor bedrijven
 5."Regels op de kaart" naar beneden verplaatsen op de homepagina|   Overig

Bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. Het ontwerpteam onderzoekt bijvoorbeeld hoe mensen het 
Omgevingsloket gebruiken en doet elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende type gebruikers.

Al uw suggesties zijn doorgegeven. Opmerking: niet alle suggesties worden 1 op 1 overgenomen. Er wordt een procedure gehanteerd waarbij zorgvuldige 
afwegingen worden gemaakt ten aanzien van layout, opmaak, functionaliteiten, rekening houdend met webrichtlijnen, impact op software, urgentie, brede 
toegevoegde waarde, etc. Eventuele nieuwe wensen kunt u doorgeven aan het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact. 

Een overzicht van ingediende wensen vindt u op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/wensen-ontwikkeling-dso/

Meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket leest u op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-
beheer/digitale-inclusie/gebruiksvriendelijkheid/

DSO-
functionaliteit

Ik mis een overzicht met de functies die het DSO gaat hebben: welke functies zitten straks in het DSO? Het DSO Omgevingsloket vervangt de huidige loketten: Omgevingsloket online (OLO), Activiteitenbesluit Internet Module (AIMonline), ruimtelijkeplannen.nl 
en meldpunt bodemkwaliteit.

In het DSO Omgevingsloket kunnen initiatiefnemers en betrokkenen snel  zien wat er mag in de fysieke leefomgeving. Dit is de centrale plek waar alle 
digitale informatie daarover samenkomt. Het Omgevingsloket bestaat uit 5 onderdelen:

- Vergunningcheck: hier kunnen initiatiefnemers via vragenformulieren controleren of ze hun plannen mogen uitvoeren of dat ze daarvoor toestemming 
nodig hebben.
- Aanvragen: hier kunnen initiatiefnemers digitaal een vergunning aanvragen, een melding doen of informatie aanlveren. Dit gebeurt ook met 
vragenformulieren (indieneingsvereisten). Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn alle formulieren aanwezig die verplicht zijn voor de 
Omgevingswet.
- Regels op de kaart: iedereen kan hier de regels van overheden zien over de fysieke leefomgeving. De regels zijn op de kaart te zien per locatie en 
kunnen verder gefilterd worden op o.a. activiteit, thema, omgevingswaarde, type document.
- Maatregelen op maat: dit onderdeel helpt bedrijven en burgers om zich te houden aan de regels die gelden voor een bestaande en/of nieuwe activiteit. Ze 
krijgen een handig overzicht met alle maatregelen die gelden voor een activiteit.
- Mijn Omgevingsloket: hier vinden initiatiefnemers de projecten die ze zijn gestart en de aanvragen die ze hebben ingediend.

Meer informatie over de mijlpalen en de planningen van de Omgevingswet en het DSO leest u in de Route 2022: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/routeplanners/gezamenlijke-route-2022/route-2022-bedrijven/
Meer informatie over de gezamenlijke route 2022: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/routeplanners/gezamenlijke-
route-2022/
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oorspr. 
Volgorde 
sortering

Reacties op Stakeholder Inventarisatie traject en bevindingen uit DSO-
Werkplaatsen met bedrijfsleven

Antwoord
Vaker gestelde vragen uit deze lijst zijn op het tabblad FAQ gegroepeerd op thema

Branche

2 Als u naar de informatie over het DSO / 
omgevingsloket kijkt (op aan de slag, IPLO of andere 
kanalen) welke vragen en/of observaties roept dit bij u 
op?

3 Het wordt wel heel erg krap tot 1-7 Overig
4 Ik zie nog niet hoe we dit voor 1-1-2023 goed werkend krijgen. Er zijn veel 

open eindjes.
Overig

5 Respons (bv via zoeken op de kaart) is nog massief. Bij invullen van een 
activiteit worden volledige regelingen aangereikt (zoals Bal, Bbl)

Om de resultaten te verfijnen en meer specifiek te maken kunt u in het DSO op vele manieren filteren. Bijvoorbeeld op thema, activiteit, type document, locatie, definitieve 
regels of ontwerpregels.

Overig

6 Eens, het is zo niet in één oogopslag te zien welke regels er gelden (en dat 
was juist de hele bedoeling van het DSO). Je moet nu eerst zelf gaan filteren 
op (de)centrale regels in een enorme waslijst. Een adviseur, jurist en 
overheid komt hier nog wel uit, hoe zit het met de gebruikers uit de praktijk?

Om de resultaten te verfijnen en meer specifiek te maken kunt u in het DSO op vele manieren filteren. Bijvoorbeeld op thema, activiteit, type document, locatie,definitieve 
regels of ontwerpregels.

Industrie

7 er mist nog veel cruciale informatie. Daarnaast is de gevoeligheid voor 
tekstuele input (bijvoorbeeld zoeken op onttrekking of onttrekken levert 
andere resultaten op) een aandachtspunt. De locatiekiezer is niet 
"waterdicht"; goed om dit naast op adresniveau ook op perceelniveau in te 
richten.

Locaties kunnen op meerdere manieren gezocht worden: op adres, perceelsnummer, coördinaten en u kunt uw projectlocatie intekenen op de kaart en zo de zoekresultaten 
zo specifiek mogelijk maken.

De werkzaamheden en trefwoorden in het Omgevinsgloket worden centraal beheerd. U kunt alle werkzaamheden en trefwoorden bekijken via de volgende pagina: 
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/overzicht-beheer-werkzaamheden-trefwoorden/

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor 
deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. U kunt voorstellen voor 
verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.

Water

8 Die gevoeligheid voor tekstuele input was mij ook opgevallen. Dat gaat 
tot onduidelijkheid en fouten leiden.

Industrie

9 Er is geen duidelijke beslisboom zoals nu wel in het OLO beschikbaar is In de oefenomgeving van het DSO omgevingsloket zijn soortgelijke vragenbomen als in het OLO aanwezig voor de rijksregels en bruidsschat en er wordt nog steeds op 
uitgebreid. Medio juni 2022 wordt de definitieve versie van de bruidsschat vragenbomen op de oefenomgeving gezet. Daarnaast zijn de vragenbomen van rijksregels 
beschikbaar. In de productie omgeving van het DSO, die bij inwerkingtreding van de omgevingswet het nieuwe omgevingsloket vormt worden de definitieve vragenbomen 
gepubliceerd. (uitleg of link mbt bruidsschat toevoegen)

Water

10 Het is niet duidelijk wanneer er een participatieplicht is of wanneer een 
omgevingstafel moet worden georganiseerd.

De omgevingstafel is een stap in het proces voor een aanvraag is opgesteld. De initiatiefnemer vraagt een omgevingstafel sessie aan om een advies van alle betrokken partijen 
te krijgen op de haalbaarheid van zijn inititiatief. Het initiatief wordt besproken met de insteek om het mogelijk te maken. Vervolgens kan de initiatiefnemer, met het integraal 
advies, zijn vergunningaanvraag opstellen in het Omgevingsloket. De omgevingstafel is dus een proces dat vooraf wordt uitgevoerd aan het opstellen van het verzoek en is 
dus anders dan het omgevingsoverleg, dat als doel dient om er voor te zorgen dat het verzoek, in overleg met het bevoegd gezag, zo volledig mogelijk wordt opgesteld.

Participatieplicht is een onderdeel tijdens het opstellen van een verzoek. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning is de initiatiefnemer verantwoordelijk voor de 
participatie. Bij het beoordelen van een vergunningaanvraag zal het bevoegd gezag naar het proces kijken (is er aan participatie gedaan?), en naar de opgehaalde belangen 
(hoe wordt er naar het initiatief gekeken?). Op basis van die en andere inhoudelijke en financiële aspecten wordt daarna alles afgewogen en een besluit genomen. Belangrijk 
om hierbij te vermelden is dat niet aan participatie doen geen weigeringsgrond is.

Water

11 Ontbrekende documentatie werking OpenStelsel Het DSO wordt ontwikkeld als open stelsel. Aansluiten op het DSO kan via application program interfaces (API's) en services. Ook initiatiefnemers die veel aanvragen indienen, 
kunnen eigen systemen aansluiten op het DSO om aanvragen in te dienen. 

Dit is begin 2022 succesvol getest met een netbeheerder. Bedrijven die ook interesse hebben om aan te sluiten, kunnen zich aanmelden via het Informatiepunt 
Leefomgeving: https://iplo.nl/contact/. U krijgt dan persoonlijke begeleiding bij het aansluiten en testen.

Meer over de succesvolle test leest u in het nieuwsbericht: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2022/februari/netwerkbeheerder-stedin-eerste-externe-
partij/

Pagina 6 van 63



oorspr. 
Volgorde 
sortering

Reacties op Stakeholder Inventarisatie traject en bevindingen uit DSO-
Werkplaatsen met bedrijfsleven

Antwoord
Vaker gestelde vragen uit deze lijst zijn op het tabblad FAQ gegroepeerd op thema

Branche

12 Ontbreken van testvoorbeelden gebruik openstelsel API's Het DSO wordt ontwikkeld als open stelsel. Aansluiten op het DSO kan via application program interfaces (API's) en services. Ook initiatiefnemers die veel aanvragen indienen, 
kunnen eigen systemen aansluiten op het DSO om aanvragen in te dienen. 

Dit is begin 2022 succesvol getest met een netbeheerder. Bedrijven die ook interesse hebben om aan te sluiten, kunnen zich aanmelden via het Informatiepunt 
Leefomgeving: https://iplo.nl/contact/. U krijgt dan persoonlijke begeleiding bij het aansluiten en testen.

Meer over de succesvolle test leest u in het nieuwsbericht: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2022/februari/netwerkbeheerder-stedin-eerste-externe-
partij/

13 Documentatie + informatie met name gericht op (leveranciers van) bevoegd 
gezagen niet op afnemers

Er komt een landelijke online campagne om burgers en het bedrijfsleven te informeren over de komst van de Omgevingswet. Deze campagne wijst het bedrijfsleven op 
hoofdlijnen op de meest voorkomende gevolgen van de Omgevingswet. En verwijst bedrijven naar de helpdesks van RVO en IPLO waar ze inhoudelijke vragen kunnen stellen. 

Daarnaast kan het bedrijfsleven nu al informatie vinden over de veranderingen op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/startpunten-implementatie/startpunt-bedrijven/ 

Hier vindt u bijvoorbeeld meer over de betekenis van de Omgevingswet voor bedrijven en een roadmap met mijlpalen die van belang zijn voor het bedrijfsleven op de weg 
naar de inwerkingtreding. Ook kunt u webinars en presentaties bekijken. Of oefenen met oefencasussen of via een werkplaats.

Verder kunnen bedrijven of brancheverenigingen de Toolkit Omgevingswet gebruiken voor communicatie naar hun eigen achterban: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/toolkit-omgevingswet/

14 Ontbrekende samenhang tussen werkzaamheden en activiteiten Werkzaamheden en activiteiten zijn aan elkaar gekoppeld. Bij het onderdeel Aanvragen kunnen initiatiefnemers zoeken op de juridische activiteiten van overheden. Maar 
omdat initiatiefnemers niet altijd de juridische naam van een activiteit kennen, gebruikt het nieuwe Omgevingsloket 'werkzaamheden' bij de onderdelen Vergunningcheck en 
Maatregelen op maat. 

Werkzaamheden beschrijven juridische activiteiten in begrijpelijke woorden en ze zijn gekoppeld aan juridische activiteiten. De vragen voor de juridische activiteit 
'Houtopstand vellen' zijn bijvoorbeeld te vinden via de werkzaamheid 'Boom of beplanting onderhouden of weghalen'.
Initiatiefnemers kunnen werkzaamheden ook vinden via trefwoorden (synoniemen). Ze kunnen de werkzaamheid 'Boom of beplanting onderhouden of weghalen' onder 
andere ook vinden met de trefwoorden 'boom kappen', 'omhakken' of 'rooien'. Zo komen initiaitiefnemers gemakkelijk uit bij de juiste vragen voor hun activiteit.
Overheden bepalen zelf welke werkzaamheden ze koppelen aan hun juridische activiteiten. U leest meer over werkzaamheden op de website van het Informatiepunt 
Leefomgeving: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/werkzaamheden-omgevingsloket/

U kunt alle werkzaamheden en bijbehorende trefwoorden bekijken via een overzicht op deze pagina: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-
stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/
Via deze link kunt u de synoniemenlijst raadplegen: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/overzicht-beheer-
werkzaamheden-trefwoorden/

Werkzaamheden en activiteiten kunnen door overheden op meerdere manieren gekoppeld worden. Daarom vindt u bij bepaalde werkzaamheden vragenbomen van 
bijvoorbeeld de gemeente en van het waterschap, omdat beide bestuurslagen op uw projectlocatie regels hebben voor de betreffende werkzaamheid. Bijvoorbeeld het 
rooien van een boom op een waterkering of het aanleggen van een brug of vlonder bij een watergang. Meer info vindt u op iplo.nl via deze link: https://iplo.nl/digitaal-
stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/activiteiten-werkzaamheden-combineren/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging hiervoor is 
uitgestuurd en de eerste bijeenkomst is 24 mei 2022. U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via 
iplo.nl/contact.

15 Enorme hoeveelheid aan activiteiten (incidentieel dubbele activiteiten regels 
op de kaart)

Het is niet goed mogelijk om op uw opmerking te antwoorden. Om een gerichte reactie op uw opmerking te kunnen geven verzoeken we u om er een specifieke vraag van te 
maken en deze in te dienen bij IPLO (iplo.nl/contact).
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16 Geen duidelijk overzicht wat er nu op IWT over gaat naar productie en wat 
niet

Met content wordt de inhoud van het DSO bedoeld en die bestaat uit 2 samenhangende delen:
 1.De omgevingsdocumenten en -besluiten met de juridische grondslagen en maatregelen voor de ac viteiten en indieningsvereisten voor aanvragen en meldingen.

Bij inwerkingtreding (IWT) van de Omgevingswet zijn alle juridische documenten in het kader van de Omgevingswet raadpleegbaar via het DSO. Deze worden in de periode 
tot aan IWT van de Omgevingswet direct in de productieomgeving van het DSO geladen. Er zal geen content uit de oefenomgeving naar de productieomgeving worden 
gekopieerd.
De oefenomgeving van het DSO bevat een kleiner aantal omgevingsdocumenten en -besluiten, maar voldoende representatief voor oefendoeleinden en het beproeven van 
functionaliteiten. Tot IWT wordt de oefenomgeving ook voor testdoeleinden gebruikt door overheden. Afhankelijk van de betreffende overheid is de inhoud van 
testbestanden bruikbaar om mee te oefenen of bevat het alleen fictieve testgegevens.

 2.De digitale formulieren met vragenbomen (per ac viteit/ werkzaamheid) die in het DSO nodig zijn om als bedrijf aan uw plichten in het kader van de Omgevingswet te 
kunnen voldoen.
Bij IWT zijn in het DSO digitale formulieren aanwezig voor alle activiteiten die u in het kader van de Omgevingswet via het DSO moet aanvragen en melden. Deze worden in de 
periode tot aan IWT van de Omgevingswet direct in de productieomgeving van het DSO geladen. Er zal geen content uit de oefenomgeving naar de productieomgeving 
worden gekopieerd.
De oefenomgeving van het DSO bevat digitale aanvraag, meld en informatieplicht formulieren voor de bruidsschat activiteiten van gemeenten en waterschappen en het BAL 
(Besluit activiteiten leefomgeving). Medio juni 2022 wordt naar verwachting de definitieve bruidsschat inclusief digitale formulieren op de oefenomgeving geladen. De set van 
digitale formulieren (per activiteit/ werkzaamheid) voor vergunningchecks, regels voor bedrijven, vergunningaanvragen, meldplichten en informatieplichten wordt continue 
uitgebreid. Nog niet voor alle werkzaamheden zijn checkformulieren aanwezig in de oefenomgeving en er zullen activiteiten/ werkzaamheden zijn waarvoor de digitale 
formulieren direct in de productieomgeving van het DSO worden geladen en niet in de oefenomgeving. Desondanks zijn de al wel in het DSO aanwezige formulieren 
voldoende representatief voor oefendoeleinden en het beproeven van functionaliteiten. Tot IWT wordt de oefenomgeving ook voor testdoeleinden gebruikt door overheden. 
Afhankelijk van de betreffende overheid is de inhoud van testbestanden bruikbaar om mee te oefenen of bevat het nog testfouten of alleen fictieve testgegevens.

17 Vrijblijvendheid voor bevoegd gezagen voor het opstellen van 
vergunningchecks en indieningsvereisten

In de wet is bepaald waar bevoegd gezagen beleidsvrijheden hebben en hoe ze om moeten gaan met vergunningchecks en indieningsvereisten.

18 Activiteiten gericht op wetgeving en regels ipv het gebruik door burger en 
bedrijf

Activiteiten zijn juridisch omschreven omdat ze de grondslag vormen voor de regelgeving. De zoekingang voor niet-professionals is via de werkzaamheden (B1 taalniveau) via 
de vergunningcheck. Zie ook het antwoord bij de andere vragen mbt werkzaamheden, synoniemen en activiteiten.

19 Vergunningchecks en Aanvragen gericht op incidentiele aanvraag en niet op 
de grootverbruikers

Het DSO wordt ontwikkeld als open stelsel. Aansluiten op het DSO kan via application program interfaces (API's) en services. Ook initiatiefnemers die veel aanvragen indienen, 
kunnen eigen systemen aansluiten op het DSO om aanvragen in te dienen. 

Dit is begin 2022 succesvol getest met een netbeheerder. Bedrijven die ook interesse hebben om aan te sluiten, kunnen zich aanmelden via het Informatiepunt 
Leefomgeving: https://iplo.nl/contact/. U krijgt dan persoonlijke begeleiding bij het aansluiten en testen.

Meer over de succesvolle test leest u in het nieuwsbericht: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2022/februari/netwerkbeheerder-stedin-eerste-externe-
partij/

Zakelijke 
dienstverlening

20 wordt onderschreven door Evides Waterbedrijf Water
21 idem VodafoneZiggo ICT media 

communicatie
22 Aanvragen is wel ontworpen met de professional in het achterhoofd. 

Welke zaken mist u of zou u anders willen zien?
Overheid

23 wordt onderschreven door Volker Wessels Telecom ICT media 
communicatie

24 Wordt onderschreven door Enexis Energiesector
25 Wordt onderschreven door Alliander|   Energiesector Energiesector
26 wordt onderschreven door Volker Wessels Telecom ICT media 

communicatie
27 zorgen over stabiliteit en service van de ict applicatie In de periode april 2022 tot aan inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft het robuust maken van het nieuwe Omgevingsloket de hoogste prioriteit. Hierbij wordt gelet op 

performance en stabiliteit. Tijdens deze stabiliseringsperiode worden alleen nieuwe functionaliteiten ontwikkeld en in gebruik genomen als deze noodzakelijk zijn. 
Water
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28 testomgeving van het DSO erg moeilijk te vinden, daardoor is er nog geen 
beeld van wat er straks komt

De oefenomgeving van het DSO omgevingsloket is bereikbaar via deze link: https://pre.omgevingswet.overheid.nl Voor demonstratiedoeleinden is ook 
https://dmo.omgevingswet.overheid.nl beschikbaar

Het DSO Omgevingsloket vervangt de huidige loketten: Omgevingsloket online (OLO), Activiteitenbesluit Internet Module (AIMonline), ruimtelijkeplannen.nl en meldpunt 
bodemkwaliteit.

In het DSO Omgevingsloket kunnen initiatiefnemers en betrokkenen snel  zien wat er mag in de fysieke leefomgeving. Dit is de centrale plek waar alle digitale informatie 
daarover samenkomt. Het Omgevingsloket bestaat uit 5 onderdelen:

- Vergunningcheck: hier kunnen initiatiefnemers via vragenformulieren controleren of ze hun plannen mogen uitvoeren of dat ze daarvoor toestemming nodig hebben.
- Aanvragen: hier kunnen initiatiefnemers digitaal een vergunning aanvragen, een melding doen of informatie aanlveren. Dit gebeurt ook met vragenformulieren 
(indieneingsvereisten). Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn alle formulieren aanwezig die verplicht zijn voor de Omgevingswet.
- Regels op de kaart: iedereen kan hier de regels van overheden zien over de fysieke leefomgeving. De regels zijn op de kaart te zien per locatie en kunnen verder gefilterd 
worden op o.a. activiteit, thema, omgevingswaarde, type document.
- Maatregelen op maat: dit onderdeel helpt bedrijven en burgers om zich te houden aan de regels die gelden voor een bestaande en/of nieuwe activiteit. Ze krijgen een 
handig overzicht met alle maatregelen die gelden voor een activiteit.
- Mijn Omgevingsloket: hier vinden initiatiefnemers de projecten die ze zijn gestart en de aanvragen die ze hebben ingediend.

Meer informatie over de mijlpalen en de planningen van de Omgevingswet en het DSO leest u in de Route 2022: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/routeplanners/gezamenlijke-route-2022/route-2022-bedrijven/
Meer informatie over de gezamenlijke route 2022: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/routeplanners/gezamenlijke-route-2022/

Water

29 testomgeving is nog niet voldoende gevuld om als aanvrager een goed beeld 
te krijgen van de omgeving

Nog niet voor alle werkzaamheden zijn checkformulieren aanwezig in de oefenomgeving en er zullen activiteiten/ werkzaamheden zijn waarvoor de digitale formulieren 
direct in de productieomgeving van het DSO worden geladen en niet in de oefenomgeving. Desondanks denken we dat de al wel in het DSO aanwezige formulieren voldoende 
representatief zijn voor oefendoeleinden en het beproeven van functionaliteiten. Er zijn meer dan 950 digitale formulieren met vragenbomen voor vergunningchecks, 
maatregelen op maat/ regels voor bedrijven, vergunningaanvragen, meldingen en informatieplichten beschikbaar om mee te oefenen. Tot IWT wordt de oefenomgeving ook 
voor testdoeleinden gebruikt door overheden. Afhankelijk van de betreffende overheid is de extra inhoud van testbestanden bruikbaar om mee te oefenen of bevat het nog 
testfouten of alleen fictieve testgegevens.

Water

30 Wordt onderschreven door Enexis Energiesector
31 Wordt onderschreven door Alliander|   Energiesector Energiesector
32 zorgen om machtingsstructuur zoals deze nu lijkt te zijn opgebouwd (per 

aanvraag een bevestiging van de vergunninghouder aan de gemachtigde, 
wordt heel vervelend bij 1000 aanvragen per jaar)

Initiatiefnemers kunnen een aanvraag in het Omgevingsloket ook uitbesteden aan iemand anders. Dit heet machtigen. 

Er zijn 2 manieren om anderen te machtigen voorzien in het DSO: 
1. Machtigen in het Omgevingsloket: initiatiefnemers kunnen per project een of meerdere gemachtigden toevoegen. De gemachtigde kan de aanvraag invullen en indienen. 
De gemachtigde kan ook zelf een project starten en de initiatiefnemer toegang geven tot het project. 
2. Machtigen via de ketenmachtiging van eHerkenning (via gebruik en aansluiting op open stelsel api's van het DSO). Er zijn op dit moment 2 pilots: met een netbeheerder en 
het WOWportaal.

Water

33 Wordt onderschreven door Enexis, dit is een kritiek punt om continuïteit 
te garanderen.

Energiesector

34 Wordt onderschreven door Alliander. Noodzaak om dit goed uit te 
testen.|   Energiesector

Energiesector

35 Demo-omgeving loopt regelmatig vast, en zoomt bij een andere selectie 
weer volledig uit (zeer onhandig)

In de periode april 2022 tot aan inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft het robuust maken van het nieuwe Omgevingsloket de hoogste prioriteit. Hierbij wordt gelet op 
performance en stabiliteit. Tijdens deze stabiliseringsperiode worden alleen nieuwe functonaliteiten ontwikkeld als deze noodzakelijk zijn. 

Het uitzoomen bij Regels op de kaart komt doordat de kaart bij een selectie het niveau van de betreffende regeling toont. Bij de regels van het Rijk, zoals in de Algemene 
Maatregelen van Bestuur (AMvB's) is dit heel Nederland.
U kunt snel terug naar uw eigen zoeklocatie via de knop Terug naar de zoeklocatie. Deze knop vindt u aan de rechterkant van het scherm.

Storingen kunt u melden bij het Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/formulieren/storing-melden-dso/

Industrie
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36 Ik mis een heldere uitleg hoe je regels kan vinden op het DSO, bedrijven 
komen hier vaak zelf niet uit en vragen ons om hulp

Er zijn verschillende manieren om het Omgevingsloket te leren kennen. Op de websites aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl vindt staat veel informatie, zoals uitleg, 
video's, webinars en oefencasussen. Ook kunt u deelnemen aan klikdemo's. Hier doet u op een oefenomgeving met begeleiding stap voor stap een vergunningcheck en dient 
u een vergunningaanvraag in. Ook wordt u meegenomen in het onderdeel Regels op de kaart. U kunt de demo ook zelfstandig doorlopen met behulp van het demoscript voor 
de thuiswerkcasus.

Groepen bedrijven kunnen deelnemen aan specifieke DSO-werkplaatsen voor bedrijven, eventueel via de branche. Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met 
inhoudelijke en technische begeleiding een concrete stap in de implementatie te zetten. U kunt informatie opvragen over DSO werkplaatsen via babette.jonker@vng.nl 
(werkplaats team bedrijfsleven) o.v.v. DSO-werkplaats. 

Wilt u zelfstandig (met uw branche of groep bedrijven) gaan oefenen met het nieuwe Omgevingsloket? Meld u dan aan via dit formulier: 
https://www.lyyti.fi/reg/aanmeldformulier_oefenactiviteiten 
We informeren u dan als uw demo of oefenmoment samenvalt met een gepland onderhoudsmoment of als er een onverwachte storing is.

Meer informatie:
- Oefenen met een klikdemo: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket/oefenen-klikdemo-omgevingsloket/ 
- Zelf oefenen met een demoscript: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/
- Oefenen in werkplaatsen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/werkplaatsen-implementatie-omgevingswet/
- Oefenen met oefencasussen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefencasussen-omgevingswet/
- Uitleg en video's over het Omgevingsloket: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/

Industrie

37 Vanuit overheden (m.n. Rijksoverheid) komt een zeer zonnig beeld over het 
DSO. Vanuit andere bronnen (o.a. berichten Lieuwe Koopmans op LinkedIn) 
wordt juist het beeld geschetst dat er veel mis is. Deze tegenstelling creëert 
onrust: wat is de waarheid?

Het DSO bestaat uit meerdere onderdelen. Het commentaar betreft alleen het onderdeel dat betrekking heeft op de koppeling van zijn plansoftware aan het DSO. Op de 
andere onderdelen zoals de digitale formulieren met vragenbomen en het aanvragen en meldingen proces is geen commentaar.

Industrie

38 Zoeken in activiteiten (de terminologie) is niet intuïtief Binnen het onderdeel Aanvragen kunnen initiatiefnemers zoeken naar de juridische activiteiten van overheden. Hier zien ze alle juridische activiteiten van overheden. Omdat 
overheden zelf kunnen bepalen welke naam ze geven aan hun juridische activiteiten, is de naamgeving van activiteiten niet uniform. 

Initiatiefnemers die al weten voor welke juridische activiteit ze een vergunning moeten aanvragen of een melding moeten doen, kunnen direct starten met het onderdeel 
Aanvragen. Vaak weten initiatiefnemers niet precies voor welke activiteit ze een aanvraag of melding moeten doen. Dan is het advies om te starten met de Vergunningcheck. 
Daar kunnen initiatiefnemers zoeken via werkzaamheden: dit zijn beschrijvingen van juridische activiteiten in begrijpelijke woorden. 

We werken voortdurend aan het verder verbeteren van zoeken op activiteiten en werkzaamheden. Daarnaast is bij de implementatie van de Omgevingswet en het DSO ook 
veel aandacht voor samenwerking in regio. Bijvoorbeeld voor hoe vragen van verschillende overheden bij elkaar komen in het Omgevingsloket. 

Meer informatie over de relatie tussen werkzaamheden en activiteiten leest u op de webiste van het Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-
regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/activiteiten-werkzaamheden-combineren/ 

Afval

39 Eens. Als je niet exact op de juiste term zoekt krijg je de activiteit niet 
gevonden.|   Industrie

Binnen het onderdeel Aanvragen kunnen initiatiefnemers zoeken naar de juridische activiteiten van overheden. Hier zien ze alle juridische activiteiten van overheden. Omdat 
overheden zelf kunnen bepalen welke naam ze geven aan hun juridische activiteiten, is de naamgeving van activiteiten niet uniform. 

Initiatiefnemers die al weten voor welke juridische activiteit ze een vergunning moeten aanvragen of een melding moeten doen, kunnen direct starten met het onderdeel 
Aanvragen. Vaak weten initiatiefnemers niet precies voor welke activiteit ze een aanvraag of melding moeten doen. Dan is het advies om te starten met de Vergunningcheck. 
Daar kunnen initiatiefnemers zoeken via werkzaamheden: dit zijn beschrijvingen van juridische activiteiten in begrijpelijke woorden. 

We werken voortdurend aan het verder verbeteren van zoeken op activiteiten en werkzaamheden. Daarnaast is bij de implementatie van de Omgevingswet en het DSO ook 
veel aandacht voor samenwerking in regio. Bijvoorbeeld voor hoe vragen van verschillende overheden bij elkaar komen in het Omgevingsloket. 

Meer informatie over de relatie tussen werkzaamheden en activiteiten leest u op de webiste van het Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-
regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/activiteiten-werkzaamheden-combineren/ 

Industrie
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40 Dit onderschrijven wij. Wij vragen ons af of terminologie uniform is 
binnen het DSO of dat dit afwijkt per gemeente. Denk aan bijvoorbeeld 
'ondergronds werken' versus 'kabel trekken'

Binnen het onderdeel Aanvragen kunnen initiatiefnemers zoeken naar de juridische activiteiten van overheden. Hier zien ze alle juridische activiteiten van overheden. Omdat 
overheden zelf kunnen bepalen welke naam ze geven aan hun juridische activiteiten, is de naamgeving van activiteiten niet uniform. 

Initiatiefnemers die al weten voor welke juridische activiteit ze een vergunning moeten aanvragen of een melding moeten doen, kunnen direct starten met het onderdeel 
Aanvragen. Vaak weten initiatiefnemers niet precies voor welke activiteit ze een aanvraag of melding moeten doen. Dan is het advies om te starten met de Vergunningcheck. 
Daar kunnen initiatiefnemers zoeken via werkzaamheden: dit zijn beschrijvingen van juridische activiteiten in begrijpelijke woorden. 

We werken voortdurend aan het verder verbeteren van zoeken op activiteiten en werkzaamheden. Daarnaast is bij de implementatie van de Omgevingswet en het DSO ook 
veel aandacht voor samenwerking in regio. Bijvoorbeeld voor hoe vragen van verschillende overheden bij elkaar komen in het Omgevingsloket. 

Meer informatie over de relatie tussen werkzaamheden en activiteiten leest u op de webiste van het Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-
regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/activiteiten-werkzaamheden-combineren/ 

Energiesector

41 Benieuwd hoe het doen van sloopmeldingen, starwerkmeldingen en 
meldingen mobiel breken werken in de praktijk

Er zijn verschillende manieren om het Omgevingsloket te leren kennen. Op de websites aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl vindt staat veel informatie, zoals uitleg, 
video's, webinars en oefencasussen. Ook kunt u deelnemen aan klikdemo's. Hier doet u op een oefenomgeving met begeleiding stap voor stap een vergunningcheck en dient 
u een vergunningaanvraag in. Ook wordt u meegenomen in het onderdeel Regels op de kaart. U kunt de demo ook zelfstandig doorlopen met behulp van het demoscript voor 
de thuiswerkcasus.

Groepen bedrijven kunnen deelnemen aan specifieke DSO-werkplaatsen voor bedrijven, eventueel via de branche. Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met 
inhoudelijke en technische begeleiding een concrete stap in de implementatie te zetten. U kunt informatie opvragen over DSO werkplaatsen via babette.jonker@vng.nl 
(werkplaats team bedrijfsleven) o.v.v. DSO-werkplaats. 

Wilt u zelfstandig (met uw branche of groep bedrijven) gaan oefenen met het nieuwe Omgevingsloket? Meld u dan aan via dit formulier: 
https://www.lyyti.fi/reg/aanmeldformulier_oefenactiviteiten 
We informeren u dan als uw demo of oefenmoment samenvalt met een gepland onderhoudsmoment of als er een onverwachte storing is.

Meer informatie:
- Oefenen met een klikdemo: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket/oefenen-klikdemo-omgevingsloket/ 
- Zelf oefenen met een demoscript: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/
- Oefenen in werkplaatsen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/werkplaatsen-implementatie-omgevingswet/
- Oefenen met oefencasussen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefencasussen-omgevingswet/
- Uitleg en video's over het Omgevingsloket: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/

Bouw installatie 
infra

42 Idem Bouw installatie 
infra

43 Het is voor ons onduidelijk hoe wij uniforme werkinstructies kunnen 
opstellen voor onze werknemers t.a.v. het DSO

Er zijn verschillende manieren om het Omgevingsloket te leren kennen. Op de websites aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl vindt staat veel informatie, zoals uitleg, 
video's, webinars en oefencasussen. Ook kunt u deelnemen aan klikdemo's. Hier doet u op een oefenomgeving met begeleiding stap voor stap een vergunningcheck en dient 
u een vergunningaanvraag in. Ook wordt u meegenomen in het onderdeel Regels op de kaart. U kunt de demo ook zelfstandig doorlopen met behulp van het demoscript voor 
de thuiswerkcasus.

Groepen bedrijven kunnen deelnemen aan specifieke DSO-werkplaatsen voor bedrijven, eventueel via de branche. Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met 
inhoudelijke en technische begeleiding een concrete stap in de implementatie te zetten. U kunt informatie opvragen over DSO werkplaatsen via babette.jonker@vng.nl 
(werkplaats team bedrijfsleven) o.v.v. DSO-werkplaats. 

Wilt u zelfstandig (met uw branche of groep bedrijven) gaan oefenen met het nieuwe Omgevingsloket? Meld u dan aan via dit formulier: 
https://www.lyyti.fi/reg/aanmeldformulier_oefenactiviteiten 
We informeren u dan als uw demo of oefenmoment samenvalt met een gepland onderhoudsmoment of als er een onverwachte storing is.

Meer informatie:
- Oefenen met een klikdemo: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket/oefenen-klikdemo-omgevingsloket/ 
- Zelf oefenen met een demoscript: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/
- Oefenen in werkplaatsen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/werkplaatsen-implementatie-omgevingswet/
- Oefenen met oefencasussen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefencasussen-omgevingswet/
- Uitleg en video's over het Omgevingsloket: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/

Energiesector
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44 Hoe krijgen wij onze assets als een kaartlaag in het DSO, bij de 
100+gemeenten in ons verzorgingsgebied, zodat derde partijen zich bewust 
zijn van de contouren rondom assets en wij als belanghebbende bestempeld 
worden.

Dit is een vervolgvraag in ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie. Het belang ligt bij zowel de betreffende gemeente, de asset eigenaar (in dit geval netbeheerder) en 
een eventuele initiatiefnemer. De gemeenten (of provincies?) zouden dan een extra kaartlaag 'beperkingengebieden rondom assets van derden' op moeten nemen in het 
omgevingsplan. Wat hebt u nog nodig om contact op te kunnen nemen met de (grote) gemeenten in uw servicegebied?

Energiesector

45 wordt onderschreven door TenneT. Energiesector
46 Er bestaat geen duidelijke handreiking hoe om te gaan met participatie, hoe 

deze moet worden georganiseerd en wanneer er bijvoorbeeld een 
omgevingstafel moet worden georganiseerd en door wie

We attenderen u graag op het heldere webinar van Sarah Ros over participatie voor bedrijven: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-
training/webcolleges-webinars/webinars/webinar-participatie-bedrijfsleven/

Bouw installatie 
infra

47 Vergunningcheck bomenkap; ; er wordt niks gezegd over mogelijke 
verplichtingen in het kader van de Wet natuurbescherming; de testlocatie 
ligt buiten de "bebouwde kom houtopstanden"; hier geldt de Wet 
natuurbescherming (voormalig onderdeel Boswet).

De Omgevingswet geeft regels over het vellen van houtopstand en herbeplanten om bossen te beschermen. Zo kan er een meldingsplicht of gedragscode gelden voor het 
vellen. https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/activiteiten-natuur/vellen-houtopstand-herbeplanten/relatie-activiteiten/
Gelden de rijksregels over vellen?  Dan is het verboden om een houtopstand (deels) te vellen zonder eerst een melding te doen. 
Bij het vellen van houtopstanden en herbeplanten kunnen andere activiteiten betrokken zijn, zoals bouwactiviteit, flora- en fauna-activiteit of Natura 2000-activiteit. 
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/activiteiten-natuur/vellen-houtopstand-herbeplanten/relatie-activiteiten/

Natuur en milieu

48 er wordt niks gezegd over mogelijke verplichtingen in het kader van 
deWet natuurbescherming; de testlocatie ligt buiten de "bebouwde kom 
houtopstanden"; hier geldt de Wet natuurbescherming (voormalig 
onderdeel Boswet).

De Omgevingswet geeft regels over het vellen van houtopstand en herbeplanten om bossen te beschermen. Zo kan er een meldingsplicht of gedragscode gelden voor het 
vellen. https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/activiteiten-natuur/vellen-houtopstand-herbeplanten/relatie-activiteiten/
Gelden de rijksregels over vellen?  Dan is het verboden om een houtopstand (deels) te vellen zonder eerst een melding te doen. 
Bij het vellen van houtopstanden en herbeplanten kunnen andere activiteiten betrokken zijn, zoals bouwactiviteit, flora- en fauna-activiteit of Natura 2000-activiteit. 
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/activiteiten-natuur/vellen-houtopstand-herbeplanten/relatie-activiteiten/

Natuur en milieu

49 Vergunningcheck sloop gebouw; bij de vergunningscheck wordt niks gezegd 
over mogelijk verplichtingen in het kader van de Wet natuurbescherming. Te 
slopen gebouw kan vaste verblijfplaats zijn van bijvoorbeeld vleermuizen en 
huismus waarvoor een ontheffing van de verbodsbepalingen noodzakelijk is.

Sommige activiteiten kunnen gevolgen hebben voor dieren en planten in het wild. Dat zijn flora- en fauna-activiteiten. De Omgevingswet geeft regels over flora- en fauna-
activiteiten om soorten te beschermen. https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/activiteiten-natuur/flora-en-fauna-activiteit/ 

Flora- en fauna-activiteiten zijn vaak het gevolg van andere activiteiten, zoals bouwen, slopen, kappen van bomen of het gebruik van een geweer of (jacht)vogel. 
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/activiteiten-natuur/flora-en-fauna-activiteit/relatie-activiteiten/ 

Als een vergunningplicht voor een Flora- en fauna-activiteit een samenhang heeft met een vergunningplicht voor een andere activiteit, dan bepaalt de initiatiefnemer zelf of 
die de omgevingsvergunningen gezamenlijk of apart aanvraagt.

De vergunningaanvraag loopt meestal via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Soms loopt de aanvraag via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het DSO 
geeft dat dan aan.

Natuur en milieu

50 Vergunningcheck huis bouwen (getekende testgebied op kaart ligt in N2000-
gebied); Er wordt niks gezegd over de Wet natuurbescherming en de 
mogelijke verplichtingen die hieruit naar voren komen (nader onderzoek 
soortenbescherming, gebiedsbescherming, Aeriuscalculatie)

Natura 2000-activiteiten zijn activiteiten die significant nadelige gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied. De Omgevingswet geeft regels over die activiteiten 
om de natuur te beschermen. https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/activiteiten-natuur/natura-2000-activiteit/ Bij een activiteit die een Natura 2000-gebied kan 
benadelen (zoals een Natura 2000-activiteit), kunnen andere activiteiten betrokken zijn. https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/activiteiten-natuur/natura-2000-
activiteit/relatie-activiteiten/ 
De vergunningaanvraag voor een Natura 2000-activiteit loopt via het DSO.

Als een vergunningplicht voor een Natura 2000-activiteit een samenhang heeft met een vergunningplicht voor een andere activiteit, dan bepaalt de initiatiefnemer zelf of die 
de omgevingsvergunningen gezamenlijk of apart aanvraagt.

Natuur en milieu

51 Bij "fouten" in het DSO waardoor een onjuiste aanvraag (en/of ingediend 
bij het verkeerde bevoegde gezag) wordt ingediend, kan een bedrijf dan 
schade verhalen op de overheid? Hoe werkt dat?|   Industrie

Het DSO levert ingediende aanvragen altijd af aan het bevoegd gezag. Dit leidt het DSO af op basis van de locatie en de gekozen activiteiten.   
Het komt voor dat een organisatie beoordeelt dat ze niet bevoegd zijn om de aanvraag te beoordelen. In dat geval kunnen ze de aanvraag via het DSO doorsturen naar het 
juiste bevoegd gezag. Verder kunnen overheden initatiefnemers via het DSO vragen om een aanvulling, als blijkt dat een aanvraag niet volledig is.
Wanneer het bevoegd gezag een aanvraag niet binnen de beslistermijn beoordeelt, dan moet het bevoegd gezag een dwangsom betalen aan de aanvrager. Meer hierover 
leest u op de volgende pagina: https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsvergunning/verandert/

Industrie

52 Regels op de kaart: verwarrend (lees onbegrijpelijk) woordgebruik mbt 
"activiteit": "Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder 
g, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit 
te verrichten, geldt niet voor het opzettelijk vangen of het opzettelijk 
beschadigen of vernielen van de vaste voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen". Er wordt geen flora- en fauna activiteit verricht. Er wordt een 
bouwactiviteit verricht en hierbij zijn beschermde flora- en faunasoorten 
mogelijk in het geding.

Bedankt voor uw suggestie. Om uw wens of signaal goed te kunnen beoordelen en opvolging te geven verzoeken wij u om deze in te dienen via het contact formulier van het 
informatiepunt leefomgeving: https://iplo.nl/contact/contactformulier/

Wij verzoeken u om uw wens of signaal concreet te omschrijven door te vermelden welk onderdeel van het DSO het betreft, welke situatie u treft en hoe u vindt dat beter of 
anders zou moeten. Soms kunnen scherm afbeeldingen helpen om de situatie te beschrijven of voorbeelden te geven. Alvast bedankt.

Natuur en milieu
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53 Eens, en zo zijn er wel meer voorbeelden. Het is niet altijd duidelijk welke 
activiteit je moet hebben => wanneer is je bouwactiviteit ook een 
flora/fauna activiteit? Hoe weet iemand dat die geen jurist is?|Industrie

Initiatiefnemers die niet precies weten voor welke activiteit ze een aanvraag of melding moeten doen, starten met de Vergunningcheck. Daar krijgen initiatiefnemers via 
vragenlijsten antwoord op de vraag of ze op hun projectlocatie hun idee mogen uitvoeren. En of ze daar bijvoorbeeld een vergunning voor nodig hebben of een melding 
moeten doen.

De initiatiefnemer bepaalt eerst zijn beoogde projectlocatie en zoekt aan de hand van trefwoorden vervolgens de werkzaamheden op. Waar van toepassing worden 
gerelateerde werkzaamheden getoond. Werkzaamheden zijn beschrijvingen van juridische activiteiten in begrijpelijke woorden en zijn gekoppeld aan juridische activiteiten. 
Aan werkzaamheden kunnen meerdere juridische activiteiten gekoppeld zijn. Een initiatiefnemer kan in de Vergunningcheck daarom via één werkzaamheid daarom vragen 
krijgen over bijvoorbeeld de bouwactiviteit én over de flora/fauna-activiteit. 

Aan het eind volgt een conclusie: is er een verbod of is het plichtenvrij? Of is er een vergunningplicht, meldingsplicht of informatieplicht voor deze situatie? Daarna kunnen 
initiatiefnemers meteen verder met het indienen van een aanvraag. Het Omgevingsloket neemt dan de eerder ingevulde locatie en de betreffende activiteiten mee naar de 
aanvraag.

Industrie

54 Gebruiksvriendelijkheid voor de aanvrager loopt achter. Inderdaad meer 
gericht op de bevoegd gezagen. Het zou echt helpen wanneer hier goed naar 
gekeken wordt. helpt ook voor de verdere acceptatie.|Energiesector

De vragen die initiatiefnemers zien in het Omgevingsloket zijn van verschillende overheden. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk maken zelf de vragen over 
hun eigen regels. Initiatiefnemers kunnen in het loket vragen zien van meerdere overheden tegelijk. Want op een locatie kunnen bijvoorbeeld regels gelden van een 
gemeente, waterschap en provincie. 

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheden om begrijpelijke en gebruiksvriendelijke vragen te maken. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van 
vragen en ze kunnen een schrijfwijzer gebruiken en een training volgen om de gebruiksvriendelijkheid van hun vragen te testen. 

Ook bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. De ontwerpers en ontwikkelaars onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen 
het Omgevingsloket gebruiken en doen elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende gebruikers.

Lees meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor 
deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. 

U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.

Energiesector

55 Ongestructureerd heel veel gestelde vragen.|Energiesector De vragen die initiatiefnemers zien in het Omgevingsloket zijn van verschillende overheden. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk maken zelf de vragen over 
hun eigen regels. Initiatiefnemers kunnen in het loket vragen zien van meerdere overheden tegelijk. Want op een locatie kunnen bijvoorbeeld regels gelden van een 
gemeente, waterschap en provincie. 

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheden om begrijpelijke en gebruiksvriendelijke vragen te maken. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van 
vragen en ze kunnen een schrijfwijzer gebruiken en een training volgen om de gebruiksvriendelijkheid van hun vragen te testen. 

Ook bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. De ontwerpers en ontwikkelaars onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen 
het Omgevingsloket gebruiken en doen elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende gebruikers.

Lees meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor 
deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. 

U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.

Energiesector
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56 Herkenbaarheid vragen|Energiesector De vragen die initiatiefnemers zien in het Omgevingsloket zijn van verschillende overheden. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk maken zelf de vragen over 
hun eigen regels. Initiatiefnemers kunnen in het loket vragen zien van meerdere overheden tegelijk. Want op een locatie kunnen bijvoorbeeld regels gelden van een 
gemeente, waterschap en provincie. 

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheden om begrijpelijke en gebruiksvriendelijke vragen te maken. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van 
vragen en ze kunnen een schrijfwijzer gebruiken en een training volgen om de gebruiksvriendelijkheid van hun vragen te testen. 

Ook bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. De ontwerpers en ontwikkelaars onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen 
het Omgevingsloket gebruiken en doen elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende gebruikers.

Lees meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor 
deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. 

U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.

Energiesector

57 Ik dien jaarlijks veel aanvragen in voor eenvoudige en complexe projecten in 
verschillende gemeenten, in provincies en voor RWS.|Energiesector

Energiesector

58 zie eerdere vragen|Energiesector Energiesector
59
60
61 Waarom is het DSO / omgevingsloket voor u van 

belang?
62 Wij zijn vaak werkzaam bij bedrijven waar vragen zijn hoe zaken in de 

omgevingswet geregeld zijn.
Overig

63 Heel veel ondernemers hebben nog geen flauw idee hoe zij straks 
vergunningen aan moeten vragen en wat er dan allemaal geregeld moet 
zijn/worden.

Er zijn verschillende manieren om het Omgevingsloket te leren kennen. Op de websites aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl vindt staat veel informatie, zoals uitleg, 
video's, webinars en oefencasussen. Ook kunt u deelnemen aan klikdemo's. Hier doet u op een oefenomgeving met begeleiding stap voor stap een vergunningcheck en dient 
u een vergunningaanvraag in. Ook wordt u meegenomen in het onderdeel Regels op de kaart. U kunt de demo ook zelfstandig doorlopen met behulp van het demoscript voor 
de thuiswerkcasus.

Groepen bedrijven kunnen deelnemen aan specifieke DSO-werkplaatsen voor bedrijven, eventueel via de branche. Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met 
inhoudelijke en technische begeleiding een concrete stap in de implementatie te zetten. U kunt informatie opvragen over DSO werkplaatsen via babette.jonker@vng.nl 
(werkplaats team bedrijfsleven) o.v.v. DSO-werkplaats. 

Wilt u zelfstandig (met uw branche of groep bedrijven) gaan oefenen met het nieuwe Omgevingsloket? Meld u dan aan via dit formulier: 
https://www.lyyti.fi/reg/aanmeldformulier_oefenactiviteiten 
We informeren u dan als uw demo of oefenmoment samenvalt met een gepland onderhoudsmoment of als er een onverwachte storing is.

Meer informatie:
- Oefenen met een klikdemo: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket/oefenen-klikdemo-omgevingsloket/ 
- Zelf oefenen met een demoscript: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/
- Oefenen in werkplaatsen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/werkplaatsen-implementatie-omgevingswet/
- Oefenen met oefencasussen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefencasussen-omgevingswet/
- Uitleg en video's over het Omgevingsloket: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/

Overig
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64 Wij hebben veel te maken met ontheffingsaanvragen in het kader van de 
Wet natuurbescherming, dit wordt opgenomen in de omgevingswet. Wij 
moeten weten hoe dit geregeld is.

Wellicht kan de volgende informatie u helpen met het u eigen maken van deze kennis
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-training/webcolleges-webinars/webinars/webinar-betekent-omgevingswet-natuur/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-training/webcolleges-webinars/webinars/webinar-participatie-rond-natuur-landschap-milieu/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-training/webcolleges-webinars/webinars/webinar-introductie-aanvullingsspoor-natuur/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-training/webcolleges-webinars/webinars/webinar-introductie-aanvullingsspoor-natuur/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-training/webcolleges-webinars/webinars/webinar-verdieping-aanvullingsspoor-natuur/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-training/webcolleges-webinars/webinars/webinar-natuurinclusieve-stad/

De Omgevingswet regelt activiteiten die met natuur te maken hebben. Op de website van IPLO wordt dit uitgebreid uitgelegd voor de volgende activiteiten: 
Activiteit die nadelig kan zijn voor een Natura 2000-gebied: https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/activiteiten-natuur/natura-2000-activiteit/
Soms kan een activiteit nadelig zijn voor een Natura 2000-gebied, maar is deze geen Natura 2000-activiteit: https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/activiteiten-
natuur/activiteit-significante-gevolgen-natura-2000/
Activiteit die gevolgen kan hebben voor dieren en planten in het wild: https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/activiteiten-natuur/flora-en-fauna-activiteit/
Het vellen van houtopstanden en het herbeplanten ervan om te zorgen voor een nieuwe houtopstand: https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/activiteiten-
natuur/vellen-houtopstand-herbeplanten/
Gebruik van een geweer voor het doden van dieren in het wild: https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/activiteiten-natuur/jachtgeweeractiviteit/
Gebruik van een vogel voor het vangen of doden van een dier: https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/activiteiten-natuur/valkeniersactiviteit/
Het gebruik, bezit en verhandelen van middelen, methoden en installaties om dieren te vangen of te doden: https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/activiteiten-
natuur/middelen-methoden-installaties-vangen-doden-dieren/
Jagen op hazen, konijnen, wilde eenden, houtduiven of fazanten: https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/activiteiten-natuur/jacht/
Voor concrete vragen kunt u ook gebruik maken van de helpdesk van het Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/contact/contactformulier/

Overig

65 Wij vragen als opdrachtnemer (aannemer infra) binnen alle 
omgevingsthema's (-raakvlakken) vergunningen aan, zowel voor processen 
als het eindproduct.

Bouw installatie 
infra

66 Wij zijn afhankelijk van DSO voor het indienen van vergunningaanvragen. 
Daarnaast zoeken wij informatie hierin op (omgevingsvisie's, 
omgevingsplannen, provinciale omgevingsverordening en 
waterschapsverordeningen)

Water

67 Belangen vanuit de indienende kant - domein Kabels en Leidingen - 
aanvragen via DSO:

Water

68 Overzicht over beperkingsgebieden mbt kabels en leidingen Water
69 Overzicht over indieningsvereisten mbt kabels en leidingen Water
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70 Samenhang tussen wet- en regelgeving, werkzaamheden en activiteiten Werkzaamheden en activiteiten zijn aan elkaar gekoppeld. Bij het onderdeel Aanvragen kunnen initiatiefnemers zoeken op de juridische activiteiten van overheden. Maar 
omdat initiatiefnemers niet altijd de juridische naam van een activiteit kennen, gebruikt het nieuwe Omgevingsloket 'werkzaamheden' bij de onderdelen Vergunningcheck en 
Maatregelen op maat. 

Werkzaamheden beschrijven juridische activiteiten in begrijpelijke woorden en ze zijn gekoppeld aan juridische activiteiten. De vragen voor de juridische activiteit 
'Houtopstand vellen' zijn bijvoorbeeld te vinden via de werkzaamheid 'Boom of beplanting onderhouden of weghalen'.

Initiatiefnemers kunnen werkzaamheden ook vinden via trefwoorden (synoniemen). Ze kunnen de werkzaamheid 'Boom of beplanting onderhouden of weghalen' onder 
andere ook vinden met de trefwoorden 'boom kappen', 'omhakken' of 'rooien'. Zo komen initiaitiefnemers gemakkelijk uit bij de juiste vragen voor hun activiteit.
Overheden bepalen zelf welke werkzaamheden ze koppelen aan hun juridische activiteiten. U leest meer over werkzaamheden op de website van het Informatiepunt 
Leefomgeving: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/werkzaamheden-omgevingsloket/
U kunt alle werkzaamheden en bijbehorende trefwoorden bekijken via een overzicht op deze pagina: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-
stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/
Via deze link kunt u de synoniemenlijst raadplegen: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/overzicht-beheer-
werkzaamheden-trefwoorden/

Werkzaamheden en activiteiten kunnen door overheden op meerdere manieren gekoppeld worden. Daarom vindt u bij bepaalde werkzaamheden vragenbomen van 
bijvoorbeeld de gemeente en van het waterschap, omdat beide bestuurslagen op uw projectlocatie regels hebben voor de betreffende werkzaamheid. Bijvoorbeeld het 
rooien van een boom op een waterkering of het aanleggen van een brug of vlonder bij een watergang. Meer info vindt u op iplo.nl via deze link: https://iplo.nl/digitaal-
stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/activiteiten-werkzaamheden-combineren/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging hiervoor is 
uitgestuurd en de eerste bijeenkomst is 24 mei 2022. U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via 

Water

71 Voorspelbaarheid van wijzigingen van gegevens over alle benodigde 
informatie voor het automatisch indienen 

Bedankt voor uw suggestie. Om uw wens of signaal goed te kunnen beoordelen en opvolging te geven verzoeken wij u om deze in te dienen via het contact formulier van het 
informatiepunt leefomgeving: https://iplo.nl/contact/contactformulier/

Wij verzoeken u om uw wens of signaal concreet te omschrijven door te vermelden welk onderdeel van het DSO het betreft, welke situatie u treft en hoe u vindt dat beter of 
anders zou moeten. Soms kunnen scherm afbeeldingen helpen om de situatie te beschrijven of voorbeelden te geven. Alvast bedankt. 
Zie verder de beschikbare informatie voor automatisch indienen in de volgende link: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/api/verzoek-indienen/

Water

72 wet- en regelgeving (vooral de opname van lokale regels en aanpassingen 
op de bruidschat)

Wij verzoeken u om uw vraag meer concreet te specificeren om u van een gericht antwoord te kunnen voorzien. Uw vraag kunt indienen via iplo.nl/contact/contactformulier 
Alvast bedankt.

Water

73 activiteiten Water
74 indieningsvereisten (vragen, antwoorden, syntax etc etc) Water
75 Grip op communicatie na indienen De initiatiefnemer doet een aanvraag in het Omgevingsloket en vanuit het loket wordt een ontvangstbevestiging naar de berichtenbox gestuurd van de initiatiefnemer (in 

geval van een particulier). De berichtenbox voor ondernemers is nog in ontwikkeling bij Logius. In 'Mijn omgevingsloket' wordt de bevestiging geplaatst die een ondernemer 
als pdf kan downloaden. Voor het doen van een aanvulling en het ontvangen van de aanvulling is wel direct contact tussen het bevoegd gezag en de initiatiefnemer. Het 
bevoegd gezag kiest in dit geval het communicatiekanaal om met de initiatiefnemer te communiceren. Het verzoek om aanvullingen (door een bevoegd gezag) zal 
hoogstwaarschijnlijk via e-mail of per telefoon gebeuren. Dat is de meest praktische en eenvoudige weg. De initiatiefnemer doet via Mijn omgevingsloket, op het DSO, de 
aanvulling op de aanvraag zoals besproken met bevoegd gezag.

Water

76 Inzicht in roadmap DSO-API's Het DSO wordt ontwikkeld als open stelsel. Aansluiten op het DSO kan via application program interfaces (API's) en services. Ook initiatiefnemers die veel aanvragen indienen, 
kunnen eigen systemen aansluiten op het DSO om aanvragen in te dienen. 

Dit is begin 2022 succesvol getest met een netbeheerder. Bedrijven die ook interesse hebben om aan te sluiten, kunnen zich aanmelden via het Informatiepunt 
Leefomgeving: https://iplo.nl/contact/. U krijgt dan persoonlijke begeleiding bij het aansluiten en testen.

Meer over de succesvolle test leest u in het nieuwsbericht: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2022/februari/netwerkbeheerder-stedin-eerste-externe-
partij/

Water

77 Regelgeving en bevoegd gezag voor spoor is nog onduidelijk (lokaal-, 
bijzonder- en hoofdspoor), is het DSO hier partij bij?

Nee, het DSO is verantwoordelijk voor de functionaliteiten van het omgevingsloket. Bevoegd gezagen zijn verantwoordelijk voor de content. Op basis van locatie, activiteit en 
plicht wordt het betreffende bevoegd gezag bepaald door het DSO omgevingsloket. De initiatiefnemer kan het bevoegd gezag eventueel zelf nog wijzigen indien 
vereist/afgesproken/nodig.

Water

78 Belangen vanuit de indienende kant - domein Kabels en Leidingen - 
communicatie en interactie bevoegd gezag mbt lokale regelgeving:

Water
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79 Belangen vanuit de indienende kant - domein Kabels en Leidingen - 
communicatie en interactie bevoegd gezag mbt lokale regelgeving: Wat 
moet en wat mag

Initiatiefnemers die niet precies weten voor welke activiteit ze een aanvraag of melding moeten doen, starten met de Vergunningcheck. Daar krijgen initiatiefnemers via 
vragenlijsten antwoord op de vraag of ze op hun projectlocatie hun idee mogen uitvoeren. En of ze daar bijvoorbeeld een vergunning voor nodig hebben of een melding 
moeten doen.

De initiatiefnemer bepaalt eerst zijn beoogde projectlocatie en zoekt aan de hand van trefwoorden vervolgens de werkzaamheden op. Waar van toepassing worden 
gerelateerde werkzaamheden getoond. Werkzaamheden zijn beschrijvingen van juridische activiteiten in begrijpelijke woorden en zijn gekoppeld aan juridische activiteiten. 
Aan werkzaamheden kunnen meerdere juridische activiteiten gekoppeld zijn. Een initiatiefnemer kan in de Vergunningcheck daarom via één werkzaamheid daarom vragen 
krijgen over bijvoorbeeld de bouwactiviteit én over de flora/fauna-activiteit. 

Aan het eind volgt een conclusie: is er een verbod of is het plichtenvrij? Of is er een vergunningplicht, meldingsplicht of informatieplicht voor deze situatie? Daarna kunnen 
initiatiefnemers meteen verder met het indienen van een aanvraag. Het Omgevingsloket neemt dan de eerder ingevulde locatie en de betreffende activiteiten mee naar de 
aanvraag.

Water

80 Belangen vanuit de indienende kant - domein Kabels en Leidingen - 
communicatie en interactie bevoegd gezag mbt lokale regelgeving: Eerlijk 
vergelijk tussen DSO indienen en TSA Kabels en Leidingen bij gemeenten

Er zijn verschillende manieren om het Omgevingsloket te leren kennen. Op de websites aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl vindt staat veel informatie, zoals uitleg, 
video's, webinars en oefencasussen. Ook kunt u deelnemen aan klikdemo's. Hier doet u op een oefenomgeving met begeleiding stap voor stap een vergunningcheck en dient 
u een vergunningaanvraag in. Ook wordt u meegenomen in het onderdeel Regels op de kaart. U kunt de demo ook zelfstandig doorlopen met behulp van het demoscript voor 
de thuiswerkcasus.

Groepen bedrijven kunnen deelnemen aan specifieke DSO-werkplaatsen voor bedrijven, eventueel via de branche. Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met 
inhoudelijke en technische begeleiding een concrete stap in de implementatie te zetten. U kunt informatie opvragen over DSO werkplaatsen via babette.jonker@vng.nl 
(werkplaats team bedrijfsleven) o.v.v. DSO-werkplaats. 

Wilt u zelfstandig (met uw branche of groep bedrijven) gaan oefenen met het nieuwe Omgevingsloket? Meld u dan aan via dit formulier: 
https://www.lyyti.fi/reg/aanmeldformulier_oefenactiviteiten 
We informeren u dan als uw demo of oefenmoment samenvalt met een gepland onderhoudsmoment of als er een onverwachte storing is.

Meer informatie:
- Oefenen met een klikdemo: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket/oefenen-klikdemo-omgevingsloket/ 
- Zelf oefenen met een demoscript: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/
- Oefenen in werkplaatsen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/werkplaatsen-implementatie-omgevingswet/
- Oefenen met oefencasussen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefencasussen-omgevingswet/
- Uitleg en video's over het Omgevingsloket: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/

Water

81 Welke fasering kan en mag op lokale regelgeving Wij verzoeken u om uw vraag meer concreet te specificeren om u van een gericht antwoord te kunnen voorzien. Uw vraag kunt indienen via iplo.nl/contact/contactformulier 
Alvast bedankt.

Water

82 Is er voldoende inzicht bij bevoegd gezagen tussen wet- en regelgeving, 
geometrie en Indieningsvereisten

Bevoegd gezagen worden begeleid door hun koepels en door het programma Aandeslag en hebben toegang tot alle openbaar beschikbare informatie in het kader van de 
omgevingswet.

Zakelijke 
dienstverlening

83 Wordt onderschreven door Evides Waterbedrijf Water
84 wordt onderschreven door Volker Wessels Telecom ICT media 

communicatie
85 Wordt onderschreven door Enexis Energiesector
86 wordt onderschreven door TenneT. Zichtbaarheid beperkingengebied is 

belangrijk|   Energiesector
Energiesector

87 idem VodafoneZiggo ICT media 
communicatie

88 wij voeren veel vergunningplichtige activiteiten uit, deze lopen nu deels via 
het OLO. Alle aanvragen via 1 portaal zou prettiger zijn. Dit geeft beter 
inzicht in het totaal aan vergunningen dat nodig is voor een activiteit

Alle vergunningaanvragen en meldingen die vallen onder de Omgevingswet zullen uiteindelijk verlopen via het DSO omgevingsloket. Gedurende de overgangsfase tot 2029 
kunnen daar nog tijdelijke afwijkingen op bestaan totdat de betreffende gemeenten ook hun APV activiteiten hebben verwerkt in het omgevingsplan.

Water

89 Ik heb te maken met aanvragen voor stikstofvergunningen ikv Wnb en weet 
niet goed hoe dit straks onder de omgevingswet gaat lopen (mede in 
verband met verschillende loketten, want provincie is in Wnb bevoegd gezag 
maar aanvraag komt vaak bij gemeente binnen).

hangt o.a. af van of de wnb activiteit los of als onderdeel van een meervoudige aanvraag wordt ingediend. In het laatste geval draagt de gemeente zorg voor het verkrijgen 
van het advies met instemming van de provincie

Agro
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90 Wij begeleiden (industriële) bedrijven bij compliance-vraagstukken en/of het 
aanvragen van een vergunning. Hiervoor zoeken wij voor hen uit welke 
(ruimtelijke/milieu/enz) regels er gelden. Ik vind het DSO beduidend minder 
gebruiksvriendelijk in dat opzicht t.o.v. de huidige systemen (Ruimtelijke 
plannen, Risicokaart, OLO, AIM module, ...). Liever meerdere goed werkende 
platforms dan een enkel niet goed werkend platform

Vervelend dat u dit zo ervaart. Bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. Het ontwerpteam onderzoekt bijvoorbeeld hoe 
mensen het Omgevingsloket gebruiken en doet elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende soorten gebruikers.

Meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket leest u op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/

Uw bevindingen en wensen kunt u doorgeven aan het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact. 

Een overzicht van ingediende wensen vindt u op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/wensen-ontwikkeling-dso/

Industrie

91 mee eens Zakelijke 
dienstverlening

92 Omdat wij veel vergunningaanvragen moeten doen Afval
93 Veel meldingen (sloop, mobiel breken) gaan werken via DSO 

(Branchevereniging Sloopaannemers, VERAS)
Bouw installatie 
infra

94 idem Bouw installatie 
infra

95 Al onze activiteiten zijn melding- en/of vergunningsplichtig. Het kunnen 
indienen van vergunningen is daarom noodzakelijk voor onze organisatie. 
Daarbij is het een essentieel voor de dienstverlening die wij leveren en 
noodzakelijk voor het faciliteren en realiseren van de energietransitie

Energiesector

96 Wordt onderschreven door Alliander|   Energiesector Energiesector
97 aanvragen van vergunningen Industrie
98 Architecten zijn vaak door particuliere opdrachtgevers gemachtigd om het 

vergunningentraject voor bouwplannen namens de opdrachtgever te doen. 
Daarnaast werken architecten vaak samen met andere adviseurs om 
documenten te uploaden voor een vergunningsaanvraag voor de meer 
professionele opdrachtgevers. Een goed functionerend DSO is zeer 
belangrijk om geen tijd te verknoeien bij het aanvragen van een vergunning 
of het doen van een melding.

Hier is het machtigingsmechanisme in het DSO voor bedoeld. De opdrachtgever kan meerdere adviseurs machtigen voor toegang tot zijn projectmap in het DSO.

Er zijn 2 manieren om anderen te machtigen voorzien in het DSO: 
1. Machtigen in het Omgevingsloket: initiatiefnemers kunnen per project een of meerdere gemachtigden toevoegen. De gemachtigde kan de aanvraag invullen en indienen. 
De gemachtigde kan ook zelf een project starten en de initiatiefnemer toegang geven tot het project. 
2. Machtigen via de ketenmachtiging van eHerkenning (via gebruik en aansluiting op open stelsel api's van het DSO). Er zijn op dit moment 2 pilots: met een netbeheerder en 
het WOWportaal.

Bouw installatie 
infra

99 Wij krijgen met het DSO op verschillende manieren te maken. Zowel voor 
het aanvragen van vergunningen voor onze eigen projecten, als het 
beoordelen van Omgevingsplannen/vergunningen vanuit de beheersituatie. 
Het is essentieel dat onze eigendommen op een juiste manier geborgd zijn 
en op een juiste manier zichtbaar worden gemaakt.

Dit is een vervolgvraag in ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie. Het belang ligt bij zowel de betreffende gemeente, de asset eigenaar (in dit geval netbeheerder) en 
een eventuele initiatiefnemer. De gemeenten (of provincies?) zouden dan een extra kaartlaag 'beperkingengebieden rondom assets van derden' op moeten nemen in het 
omgevingsplan. Wat hebt u nog nodig om contact op te kunnen nemen met de (grote) gemeenten in uw servicegebied?

Energiesector

100 idem Energiesector
101 Integreren met BIM, Warmteprojecten van EZK en in toepassen in heel 

Nederland en de EU (als kan in Duitsland en België?)
Wij verzoeken u om uw vraag meer concreet te specificeren om u van een gericht antwoord te kunnen voorzien. Uw vraag kunt indienen via iplo.nl/contact/contactformulier 
Alvast bedankt.

Energiesector

102
103 Welke toekomstplannen heeft u voor uw organisatie, 

waarbij het DSO / omgevingsloket een belangrijke rol 
speelt?

104 Ik wil graag weten hoe ik ondernemers het beste voor kan lichten over wat 
er met de nieuwe omgevingswet allemaal op hen afkomt en wat DSO voor 
hen kan betekenen.

Kort samengevat krijgen lokale bevoegd gezagen (gemeenten en waterschappen) meer ruimte voor lokale regelgeving in het omgevingsrecht. De gedachte hierachter is dat 
lokale overheden meer zicht hebben op de lokale situatie en zo meer maatwerk kunnen leveren in het omgevingsrecht. Het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet) is de digitale 
ondersteuning van de Omgevingswet. Alle overheden zullen worden aangesloten aan dit stelsel. Initiatiefnemers stellen hun verzoeken op het Omgevingsloket. Voor 
gebruikers is dit de voorkant van het DSO. U kunt zelf oefenen met het Omgevingsloket met een omgevingsloket-ID of u kunt deelnemen aan één van de klikdemo's om het 
Omgevingsloket beter te leren kennen. Er is in nauw overleg met het MKB een formele voorlichtingsbrief opgesteld. {link naar plaats op de website volgt zsm} Brief zelf is 
gedeeld met vertegenwoordigers MKB. In deze brief staan tevens verwijzingen naar meer informatie op de website:
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/overgangsrecht-regels-activiteiten/omgevingswet-betekent-bedrijven/ (Let op: url gaat nog wijzigen) Zie de volgende link 
voor de agenda voor klikdemo's: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/bijeenkomsten/evenementenagenda/

Overig

105 U bent een incidentele gebruiker. Voor welke sector wilt u graag uit kunnen 
leggen wat de wet + DSO betekent?

Overig

Pagina 18 van 63



oorspr. 
Volgorde 
sortering

Reacties op Stakeholder Inventarisatie traject en bevindingen uit DSO-
Werkplaatsen met bedrijfsleven

Antwoord
Vaker gestelde vragen uit deze lijst zijn op het tabblad FAQ gegroepeerd op thema

Branche

106 Idealiter - Dat bij het invullen van een activiteit en/of werkzaamheid op de 
kaart de relevante invulformulieren worden aangereikt.

De vragen die initiatiefnemers zien in het Omgevingsloket zijn van verschillende overheden. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk maken zelf de vragen over 
hun eigen regels. Initiatiefnemers kunnen in het loket vragen zien van meerdere overheden tegelijk. Want op een locatie kunnen bijvoorbeeld regels gelden van een 
gemeente, waterschap en provincie. 

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheden om begrijpelijke en gebruiksvriendelijke vragen te maken. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van 
vragen en ze kunnen een schrijfwijzer gebruiken en een training volgen om de gebruiksvriendelijkheid van hun vragen te testen. 

Ook bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. De ontwerpers en ontwikkelaars onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen 
het Omgevingsloket gebruiken en doen elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende gebruikers.

Lees meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor 
deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. 

U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.

Overig

107 Dat we hier optimaal mee kunnen werken waardoor de belofte van de 
Omgevingswet: sneller en beter, wordt vervuld.

Water

108 Vanuit de indienende kant - domein Kabels en Leidingen - aanvragen via 
DSO:

Water

109 indienen verzoeken volledig geautomatiseerd kunnen doen voor alle 
activiteiten relevant voor Netbeheerders

De vragen die initiatiefnemers zien in het Omgevingsloket zijn van verschillende overheden. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk maken zelf de vragen over 
hun eigen regels. Initiatiefnemers kunnen in het loket vragen zien van meerdere overheden tegelijk. Want op een locatie kunnen bijvoorbeeld regels gelden van een 
gemeente, waterschap en provincie. 

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheden om begrijpelijke en gebruiksvriendelijke vragen te maken. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van 
vragen en ze kunnen een schrijfwijzer gebruiken en een training volgen om de gebruiksvriendelijkheid van hun vragen te testen. 

Ook bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. De ontwerpers en ontwikkelaars onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen 
het Omgevingsloket gebruiken en doen elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende gebruikers.

Lees meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor 
deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. 

U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.

Water
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110 samenhang tussen vergunning, melding en informatieplicht indien zo 
ingericht door bevoegd gezag

De vragen die initiatiefnemers zien in het Omgevingsloket zijn van verschillende overheden. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk maken zelf de vragen over 
hun eigen regels. Initiatiefnemers kunnen in het loket vragen zien van meerdere overheden tegelijk. Want op een locatie kunnen bijvoorbeeld regels gelden van een 
gemeente, waterschap en provincie. 

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheden om begrijpelijke en gebruiksvriendelijke vragen te maken. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van 
vragen en ze kunnen een schrijfwijzer gebruiken en een training volgen om de gebruiksvriendelijkheid van hun vragen te testen. 

Ook bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. De ontwerpers en ontwikkelaars onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen 
het Omgevingsloket gebruiken en doen elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende gebruikers.

Lees meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor 
deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. 

U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.

Water

111 ondersteuning van de complexe samenhang tussen netbeheerders, 
(onder-) aannemers, intermediars al dan niet in combi

De vragen die initiatiefnemers zien in het Omgevingsloket zijn van verschillende overheden. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk maken zelf de vragen over 
hun eigen regels. Initiatiefnemers kunnen in het loket vragen zien van meerdere overheden tegelijk. Want op een locatie kunnen bijvoorbeeld regels gelden van een 
gemeente, waterschap en provincie. 

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheden om begrijpelijke en gebruiksvriendelijke vragen te maken. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van 
vragen en ze kunnen een schrijfwijzer gebruiken en een training volgen om de gebruiksvriendelijkheid van hun vragen te testen. 

Ook bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. De ontwerpers en ontwikkelaars onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen 
het Omgevingsloket gebruiken en doen elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende gebruikers.

Lees meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor 
deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. 

U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.

Water

112 Met betrekking tot overzetten lokale regelgeving Kabels en Leidingen 
gemeenten:

Water

113 Neem de tijd voor het overzetten van lokale regelgeving. De impact 
hiervan is groot en nog niet volledig duidelijk op zowel de behandelende 
afdelingen binnen de gemeenten als Netbeheerders en hun aannemers.

Gemeenten kennen een overgangsperiode tot 2029, waterschappen tot 2025. De huidige regels blijven van kracht totdat ze door het betreffende bevoegd gezag worden 
gewijzigd.

Water
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114 Met kennispartners hier standaarden voor opzetten: De vragen die initiatiefnemers zien in het Omgevingsloket zijn van verschillende overheden. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk maken zelf de vragen over 
hun eigen regels. Initiatiefnemers kunnen in het loket vragen zien van meerdere overheden tegelijk. Want op een locatie kunnen bijvoorbeeld regels gelden van een 
gemeente, waterschap en provincie. 

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheden om begrijpelijke en gebruiksvriendelijke vragen te maken. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van 
vragen en ze kunnen een schrijfwijzer gebruiken en een training volgen om de gebruiksvriendelijkheid van hun vragen te testen. 

Ook bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. De ontwerpers en ontwikkelaars onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen 
het Omgevingsloket gebruiken en doen elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende gebruikers.

Lees meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor 
deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. 

U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.

Water

115 Wet- en regelgeving De vragen die initiatiefnemers zien in het Omgevingsloket zijn van verschillende overheden. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk maken zelf de vragen over 
hun eigen regels. Initiatiefnemers kunnen in het loket vragen zien van meerdere overheden tegelijk. Want op een locatie kunnen bijvoorbeeld regels gelden van een 
gemeente, waterschap en provincie. 

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheden om begrijpelijke en gebruiksvriendelijke vragen te maken. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van 
vragen en ze kunnen een schrijfwijzer gebruiken en een training volgen om de gebruiksvriendelijkheid van hun vragen te testen. 

Ook bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. De ontwerpers en ontwikkelaars onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen 
het Omgevingsloket gebruiken en doen elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende gebruikers.

Lees meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor 
deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. 

U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.

Water

116 Beperkingsgebieden De vragen die initiatiefnemers zien in het Omgevingsloket zijn van verschillende overheden. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk maken zelf de vragen over 
hun eigen regels. Initiatiefnemers kunnen in het loket vragen zien van meerdere overheden tegelijk. Want op een locatie kunnen bijvoorbeeld regels gelden van een 
gemeente, waterschap en provincie. 

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheden om begrijpelijke en gebruiksvriendelijke vragen te maken. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van 
vragen en ze kunnen een schrijfwijzer gebruiken en een training volgen om de gebruiksvriendelijkheid van hun vragen te testen. 

Ook bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. De ontwerpers en ontwikkelaars onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen 
het Omgevingsloket gebruiken en doen elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende gebruikers.

Lees meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor 
deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. 

U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.

Water
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117 Indieningsvereisten De vragen die initiatiefnemers zien in het Omgevingsloket zijn van verschillende overheden. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk maken zelf de vragen over 
hun eigen regels. Initiatiefnemers kunnen in het loket vragen zien van meerdere overheden tegelijk. Want op een locatie kunnen bijvoorbeeld regels gelden van een 
gemeente, waterschap en provincie. 

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheden om begrijpelijke en gebruiksvriendelijke vragen te maken. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van 
vragen en ze kunnen een schrijfwijzer gebruiken en een training volgen om de gebruiksvriendelijkheid van hun vragen te testen. 

Ook bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. De ontwerpers en ontwikkelaars onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen 
het Omgevingsloket gebruiken en doen elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende gebruikers.

Lees meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor 
deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. 

U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.

Water

118 Niet omdat het moet, maar wanneer dit van toegevoegde waarde is en 
minimaal kan voldoen aan het niveau van ondersteuning zoals nu in het 
domein Kabels en Leidingen gebruikelijk. Momenteel zullen de 
behandelende afdelingen van gemeenten en de netbeheerders er in 
communicatie, overzicht, functionaliteit en voorspelbaarheid op 
achteruitgaan wanneer er zonder meer wordt verplicht in te dienen via het 
DSO. En er aan bepaalde randvoorwaarden niet is voldaan.

De vragen die initiatiefnemers zien in het Omgevingsloket zijn van verschillende overheden. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk maken zelf de vragen over 
hun eigen regels. Initiatiefnemers kunnen in het loket vragen zien van meerdere overheden tegelijk. Want op een locatie kunnen bijvoorbeeld regels gelden van een 
gemeente, waterschap en provincie. 

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheden om begrijpelijke en gebruiksvriendelijke vragen te maken. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van 
vragen en ze kunnen een schrijfwijzer gebruiken en een training volgen om de gebruiksvriendelijkheid van hun vragen te testen. 

Ook bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. De ontwerpers en ontwikkelaars onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen 
het Omgevingsloket gebruiken en doen elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende gebruikers.

Lees meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor 
deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. 

U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.

Water

119 Sta uitzonderingen toe, bijv. Wel Wet- en regelgeving, beperkingsgebieden 
en vergunningcheck maar indienen via een apart kanaal, indien de gemeente 
dit goed geregeld heeft.

Mogelijk kunt u uw suggestie over uitzonderingen specificeren? In reactie op uw suggestie over aparte kanalen voor gemeenten kunnen wij melden dat alle bevoegd gezagen 
worden aangesloten op het DSO. Tevens stemmen alle bevoegd gezagen hun dienstverlening af op het DSO. Het is om deze reden niet lonend voor een bevoegd gezag om een 
eigen kanaal te onderhouden. Met het huidige Omgevingsloket Online bestaat dit eveneens niet. 

Zakelijke 
dienstverlening

120 Wordt onderschreven door Evides Waterbedrijf Water
121 idem VodafoneZiggo ICT media 

communicatie
122 wordt onderschreven door Volker Wessels Telecom ICT media 

communicatie
123 Wordt onderschreven door Enexis. Visma Roxit is onze partner in het 

vergunningsproces, wij willen door hen ontzorgd worden.
Met Visma Roxit - WOW portaal is een pilot gestart. Energiesector

124 Wordt onderschreven door Alliander|   Energiesector Energiesector
125 reguliere bedrijfsvoering, onderhoud en uitbreiding van onze assets Water
126 key-user WOW-portaal Water
127 Wij adviseren (industriële) bedrijven, en moeten hierom handig zijn met het 

DSO (checken regels, indienen aanvragen/meldingen, enz...)
Industrie

128 Diverse plannen / projecten die meerdere regelgeving raakt. Soms 
installaties, soms infrastructuur (leidingen)

Afval
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129 Een leidraad voor het opstellen van vastleggen van 
omgevingskwaliteitsnormen met verifieerbare normen.

Eén van de uitgangspunten van de omgevingswet is om initiatieven te beoordelen via de 'Ja, mits' gedachten in plaats van hard gestelde normen te stellen. Hierdoor ligt niet de 
nadruk op het voorkomen van het ongewenste maar het bevorderen van wat wel gewenst is. Het accent ligt op visie, ambities en doelstellingen. De normen en regels zijn 
minder bindend dan ze voorheen waren. Bevoegd gezagen stellen in hun omgevingsdocumenten het gewenste op. Dit zal tevens terug te zien zijn in het Omgevingsloket via 
Regels op de Kaart. Per gekozen locatie kan men vinden welke omgevingsdocumenten er van toepassing zijn. Mocht u deze reactie niet voldoende vinden verzoek ik u om uw 
vraag te stellen via het contactformulier van IPLO: https://iplo.nl/contact/vragenformulier/

Zakelijke 
dienstverlening

130 De BNA en haar leden zien het DSO als anker en bron van relevante, 
ondubbelzinnige en actuele informatie bij het doen van onderzoek naar 
mogelijke ontwikkelingen die een locatie biedt

Bouw installatie 
infra

131 dat er bij een vergunningcheck een beperkingengebied wordt aangegeven 
ten opzichte van nationaal belang zijnde kabels en verbindingen, zodanig dat 
er binnen dit beperkingengebied altijd een vergunning noodzakelijk is

In het Bkl, artikel 5.136 zijn instructieregels over Buisleidingen van nationaal belang opgenomen. Kaarten voor de reserveringsgebieden zijn beschikbaar via 
Omgevingsregeling artikel 2.32 lid 1 en lid 2. 
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/nieuwe-regels-opstellen-omgevingsplan/instructieregels-evenwichtige-toedeling-
functies/buisleidingen/#:~:text=Een%20gemeente%20regelt%20in%20het,(artikel%205.139%2C%20Bkl).

Dit betreft echter geen beperkingengebiedactiviteit. Gemeenten dienen dit zelf op te nemen in het omgevingsplan en te verwerken in de vergunningchecks. 

Energiesector

132 idem Energiesector
133 zelfstandig 7x24 en snel een juist beeld van de uitgangspunten en 

haalbaarheid cq wenselijkheid en aandachtpunten inzake het project. 
Minderoverleg met bevoegde gezagen en minder onnodige dossiers 
aanmaken.

Energiesector

134
135
136
137 Wat vindt u belangrijk om rekening mee te houden bij 

de ontwikkeling van het DSO/omgevingsloket?
138 Veel ondernemers willen ZELF aan het stuur zitten en hun aanvraag niet aan 

adviseurs/bureau's overlaten. De vraag is of dat haalbaar is in het nieuwe 
DSO.

Er zijn verschillende manieren om het Omgevingsloket te leren kennen. Op de websites aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl vindt staat veel informatie, zoals uitleg, 
video's, webinars en oefencasussen. Ook kunt u deelnemen aan klikdemo's. Hier doet u op een oefenomgeving met begeleiding stap voor stap een vergunningcheck en dient 
u een vergunningaanvraag in. Ook wordt u meegenomen in het onderdeel Regels op de kaart. U kunt de demo ook zelfstandig doorlopen met behulp van het demoscript voor 
de thuiswerkcasus.

Groepen bedrijven kunnen deelnemen aan specifieke DSO-werkplaatsen voor bedrijven, eventueel via de branche. Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met 
inhoudelijke en technische begeleiding een concrete stap in de implementatie te zetten. U kunt informatie opvragen over DSO werkplaatsen via babette.jonker@vng.nl 
(werkplaats team bedrijfsleven) o.v.v. DSO-werkplaats. 

Wilt u zelfstandig (met uw branche of groep bedrijven) gaan oefenen met het nieuwe Omgevingsloket? Meld u dan aan via dit formulier: 
https://www.lyyti.fi/reg/aanmeldformulier_oefenactiviteiten 
We informeren u dan als uw demo of oefenmoment samenvalt met een gepland onderhoudsmoment of als er een onverwachte storing is.

Meer informatie:
- Oefenen met een klikdemo: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket/oefenen-klikdemo-omgevingsloket/ 
- Zelf oefenen met een demoscript: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/
- Oefenen in werkplaatsen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/werkplaatsen-implementatie-omgevingswet/
- Oefenen met oefencasussen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefencasussen-omgevingswet/
- Uitleg en video's over het Omgevingsloket: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/

Overig

139 Dat je bij het invullen van een aanvraag (met meerdere raakvakken) in elke 
stap (van grof naar fijn) blijvend inzicht houdt in de onderdelen en 
samenhang (bv alle issues zichtbaar op de topokaart waar je begint).

We begrijpen dat u als bedrijf of branche mogelijk ideeën of wensen hebt voor aanpassingen in het DSO. Alle wensen en ideeën, ook die van de overheden en het DSO zelf, 
volgen een strikte procedure waarin belangen, impact, urgentie en inzet van middelen zorgvuldig worden afgewogen. De aanpassingen die na het doorlopen van de 
procedure een positief advies krijgen gaan vervolgens een planning- en prioriteringsproces in voor realisatie na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Afwijzingen worden 
gemotiveerd.

Overig

140 Dat elke deelaanvraag op elk moment zowel gecombineerd als per 
onafhankelijk onderwerp (bv bouw, sloop, bemaling, geluidhinder) kan 
worden doorlopen.

Het DSO omgevingsloket werkt al als zodanig (standaard functionaliteit). (a.g.v. loslaten onlosmakelijkheid). In stap 6 van 7 in de aanvragen functie kunt u selecteren welke 
activiteiten u wel en welke u niet tegelijk wilt indienen. De resterende activiteiten kunt u bij een volgende gelegenheid indienen. U kunt aanvullen op ingediende 
vergunningaanvragen en u kunt ook activiteiten toevoegen.

Overig
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141 dit is ook voor TenneT een gewenste ontwikkeling. Overig
142 dat alle informatie die benodigd is terug te vinden is via een duidelijke 

beslisboom. En niet dat je bij "uitzonderingen" naar het bevoegd gezag 
wordt gegidst.

De vragen die initiatiefnemers zien in het Omgevingsloket zijn van verschillende overheden. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk maken zelf de vragen over 
hun eigen regels. Initiatiefnemers kunnen in het loket vragen zien van meerdere overheden tegelijk. Want op een locatie kunnen bijvoorbeeld regels gelden van een 
gemeente, waterschap en provincie. 

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheden om begrijpelijke en gebruiksvriendelijke vragen te maken. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van 
vragen en ze kunnen een schrijfwijzer gebruiken en een training volgen om de gebruiksvriendelijkheid van hun vragen te testen. 

Ook bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. De ontwerpers en ontwikkelaars onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen 
het Omgevingsloket gebruiken en doen elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende gebruikers.

Lees meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor 
deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. 

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn de aanvraagformulieren aanwezig. De beslisbomen zijn onderdeel van de vergunningcheck en op basis van uw projectlocatie 
en beoogde werkzaamheden wordt in de conclusie getoond welke plicht (per werkzaamheid/activiteit) van toepassing is. Indien er sprake is van een vergunning-, meld- of 
informatieplicht kunt u vanuit de vergunningcheck direct door naar de aanvragen functie. De conclusie kunt u ook als PDF downloaden waarin ook de beslisboom met uw 
ingevulde antwoorden is te volgen.

U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.

Water

143 Hoe wordt in het DSO rekening gehouden met (nuts-)bedrijven die 
duizenden vergunningen aanvragen per jaar? Gebruiksgemak en een 
efficiënt systeem is dan noodzakelijk

Het DSO wordt ontwikkeld als open stelsel. Aansluiten op het DSO kan via application program interfaces (API's) en services. Ook initiatiefnemers die veel aanvragen indienen, 
kunnen eigen systemen aansluiten op het DSO om aanvragen in te dienen. 

Dit is begin 2022 succesvol getest met een netbeheerder. Bedrijven die ook interesse hebben om aan te sluiten, kunnen zich aanmelden via het Informatiepunt 
Leefomgeving: https://iplo.nl/contact/. U krijgt dan persoonlijke begeleiding bij het aansluiten en testen.

Meer over de succesvolle test leest u in het nieuwsbericht: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2022/februari/netwerkbeheerder-stedin-eerste-externe-
partij/

Water

144 wordt onderschreven door VodafoneZiggo ICT media 
communicatie

145 wordt onderschreven door Volker Wessels Telecom ICT media 
communicatie

146 belangrijk punt, zelf adviseur voor de industrie en wij verzorgen ook 
regelmatig grote aantallen toestemmingen voor één bedrijf. Dat moet 
slim kunnen.

Industrie

147 wordt onderschreven door TenneT Energiesector
148 Hoe wordt rekening gehouden met (nuts-)bedrijven die hun 

vergunningaanvragen uitbesteden aan derde partijen? Kunnen we hen 
gemakkelijk machtigen voor het aanvragen van onze vergunningen?

Initiatiefnemers kunnen een aanvraag in het Omgevingsloket ook uitbesteden aan iemand anders. Dit heet machtigen. 

Er zijn 2 manieren om anderen te machtigen voorzien in het DSO: 
1. Machtigen in het Omgevingsloket: initiatiefnemers kunnen per project een of meerdere gemachtigden toevoegen. De gemachtigde kan de aanvraag invullen en indienen. 
De gemachtigde kan ook zelf een project starten en de initiatiefnemer toegang geven tot het project. 
2. Machtigen via de ketenmachtiging van eHerkenning (via gebruik en aansluiting op open stelsel api's van het DSO). Er zijn op dit moment 2 pilots: met een netbeheerder en 
het WOWportaal.

Water

149 wordt onderschreven door VodafoneZiggo ICT media 
communicatie

150 wordt onderschreven door Volker Wessels Telecom ICT media 
communicatie

151 belangrijk punt, zonder machtiging mag een adviesbureau niet namens 
de aanvrager indienen. Zou ook mooi zijn als de aanvrager zelf hun 
aanvraag kan zien en volgen (dat kan nu bijvoorbeeld met het OLO niet)

In het DSO omgevingsloket is de mogelijkheid om een (of meerdere) adviesbureau(s) te machtigen en aanvraag of melding namens initiatiefnemer in te dienen. Industrie
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152 wordt onderschreven door TenneT Energiesector
153 Zorg ervoor dat het DSO niet bij een publicatie mechanisme voor wet- en 

regelgeving blijft.
Het DSO omgevingsloket vervangt de huidige voorzieningen OLO, AIMonline en ruimtelijkeplannen voor het raadplegen van regels, maatregelen, doen van vergunningchecks 
en het indienen van verzoeken voor vergunningen, meldplichten en informatieplichten. Publicatie van wet- en regelgeving blijft (ook) via de huidige overheidskanalen 
plaatsvinden zoals officiele bekendmakingen en wetten.nl

154 Realiseer dat er zakelijk gebruikers zijn, die veel last hebben van overbodige 
vragen, verschillen tussen bevoegd gezagen, ontbrekende samenhang en het 
op verschillende manieren hetzelfde vragen

Binnen het onderdeel Aanvragen kunnen initiatiefnemers zoeken naar de juridische activiteiten van overheden. Hier zien ze alle juridische activiteiten van overheden. Omdat 
overheden zelf kunnen bepalen welke naam ze geven aan hun juridische activiteiten, is de naamgeving van activiteiten niet uniform. 

Initiatiefnemers die al weten voor welke juridische activiteit ze een vergunning moeten aanvragen of een melding moeten doen, kunnen direct starten met het onderdeel 
Aanvragen. Vaak weten initiatiefnemers niet precies voor welke activiteit ze een aanvraag of melding moeten doen. Dan is het advies om te starten met de Vergunningcheck. 
Daar kunnen initiatiefnemers zoeken via werkzaamheden: dit zijn beschrijvingen van juridische activiteiten in begrijpelijke woorden. 

We werken voortdurend aan het verder verbeteren van zoeken op activiteiten en werkzaamheden. Daarnaast is bij de implementatie van de Omgevingswet en het DSO ook 
veel aandacht voor samenwerking in regio. Bijvoorbeeld voor hoe vragen van verschillende overheden bij elkaar komen in het Omgevingsloket. 

Meer informatie over de relatie tussen werkzaamheden en activiteiten leest u op de webiste van het Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-
regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/activiteiten-werkzaamheden-combineren/ 

155 Stimuleer inrichting van activiteiten, gebieden, vergunningscheck en 
indieningsvereisten op basis van werkzaamheden. En samenhang hiertussen. 
Zo is bij het ene bevoegd gezag de werkzaamheid graven wel expliciet 
meegenomen bij het bij Kabel aanleggen en bij de andere niet. Dit is 
verwarrend voor gebruikers.

Het nieuwe Omgevingsloket gebruikt 'Werkzaamheden' bij de onderdelen Vergunningcheck en Maatregelen op maat. Werkzaamheden beschrijven juridische activiteiten in 
begrijpelijke woorden en zijn gekoppeld aan juridische activiteiten. Overheden gebruiken allemaal dezelfde werkzaamheden en trefwoorden, maar bepalen zelf welke 
werkzaamheden ze koppelen aan hun eigen juridische activiteiten. 

Werkzaamheden en activiteiten plus indieningsvereisten zijn aan elkaar gekoppeld, maar bevoegd gezagen kennen hierin een beleidsvrijheid en mogen zelf bepalen of ze alle 
activiteiten los of gekoppeld als logisch samenhangend pakketje aanbieden in het DSO. Daarnaast kunnen bevoegd gezagen in de vergunningcheck gerelateerde 
werkzaamheden tonen om u te helpen compleet te zijn bij uw vergunningcheck. Daardoor kunnen er verschillen zijn tussen overheden. 

We begrijpen dat dat lastig is en we hebben de input uit ronde 1  van de online stakeholder inventarisatie gedeeld met de vertegenwoordigers van de koepels van 
gemeenten, provincies, waterschappen en rijksoverheid. Daarnaast is er ook veel aandacht voor dit onderwerp bij de ondersteuning die overheden krijgen als ze vragen 
maken voor het Omgevingsloket.

Meer informatie over de relatie tussen werkzaamheden en activiteiten leest u op de webiste van het Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-
regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/activiteiten-werkzaamheden-combineren/ 

156 Uitbreiding van de werkzaamheid Kabel en Leiding, niet alleen onderscheid 
tussen aanleggen, onderhoud, verplaatsen en weghalen maar ook het hoe 
(dmv graven, boren, blazen etc etc) - werk dit uit met de Netbeheerders.

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging hiervoor is 
uitgestuurd en de eerste bijeenkomst is 24 mei 2022. U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via 

157 Hou rekening met closed user groups, is het DSO hier wel voor bedoeld? Wat bedoelt u precies met closed user groups? Binnen het DSO is het mogelijk om meerdere partijen te machtigen voor een project. Dit is anders in bij het OLO, waarbij het 
mogelijk was om slechts één partij te machtigen. 

158 Methodiek machtigen irt indienen verzoeken via DSO-API Initiatiefnemers kunnen een aanvraag in het Omgevingsloket ook uitbesteden aan iemand anders. Dit heet machtigen. 

Er zijn 2 manieren om anderen te machtigen voorzien in het DSO: 
1. Machtigen in het Omgevingsloket: initiatiefnemers kunnen per project een of meerdere gemachtigden toevoegen. De gemachtigde kan de aanvraag invullen en indienen. 
De gemachtigde kan ook zelf een project starten en de initiatiefnemer toegang geven tot het project. 
2. Machtigen via de ketenmachtiging van eHerkenning (via gebruik en aansluiting op open stelsel api's van het DSO). Er zijn op dit moment 2 pilots: met een netbeheerder en 
het WOWportaal.

159 Complexiteit bevraging DSO-API's (je moet een hele reeks bevragingen doen 
het antwoord op 1 vraag vanuit de praktijk te kunnen beantwoorden (welke 
toestemmingen moet ik aanvragen voordat ik hier een kabel of leiding mag 
leggen).

Het DSO wordt ontwikkeld als open stelsel. Aansluiten op het DSO kan via application program interfaces (API's) en services. Ook initiatiefnemers die veel aanvragen indienen, 
kunnen eigen systemen aansluiten op het DSO om aanvragen in te dienen. 

Dit is begin 2022 succesvol getest met een netbeheerder. Bedrijven die ook interesse hebben om aan te sluiten, kunnen zich aanmelden via het Informatiepunt 
Leefomgeving: https://iplo.nl/contact/. U krijgt dan persoonlijke begeleiding bij het aansluiten en testen.

Meer over de succesvolle test leest u in het nieuwsbericht: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2022/februari/netwerkbeheerder-stedin-eerste-externe-
partij/
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160 Gebrek aan inzicht in samenhang aangevraagde activiteit met andere 
gerelateerde activiteiten/werkzaamheden ontbreekt of is lastig te 
achterhalen (link met natuurwetgeving, stiltegebieden, andere 
beschermingsgebieden)

Op basis van de door u gekozen projectlocatie worden 'onder water' de binnen uw projectgebied gereguleerde activiteiten opgehaald en zijn vervolgens selecteerbaar. De 
bevoegd gezagen kunnen logisch gerelateerde werkzaamheden (activiteiten) kenmerken zodat ze getoond worden in het lijstje 'wilt u ook deze werkzaamheden uitvoeren'. 
Het aantal digitale formulieren voor werkzaamheden/ activiteiten wordt nog steeds uitgebreid en dat blijft doorgaan tot inwerkingtreding van de Omgevingswet. Op dit 
moment zijn al ruim 950 digitale formulieren in de oefenomgeving beschikbaar om mee te oefenen op locaties in heel Nederland. Lokaal kunnen dat er nog veel meer zijn in 
de ambtsgebieden van overheden die ook al eigen digitale formulieren hebben gepubliceerd op basis van hun waterschapsverordening, omgevingsplan of 
omgevingsverordening. Ook na inwerkingtreding gaan overheden, waar nodig, door met nieuwe of geoptimaliseerde digitale formulieren toevoegen.

161 OTAP strategie voor de inhoud afstemmen met bevoegd gezagen. De lijkt 
zich nu te beperken tot wet- en regelgeving en beperkingsgebieden (via 
officiele bekendmakingen):

We zien hier een rol voor de koepels en directe contacten tussen bedrijfsleven en betreffende Bevoegd Gezag

162 Voorkom dat: vergunningschecks, indieningsvereisten zonder 
vooraankondiging (en mogelijkheid om te testen) van de een op de andere 
dag gewijzigd kunnen worden

De digitale formulieren voor vergunningschecks en indieningsvereisten vinden hun juridische grondslag in de betreffende omgevingsbesluiten zoals omgevingsplan, 
waterschapsverordening en waterschapsverordening. De juridische grondslag kent wettelijke procedures waarbij inspraak, bezwaar, beroep etc. mogelijk is incl. 
vooraankondiging en waar wettelijke termijnen voor gelden. Wijzigingen in digitale formulieren die rechtspositionele gevolgen hebben zullen daardoor niet van de een op de 
andere dag zomaar kunnen wijzigen.

163 Breidt type technische typen antwoorden bij indieningsvereisten uit. 
Bijvoorbeeld voor planningsdoeleinden (datum van - tot)

Bedankt voor uw suggestie. Om uw wens of signaal goed te kunnen beoordelen en opvolging te geven, vragen wij u om deze in te dienen via het contactformulier van het 
Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/contact/contactformulier/

Wij vragen u om uw wens of signaal concreet te omschrijven. Bijvoorbeeld door te vermelden welk onderdeel van het DSO het betreft, welke situatie u treft en hoe u vindt dat 
het beter of anders zou moeten. Soms kunnen schermafbeeldingen helpen om de situatie te beschrijven of voorbeelden te geven. Alvast bedankt.

164 Maak het mogelijk dat geometrie vanuit de locatie verplicht wordt 
overgenomen door bevoegd gezag ipv dat dit nu als bijlage wordt 
uitgevraagd

Het is nu al zo dat de projectlocatie die u intekent op de kaart in de aanvraag impliciet wordt meegenomen. Soms biedt de overheid de mogelijkheid om een meer 
gedetailleerde tekening van de locatie toe te voegen.

165 Zorg ervoor dat bepaalde basis data op basis van geometrie direct 
beschikbaar zijn indien nodig voor de beoordeling. Denk aan: BGT informatie

De BGT dient als grondslag gebruikt te worden sinds 1-7-2017 dwz dat het kaart materiaal op de BGT kaart gelegd moet kunnen worden ter referentie.

166 BGT informatie
167 Wegvak informatie van (water-) wegen en spoorbanen De beperkingengebieden van waterwegen en spoorbanen in beheer bij het Rijk zitten in het DSO. Lokale (/private) spoorwegen nog niet. Het verdient aanbeveling dat 

eigenaren/ beheerders van private wegen/ spoorwegen contact zoeken met de overheid om te bespreken of en hoe de betreffende beperkingengebieden kunnen worden 
verwerkt in omgevingsplan of -verordening of anderszins beschikbaar gemaakt kunnen worden voor gebruik in het DSO.

168 Wellicht de mogelijkheid om binnen bevoegd gezagen ook interne 
afdelingen aan te kunnen duiden als behandelende dienst. Dit zorgt ervoor 
dat specifieke TSA niet afhankelijk zijn van standaarden en koppelingen met 
generieke Zaak-oplossingen of VTH applicaties binnen de organisatie. Dit zou 
de financiele impact aan de kant van de gemeenten ook fors kunnen 
beperken.

Dat betekent dat de betreffende afdeling aan dezelfde (technische) eisen moet voldoen als iedere behandeldienst (eigen OIN, eigen CPA op digikoppeling, instellen via 
toepasbare regels (of via api) instellen behandeldienst (betreffende afdeling). Technisch gezien kan het. Echter wordt dit niet altijd als wenselijk gezien omdat een VTH pakket 
zo wordt ingericht dat zaken op basis van activiteit of type activiteit naar de juiste afdeling gerouteerd (interne routering) worden. Een bevoegd gezag zou dan moeten gaan 
werken met meerdere VTH pakketten (of instanties), wat in de regel niet aan te raden is want voor meervoudige aanvragen kan het zeer complex worden om overzicht te 
houden of moet telkens een samenwerking gestart worden. Neemt u contact op met uw VTH/ zaaksysteem softwareleverancier.

169 Het DSO staat geen aanpassingen/aanvullingen toe op type verzoek Melding 
terwijl hiervoor een aantal complexe toestemmingen mee ondersteund 
worden (oa rijkswegen en prorail). Komt er in de toekomst de mogelijkheid 
om wel een aanpassing/aanvulling te doen op type verzoek melding?

dan dient de wettelijke grondslag te wijzigen. Behoefte wordt wel breder geuit. Zakelijke 
dienstverlening

170 Wordt onderschreven door Evides Waterbedrijf Water
171 wordt onderschreven door VodafoneZiggo ICT media 

communicatie
172 Juridisch gezien is het niet mogelijk om een melding aan te vullen. Wat 

wel op de backlog staat is om het mogelijk te gaan maken een ingediende 
melding te hergebruiken, zodat het eenvoudiger wordt om een eerder 
ingediende onvolledige melding opnieuw, maar wel volledig in te dienen.

Dit is een wens voor functionele wijziging die reeds op de backlog staat Overheid

173 wordt onderschreven door Volker Wessels Telecom ICT media 
communicatie

174 Wordt onderschreven door Enexis Energiesector

Pagina 26 van 63



oorspr. 
Volgorde 
sortering

Reacties op Stakeholder Inventarisatie traject en bevindingen uit DSO-
Werkplaatsen met bedrijfsleven

Antwoord
Vaker gestelde vragen uit deze lijst zijn op het tabblad FAQ gegroepeerd op thema

Branche

175 betere gebruiksvriendelijkheid dan nu het geval is Er zijn verschillende manieren om het Omgevingsloket te leren kennen. Op de websites aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl vindt staat veel informatie, zoals uitleg, 
video's, webinars en oefencasussen. Ook kunt u deelnemen aan klikdemo's. Hier doet u op een oefenomgeving met begeleiding stap voor stap een vergunningcheck en dient 
u een vergunningaanvraag in. Ook wordt u meegenomen in het onderdeel Regels op de kaart. U kunt de demo ook zelfstandig doorlopen met behulp van het demoscript voor 
de thuiswerkcasus.

Groepen bedrijven kunnen deelnemen aan specifieke DSO-werkplaatsen voor bedrijven, eventueel via de branche. Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met 
inhoudelijke en technische begeleiding een concrete stap in de implementatie te zetten. U kunt informatie opvragen over DSO werkplaatsen via babette.jonker@vng.nl 
(werkplaats team bedrijfsleven) o.v.v. DSO-werkplaats. 

Wilt u zelfstandig (met uw branche of groep bedrijven) gaan oefenen met het nieuwe Omgevingsloket? Meld u dan aan via dit formulier: 
https://www.lyyti.fi/reg/aanmeldformulier_oefenactiviteiten 
We informeren u dan als uw demo of oefenmoment samenvalt met een gepland onderhoudsmoment of als er een onverwachte storing is.

Meer informatie:
- Oefenen met een klikdemo: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket/oefenen-klikdemo-omgevingsloket/ 
- Zelf oefenen met een demoscript: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/
- Oefenen in werkplaatsen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/werkplaatsen-implementatie-omgevingswet/
- Oefenen met oefencasussen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefencasussen-omgevingswet/
- Uitleg en video's over het Omgevingsloket: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/

Water

176 helder en éénduidig (niet juridisch) taalgebruik Activiteiten zijn juridisch omschreven omdat ze de grondslag vormen voor de regelgeving. De zoekingang voor niet-professionals is via de werkzaamheden (B1 taalniveau) via 
de vergunningcheck. Zie ook het antwoord bij de andere vragen mbt werkzaamheden, synoniemen en activiteiten.

Water

177 alle wet- en regelgeving in 1 portaal Het DSO is alleen voor de omgevingswet. Websites van de overheid zoals wetten.nl en officielebekendmakingen bevatten alle wet- en regelgeving. Water
178 een eenvoudig en praktisch proces voor het aanvragen van vergunningen 

door gemachtigden
Het DSO/ omgevingsloket heeft standaard de mogelijkheid van machtigen. Nadat u iemand gemachtigd heeft volgt de gemachtigde dezelfde werkwijze voor het aanvragen 
van de vergunning.

Water

179 daadwerkelijk inzicht voor de aanvrager in de status van de aanvraag. Nu 
blijft in 99 van de 100 gevallen de status op 'in behandeling' staan

De behandeling van aanvragen en meldingen vindt plaats bij Bevoegd Gezagen en behandeldiensten/ uitvoeringsorganisaties. Zij zijn verantwoordelijk voor statusinfo en 
besluit of ze dat wel of niet willen communiceren. Het DSO geeft geen statusinfo behalve de timestamp waarop de definitieve aanvraag formeel is ingediend

Water

180 Nog onduidelijk is hoe provinciale beleidsregels over stikstof straks gaan 
werken in de omgevingswet. Wordt voor een initiatiefnemer duidelijk wat er 
voor hem waar geldt ?

Via het Omgevingsloket in het onderdeel Regels op de kaart kan een initiatiefnemer zoeken naar de voor hem geldende regels voor zijn locatie. Via het zoeken op thema, 
bijvoorbeeld het thema 'lucht' zullen alle geldende beleidsdocumenten worden getoont voor de opgevoerde locatie. Gepubliceerde omgevingsdocumenten van provincies zullen 
hier ook worden getoont.

Agro

181 Gebruiksvriendelijkheid, wij krijgen van (industriële) bedrijven die de demo-
versie aan het uitproberen zijn regelmatig te horen dat ze er niet uitkomen

Er zijn verschillende manieren om het Omgevingsloket te leren kennen. Op de websites aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl vindt staat veel informatie, zoals uitleg, 
video's, webinars en oefencasussen. Ook kunt u deelnemen aan klikdemo's. Hier doet u op een oefenomgeving met begeleiding stap voor stap een vergunningcheck en dient 
u een vergunningaanvraag in. Ook wordt u meegenomen in het onderdeel Regels op de kaart. U kunt de demo ook zelfstandig doorlopen met behulp van het demoscript voor 
de thuiswerkcasus.

Groepen bedrijven kunnen deelnemen aan specifieke DSO-werkplaatsen voor bedrijven, eventueel via de branche. Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met 
inhoudelijke en technische begeleiding een concrete stap in de implementatie te zetten. U kunt informatie opvragen over DSO werkplaatsen via babette.jonker@vng.nl 
(werkplaats team bedrijfsleven) o.v.v. DSO-werkplaats. 

Wilt u zelfstandig (met uw branche of groep bedrijven) gaan oefenen met het nieuwe Omgevingsloket? Meld u dan aan via dit formulier: 
https://www.lyyti.fi/reg/aanmeldformulier_oefenactiviteiten 
We informeren u dan als uw demo of oefenmoment samenvalt met een gepland onderhoudsmoment of als er een onverwachte storing is.

Meer informatie:
- Oefenen met een klikdemo: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket/oefenen-klikdemo-omgevingsloket/ 
- Zelf oefenen met een demoscript: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/
- Oefenen in werkplaatsen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/werkplaatsen-implementatie-omgevingswet/
- Oefenen met oefencasussen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefencasussen-omgevingswet/
- Uitleg en video's over het Omgevingsloket: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/

Industrie
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182 Ontwerp-omgevingsplannen (of in een aantal gevallen ontwerp-
bestemmingsplannen) moeten ook in het DSO getoond kunnen worden. Het 
heeft geen zin een initiatief aan een bestemmingsplan/omgevingsplan te 
toetsen dat binnenkort wordt vervangen door een nieuw plan. Dan wil je 
aan beiden kunnen toetsen, en als het initiatief niet inpasbaar is, hierover 
tijdig in gesprek kunnen gaan met gemeente/provincie (eventueel ook 
waterschap).

Ontwerp-omgevingsplannen worden in het DSO getoond in de functie 'regels op de kaart'. U kunt filteren op definitieve regels en ontwerp, door uw projeclocatie in te 
voeren, op uw voorgenomen activiteiten, op thema, op omgevingswaarde, op bestuurslaag/ type omgevingsbesluit.

Industrie

183 Er staan wel héél veel plannen in het DSO waardoor het complex wordt. Met 
de huidige platforms moet je weliswaar meerdere dingen checken, maar het 
is wel overzichtelijk. In het DSO staan alle checks (ruimtelijk, milieu, 
veiligheid, ...) bij elkaar. Leuk voor de expert, maar niet voor de burger/HSE-
manager?

U kunt filteren op definitieve regels en ontwerp, door uw projeclocatie in te voeren, op uw voorgenomen activiteiten, op thema, op omgevingswaarde, op bestuurslaag/ type 
omgevingsbesluit. Hoe specifieker u zoekt, hoe specifieker het resultaat. U ziet dan alleen de betreffende artikelen in het betreffende omgevingsdocument, waarbij u altijd 
door kunt klikken om de context cq het gehele document te zien

Industrie

184 Zorg ervoor dat de vragenbomen controleerbaar zijn. Voor zover ik het nu 
kan zijn zijn er vragenbomen die bestaan uit Rijksregels én provinciale regels 
én gemeentelijke regels én waterschapsregels. Wie checkt dat deze 
vragenboom klopt? En blijft kloppen?

De vragenbomen staan niet op zichzelf, maar vinden hun juridische grondslag in de omgevingsbesluiten, zoals omgevingsplan, omgevingsverordening, 
waterschapsverordening, AMvB. Hierbij gelden wettelijke procedures rondom de totstandkoming. Iedere bestuurslaag kan op uw projectlocatie regels of beperkingen stellen. 
Deze komen in de vergunningcheck onder elkaar als ze aan dezelfde werkzaamheid zijn gekoppeld (de werkzaamheden zijn vastgelegd in een standaardlijst die door alle 
bevoegd gezagen gebruikt moet worden). Afstemming van de vragenbomen vindt interbestuurlijk/ regionaal plaats.

Industrie

185 Bij de vergunningcheck in de demo-omgeving moet je na het invullen van 
het adres werkzaamheden gaan invoeren. Dit werkt niet heel handig. Wil je 
als industrieel bedrijf je productiecapaciteit gaan uitbreiden, dan krijg je 
door te zoeken op "uitbreiding" geen nuttige hits. Moet je dus gaan zoeken 
op je productieactiviteit.

Op de startpagina van iedere functie wordt het betreffende proces uitgelegd. Bij de vergunningcheck kiest u inderdaad eerst de locatie omdat regels en plichten per locatie 
anders kunnen zijn. Het woord 'uitbreiden' is geen zelfstandige activiteit, het zegt alleen iets over wat u met uw productieactiviteit wilt doen. Als uw productieproces 
bijvoorbeeld een milieubelastende activiteit is dan is het inderdaad logisch dat u zoekt op wat uw productieactiviteit is en daarna aangeeft dat u wilt wijzigen, starten of 
stoppen.

186 Zoek ik op "opslag gevaarlijke stoffen", krijg ik helemaal geen hits. Dat moet 
"gevaarlijke stoffen opslaan" zijn.

Tip: zoek op trefwoord en beoordeel de resultatenlijst of uw werkzaamheden al in de lijst staan. Is de resultatenlijst nog te lang, voeg dan een trefwoord toe. Als voorbeeld bij 
de vraag: zoek op 'gevaarlijke stoffen', dan wordt de werkzaamheid wel gevonden.

Werkzaamheden en activiteiten zijn aan elkaar gekoppeld. Bij het onderdeel Aanvragen kunnen initiatiefnemers zoeken op de juridische activiteiten van overheden. Maar 
omdat initiatiefnemers niet altijd de juridische naam van een activiteit kennen, gebruikt het nieuwe Omgevingsloket 'werkzaamheden' bij de onderdelen Vergunningcheck en 
Maatregelen op maat. 

Werkzaamheden beschrijven juridische activiteiten in begrijpelijke woorden en ze zijn gekoppeld aan juridische activiteiten. De vragen voor de juridische activiteit 
'Houtopstand vellen' zijn bijvoorbeeld te vinden via de werkzaamheid 'Boom of beplanting onderhouden of weghalen'.

Initiatiefnemers kunnen werkzaamheden ook vinden via trefwoorden (synoniemen). Ze kunnen de werkzaamheid 'Boom of beplanting onderhouden of weghalen' onder 
andere ook vinden met de trefwoorden 'boom kappen', 'omhakken' of 'rooien'. Zo komen initiaitiefnemers gemakkelijk uit bij de juiste vragen voor hun activiteit.

Overheden bepalen zelf welke werkzaamheden ze koppelen aan hun juridische activiteiten. U leest meer over werkzaamheden op de website van het Informatiepunt 
Leefomgeving: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/werkzaamheden-omgevingsloket/

U kunt alle werkzaamheden en bijbehorende trefwoorden bekijken via een overzicht op deze pagina: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-
stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/
Via deze link kunt u de synoniemenlijst raadplegen: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/overzicht-beheer-
werkzaamheden-trefwoorden/

Werkzaamheden en activiteiten kunnen door overheden op meerdere manieren gekoppeld worden. Daarom vindt u bij bepaalde werkzaamheden vragenbomen van 
bijvoorbeeld de gemeente en van het waterschap, omdat beide bestuurslagen op uw projectlocatie regels hebben voor de betreffende werkzaamheid. Bijvoorbeeld het 
rooien van een boom op een waterkering of het aanleggen van een brug of vlonder bij een watergang. Meer info vindt u op iplo.nl via deze link: https://iplo.nl/digitaal-
stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/activiteiten-werkzaamheden-combineren/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging hiervoor is 
uitgestuurd en de eerste bijeenkomst is 24 mei 2022. U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via 

187 Tankopslag werkt alleen bij een tankopslagbedrijf, dus niet voor een bedrijf 
waar een paar tanks staan. Voor gevaarlijke stoffen moet je dan "vloeistof 
opslaan in een opslagtank" / "gas opslaan in een opslagtank" hebben. Maar 
zit er een niet-gevaarlijke stof in (water, melk, bier, oid), dan krijg je hem nog 
minder makkelijk gevonden - ik kan 'm zo niet vinden in ieder geval.

*in ronde 2 wordt u uitgenodigd om aan te geven hoe u bij wilt dragen om het samen met overheden te verbeteren. U mag ook contact opnemen via iplo.nl/contact om uw 
ideeën te delen. Tip: zoek op trefwoord en beoordeel de resultatenlijst of uw werkzaamheden al in de lijst staan. Is de resultatenlijst nog te lang, voeg dan een trefwoord toe.
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188 Dit werkt niet handig. Is hier niet een vragenboom voor te bedenken zoals 
die nu ook in OLO/AIM zit? Dit systeem is zo ondoenlijk.

De vragen in het huidige Omgevingsloket online en AIM zijn in de meeste gevallen gemaakt door het Rijk en gaan vooral over rijksregels. In het nieuwe Omgevingsloket zien 
initiatiefnemers vragen van verschillende overheden. Want met de Omgevingswet verhuizen er regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Omdat overheden zelf 
de vragen moeten maken voor hun eigen regels, kunnen initiatiefnemers in het loket vragen zien van meerdere overheden tegelijk. Dit gebeurt als er op een locatie 
bijvoorbeeld regels zijn van een gemeente, een waterschap en een provincie. 

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheden om begrijpelijke en gebruiksvriendelijke vragen te maken. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van 
vragen en ze kunnen een schrijfwijzer gebruiken en een training volgen om de gebruiksvriendelijkheid van hun vragen te testen. 

Ook bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. De ontwerpers en ontwikkelaars onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen 
het Omgevingsloket gebruiken en doen elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende gebruikers.

Bij Maatregelen op maat worden op dit moment nog geen extra vragen gesteld om de overzichten compacter te maken. Dit wordt misschien later ontwikkeld. 
Initiatiefnemers kunnen nu de overzichten met maatregelen ook downloaden als csv-bestand. Hier kunnen ze zelf makkelijk filteren op de maatregelen die van toepassing 
zijn. 

Uw bevindingen en wensen kunt u doorgeven aan het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact. 
Meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket leest u op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-

Industrie

189 Brzo-bedrijven (straks: Seveso-bedrijven) moeten als activiteit Brzo/Seveso 
opgeven. Als adviseur denk ik daar wel aan (hopelijk), als bedrijf zelf mogelijk 
niet. Je "doet" immers geen Seveso, je bént een Seveso-bedrijf omdat je de 
activiteit "gevaarlijke stoffen opslaan" doet. Dit is onlogisch.

Initiatiefnemers moeten inderdaad altijd zelf de activiteit Seveso-inrichting kiezen. Het uitgangspunt voor bedrijven die direct naar Aanvragen gaan, is dat deze bedrijven zelf 
weten welke activiteiten ze moeten kiezen. En dat ze dan ook kiezen voor de activiteit ‘Seveso-activiteit’. Het is bij het onderdeel Aanvragen helaas niet mogelijk om relaties te 
leggen met andere activiteiten die initiatiefnemers hebben gekozen, zoals met de activiteit Gevaarlijke stoffen opslaan.
Het Rijk maakt geen vergunningcheck voor de activiteit Seveso-inrichting. Er is wel een werkzaamheid Seveso-inrichting. Dat komt omdat het Rijk wel eeen maatregel heeft 
gemaakt voor deze werkzaamheid voor Maatregelen op maat. Die maatregel is voor bedrijven een trigger om uit te zoeken of ze een Seveso-inrichting zijn. 
Voor de werkzaamheid Seveso-inrichting zijn er gerelateerde werkzaamheden. Als bedrijven in de Vergunningcheck of bij Maatregelen op maat beginnen met de 
werkzaamheid Seveso-inrichting, dan krijgen ze daarna ook andere werkzaamheden die relevant zijn. Zoals Gevaarlijke stoffen opslaan of Gas opslaan in een opslagtank. Deze 
logische relatie is er niet voor deze werkzaamheden naar de werkzaamheid Seveso-inrichting. Dan zouden veel bedrijven deze werkzaamheid zien die geen Seveso-inrichting 
zijn. Dat vond het Rijk niet wenselijk.
Als een bedrijf de activiteit Seveso-activiteit vergeet bij het indienen van een aanvraag, dan kan de gemeente na de ontvangst altijd vragen om een aanvulling.

Industrie

190 Tijdreizen moet mogelijk zijn Tijdreizen is een van de functies die nog beschikbaar gaan komen in het DSO omgevingsloket Industrie
191 Ik wil met het DSO net zo snel kunnen zien welke regels er gelden als nu 

(ruimtelijke plannen, OLO, AIM, risicokaart, enz). Gebaseerd op de demo-
omgeving is daar absoluut geen sprake van

U kunt oefenen met het Omgevingsloket via een oefenomgeving: https://pre.omgevingswet.overheid.nl. Ook overheden gebruiken deze omgeving om te oefenen met het 
aanleveren van omgevingsdocumenten en check- en aanvraagformulieren. De oefenomgeving geeft daarom nog niet altijd een representatief beeld van de content die er 
straks bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is. De omgevingswet is nog niet in werking. Regelgeving en check- en aanvraagformulieren worden in de periode tot 
inwerkingtreding van de omgevingswet nog verder aangevuld.

In het 2e kwartaal van 2022 zijn er al meer dan 950 digitale formulieren beschikbaar voor de rijksregels en de regels van de bruidsschat. Die laatste zijn de regels die bij de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet verhuizen van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Daarnaast is in wisselende samenstelling content beschikbaar van 
gemeenten, waterschappen en provincies die oefenen.

Op de volgende pagina vindt u een actueel overzicht van de vragen (toepasbare regels) die beschikbaar zijn op de oefenomgeving: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/

Industrie

192 wordt onderschreven door BNA Bouw installatie 
infra

193 Er wordt gezegd dat de invoering "geen punt maar een komma" is en dat er 
na invoering van de Omgevingswet nog veel moet gaan gebeuren, ook voor 
het DSO. Er moet dan wel voor gezorgd worden dat het DSO na invoering 
Omgevingswet stabiel is en blijft, ook bij 'aanpassingswerkzaamheden' aan 
het digitale systeem.

Vanaf heden tot aan inwerkingtreding geldt een stabilisatieperiode waarin alleen nog wijzigingen plaatsvinden die al waren gestart en nog moeten worden uitgerold en 
dringende bugfixes (n.a.v. testbevindingen).

Industrie

194 gebruiksvriendelijkheid zeker, maar ook foutgevoeligheid. Net een lijntje 
anders intekenen kan al het verkeerde beeld geven.

De initiatiefnemer moet zo acuraat mogelijk werken. De behandelaar bij het BG controleert en neemt bij twijfel contact op met de initatiefnemer. Afval

195 Door de IT benadering van een aanvraag moet alles in 'een hokje' passen. 
Dus ruimte om dingen die toch net iets anders zijn in te brengen is wel 
belangrijk

* vraag in ronde 2. Het DSO biedt tov het OLO juist meer ruimte door ruimte te bieden aan de overheden om minder exacte vragen te stellen en meer ruimte te bieden om 
exacte gegevens via bijlages aan te reiken. De initiatiefnemer kan extra bijlages toevoegen bij het aanvragen, maar kan ook kiezen om eerst een omgevingsoverleg aan te 
vragen om de aspecten van een project te bespreken die toch net iets anders zijn.

Afval

196 Meegenomen worden. We besteden nu tijd en energie aan de 
gebruikersoverleggen, maar weten onvoldoende wat met onze input 
gebeurd.

Uw reacties, feedback en bevindingen van het stakeholder inventarisatie traject en van werkplaatsen wordt verwerkt door de respectievelijke begeleiders. Antwoorden/ 
reacties op vragen en opmerkingen vindt u hier, in de rapportages op de landingspagina www.bedrijveninventarisatie-dso.nl en worden periodiek teruggekoppeld in de 
structurele overleggen van COGO en NWOG

Energiesector
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197 DSO wordt nu opgezet vanuit bevoegd gezag en juridische context, maar er 
wordt onvoldoende gekeken naar de gebruikersbeleving.

Er zijn verschillende manieren om het Omgevingsloket te leren kennen. Op de websites aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl vindt staat veel informatie, zoals uitleg, 
video's, webinars en oefencasussen. Ook kunt u deelnemen aan klikdemo's. Hier doet u op een oefenomgeving met begeleiding stap voor stap een vergunningcheck en dient 
u een vergunningaanvraag in. Ook wordt u meegenomen in het onderdeel Regels op de kaart. U kunt de demo ook zelfstandig doorlopen met behulp van het demoscript voor 
de thuiswerkcasus.

Groepen bedrijven kunnen deelnemen aan specifieke DSO-werkplaatsen voor bedrijven, eventueel via de branche. Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met 
inhoudelijke en technische begeleiding een concrete stap in de implementatie te zetten. U kunt informatie opvragen over DSO werkplaatsen via babette.jonker@vng.nl 
(werkplaats team bedrijfsleven) o.v.v. DSO-werkplaats. 

Wilt u zelfstandig (met uw branche of groep bedrijven) gaan oefenen met het nieuwe Omgevingsloket? Meld u dan aan via dit formulier: 
https://www.lyyti.fi/reg/aanmeldformulier_oefenactiviteiten 
We informeren u dan als uw demo of oefenmoment samenvalt met een gepland onderhoudsmoment of als er een onverwachte storing is.

Meer informatie:
- Oefenen met een klikdemo: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket/oefenen-klikdemo-omgevingsloket/ 
- Zelf oefenen met een demoscript: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/
- Oefenen in werkplaatsen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/werkplaatsen-implementatie-omgevingswet/
- Oefenen met oefencasussen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefencasussen-omgevingswet/
- Uitleg en video's over het Omgevingsloket: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/

Energiesector

198 Wordt onderschreven door BNA Bouw installatie 
infra

199 wordt onderschreven door TenneT Energiesector
200 Eens|Industrie Industrie
201 Wordt onderschreven door Alliander|Energiesector energie
202 Onderschreven door BNA Bouw installatie 

infra
203 De BNA vraagt zich af of de gebruikte taal niet te juridisch is. Niet iedere 

gebruiker zal de juiste juridische term hanteren bij het zoeken van 
Activiteiten zijn juridisch omschreven omdat ze de grondslag vormen voor de regelgeving. De zoekingang voor niet-professionals (in omgevingsrecht) is via de 
werkzaamheden (B1 taalniveau) via de vergunningcheck. Zie ook het antwoord bij de andere vragen mbt werkzaamheden, synoniemen en activiteiten.

Bouw installatie 
infra

204 Dat er met betrekking tot het doen van een vergunningcheck een goede 
vragenboom wordt/is opgesteld. Omdat er onder de Omgevingswet meer 
vergunningvrij kan worden toegestaan door een bevoegd gezag is het van 
essentieel belang dat de aanvrager weet of dit qua veiligheid van de 
omgeving ook mogelijk is. Daarvoor is het opnemen van een 
beperkingengebied noodzakelijk.

Daar waar de veiligheid of belangen van de omgeving in het geding kunnen komen zal de betreffende overheid zorgvuldige afwegingen maken welke plicht (verbod, 
vergunningplicht, meldplicht, informatieplicht) het meest gepast is. Bevoegd gezagen kunnen aanvullend gebruik maken van beperkingengebieden (geografische informatie 
cq kaartlagen) op basis waarvan het DSO weet wanneer een initiatief deels of geheel in een beperkingengebied valt.

Energiesector

205 In het DSO worden o.a. Omgevingsplannen opgenomen. Los van deze 
Omgevingsplannen en -visies is het DSO ook ingericht om andere informatie 
op te nemen die relevant is voor de fysieke leefomgeving. Wordt het DSO 
opgedeeld in verschillende lagen of wordt het één laag waar alles in te zien 
is?

Lagen (kaartlagen, documenten van bestuurslagen) worden over en naast elkaar getoond en kunnen uit of aangezet worden. U kunt filteren op definitieve regels en ontwerp, 
door uw projeclocatie in te voeren, op uw voorgenomen activiteiten, op thema, op omgevingswaarde, op bestuurslaag/ type omgevingsbesluit. U kunt er dus voor kiezen om 
op een bepaalde locatie alleen de juridische artikelen en regels te tonen voor een bepaalde activiteit en wel van alle bestuurslagen of alleen de regels van de gemeente.

Energiesector

206 Als je als bedrijf wilt weten wat je algemene (milieu)regels zijn, moet je op 
het 1e scherm heel ver naar onderen scrollen om daar een ‘tegel' aan te 
treffen met daarop een tekst waarvan je denkt: daar moet ik niet zijn. Dit 
terwijl dit voor een groot deel van het MKB waarschijnlijk de meest 
voorkomende vraag in het DSO is. Daarom is onze verbetersuggestie (sinds 
november 2020 al) maak: Een tegel direct bovenaan het 1e scherm met 
daarop wel een begrijpelijke tekst (bijv. ‘bedrijfsregels' of ‘milieu- en 
brandveiligheidsregels'). Nu wordt de MKB-er het bos in gestuurd.|Industrie

Op basis van uw bevindingen hebben de ontwerpers van het DSO omgevingsloket een aangepast ontwerp gemaakt dat voor inwerkingtreding van de omgevingswet wordt 
gerealiseerd en uitgerold zodat de maatregelen op maat/ regels voor bedrijven beter vindbaar zijn. De term 'maatregelen' wordt ook gebruikt in de huidige voorziening 
AIMonline.

Industrie
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207 Bij het oefenen dachten we dat regels voor bedrijven te vinden zou zijn via 
de tegel ‘regels op de kaart', terwijl dit er niet voor bedoeld blijkt te zijn, 
sterker nog, dit is vooral voor DSO-professionals bedoeld en niet voor de 
doorsnee MKB-er. Verbetersuggestie: Maak een extra scherm voor de 
huidige ‘openingsscherm' waarbij je verschillende DSO-gebruikers een 
klantvriendelijker vervolg aanbiedt. Zoals voor de MKB-er, vermelde 
professional en burger. Op dit vervolgscherm hoeft de tegel ‘regels op de 
kaart' niet meer getoond te worden of op een wijze die voor de MKB-er wel 
werkt (verbetersuggestie: onderaan het scherm in plaats van zoals nu 
bovenaan). En een tegel of menu item 'regels voor bedrijven' bovenaan 
direct in beeld.|Industrie

De functie 'regels op de kaart' biedt een ingang via locatie (de kaart) om te tonen welke regels daar (allemaal) gelden. U kunt vervolgens filteren om specifieke informatie op 
te vragen. De functie 'maatregelen op maat' toont de regels/ maatregelen die gelden via de ingang van werkzaamheden/ activiteiten. In AIMonline zijn voor sommige 
branches snelkeuzeknoppen beschikbaar. In het DSO zijn deze branches (bijv. 'kunststofindustrie') opgenomen in de standaard zoeklijst.

Industrie

208 Bij de test voor een landbouwmechanisatiebedrijf hadden we voor de test 
maar een beperkt aantal bewerkingen in gevuld om achter de algemene 
milieuregels te komen. Resultaat hiervan waren 220 (!!) bladzijden 
voorschriften. Groen en rijp door elkaar, waardoor de gemiddelde MKB-er 
direct afhaakt. De reden hiervan is naar alle waarschijnlijkheid gelegen in het 
ontbreken van goede vragenbomen op verschillende deelgebieden 
(bijvoorbeeld doorvragen welke lasmethodes worden toegepast met welke 
lastoevoegmaterialen). Bij goede vragenbomen, krijg je weliswaar initieel 
meer vragen, maar de ‘beloning is ‘ een veel kortere en gerichte -en 
daarmee MKB vriendelijkere- lijst voorschriften. Met 220 bladzijden kan je 
bij wijze van spreken net zo goed als MKB-er de wet (in dit geval Bal) er bij 
pakken. ... maar dat was toch echt niet de bedoeling bij DSO!|Industrie

In het onderdeel Maatregelen op maat zien burgers en bedrijven wat ze moeten doen om zich aan (algemene) regels te houden die horen bij hun werkzaamheden/ 
activiteiten. De content (maatregelen) in deze functionaliteit is breder dan de maatregelen die met de huidige voorziening Activiteitenbesluit Internet Module (AIMonline) 
wordt afgedekt. Ook voor niet milieubelastende activiteiten kunnen Maatregelen zijn voorgeschreven.

De maatregelen in verband met de milieuregels die u vindt in het DSO omgevingsloket vinden hun grondslag in het Besluit Activiteiten Leefomgeving en het omgevingsplan 
van de gemeente. Deze vervangen de milieuregels zoals die nu in het activiteitenbesluit zitten (huidige voorziening AIMonline). De nieuwe omgeving en opmaak heeft 
mogelijk tot gevolg dat het resultaat (in pdf vorm) wat meer of minder pagina's heeft dan het resultaat uit het huidige AIMonline. 

Initiatiefnemers kunnen in het huidige AIMonline verschillende bestanden downloaden (3 onderdelen): een voorblad, maatregellijsten en maatregelbeschrijvingen. De 
maatregellijsten kunnen initiatiefnemers gebruiken als controlelijst. De maatregelbeschrijvingen zijn bedoeld als naslagwerk. Vooral dit laatste deel kan erg groot zijn.  Het 
bestand met de maatregelbeschrijvingen is in AIMonline ook een omvangrijk bestand. In het DSO Omgevingsloket zijn deze bestanden samengevoegd tot één overzicht.

Bij Maatregelen op maat worden op dit moment nog geen extra vragen gesteld om de overzichten compacter te maken. Dit wordt misschien later nog ontwikkeld. 
Initiatiefnemers kunnen de maatregellijsten ook downloaden als csv-bestand. Hier kunnen ze zelf makkelijk filteren op de maatregelen die van toepassing zijn. 

In dit artikel leest u meer achtergrondinformatie: https://iplo.nl/nieuws/perspectief/tabellen-versoepelen-overgang-activiteitenbesluit/

De belangrijkste inhoudelijke veranderingen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet staan in 'was-wordt-tabellen'. Het gaat om verschillen voor de milieubelastende 
activiteiten tussen het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het oude Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en het Besluit omgevingsrecht (Bor). In deze tabellen 
staat dit uitgewerkt op voorschriftniveau, met verwijzingen naar de wettekst, zie webpagina:
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/activiteitenbesluit-bor-bal/

Als u inhoudelijke opmerkingen heeft over het resultaat van Maatregelen op maat, dan kunt u dat melden bij het Informatiepunt Leefomgeving: iplo.nl/contact. Graag met 
een duidelijke toelichting wat u mist of fout lijkt.

Industrie

209 als je meer bewerkingen invult, krijg je nog meer dan 220 bladzijden 
voorschriften. En als uitsmijter, zitten er in die 220 bladzijden vele 
voorschriften in de trant van ‘Ga na welke maatregelen uit PGS 16 u moet 
nemen'. M.a.w.: 1. Dit ‘één loket' is helemaal géén één loket én uit dat 
andere loket, komen -na veel spitwerk- nog veel meer bladzijden 
voorschriften.|Industrie

Ter vergelijking met de huidige voorziening AIMonline: ook in die resultaatdocumenten staan bij de maatregelen verwijzingen naar de bronnen en wettelijke informatie, zodat 
de lezer altijd de meest actuele versie van de betreffende maatregelen via de bron getoond krijgt.

Industrie

210 Verbetersuggestie: Voor het MKB in de metaal, maar ook de andere 
sectoren(!), het DSO aanvullen met heel veel goede vragenbomen zodat de 
MKB-er een goede en beperkte lijst milieu- en brandveiligheidsvoorschriften 
als MKB-vriendelijke uitkomst heeft. En zorg dat dit DSO ook echt één loket 
is, m.a.w. verwijs niet naar (NEN)normen, PGS, etc., maar vermeld concreet 
aan welke eisen voldaan moet worden.|Industrie

*In ronde 2 wordt u uitgenodigd om aan te geven hoe u bij wilt dragen om het DSO samen verder uit te werken/ te optimaliseren. U mag uw verbetersuggesties ook delen via 
iplo.nl/contact.

Industrie

211 Veel mensen drukken op enter als je naar volgend scherm wil. In huidige 
versie van DSO gaat dat (zonder waarschuwing) fout --> je mag alleen op 
knop 'volgende' drukken.|Industrie

Deze fout is inmiddels opgelost. Industrie
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212 Verbetersuggestie: de mogelijkheid bieden om de vergunningcheck én de 
aanvraag tussentijds op te slaan om daarna verder te kunnen gaan. 
Toelichting: MKB-ondernemers hebben vaak geen tijd om check en aanvraag 
op 1 dag te doen. Hij/zij wil het in stukjes kunnen doen.|Industrie

Uw aanvraag wordt automatisch tussentijds opgeslagen zodat u op ieder moment kunt stoppen en later verder kunt gaan. Doel van de aanvraagmodule is een volledig en 
ontvankelijk verzoek in kunnen dienen voor een vergunningaanvraag, meldplicht, informatieplicht of omgevingsoverleg. De vergunningcheck kent de mogelijkheid van 
tussentijds opslaan niet, maar u kunt de resultaten wel downloaden als PDF bestand. Doel van de vergunningcheck is om via de kortst mogelijke vragenboom te komen tot de 
geldende plicht. Als bij de eerste vraag al blijkt dat een vergunningplicht van toepassing is, hoeft u geen vragen meer te beantwoorden die betrekking hebben op bijvoorbeeld 
een meldingsplicht. Zolang u binnen de huidige sessie van de vergunningcheck blijft kunt u terug naar een vorige stap om werkzaamheden en/of antwoorden te wijzigen. 

Industrie

213 Meer synoniemen om branchespecifieke werkzaamheden te vinden, zoals 
les(lokaal), evenement, etc. of bouwen naast bouwactiviteit. I'tjes met 
meerdere keuzes kan hierbij helpen.|Industrie

De werkzaamheden en trefwoorden in het Omgevinsgloket worden centraal beheerd. U kunt alle werkzaamheden en trefwoorden bekijken via de volgende pagina: 
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/overzicht-beheer-werkzaamheden-trefwoorden/

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor 
deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. U kunt voorstellen voor 
verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.

Industrie

214 Informatieplicht ipv Informatie.|Industrie Wij verzoeken u om uw vraag meer concreet te specificeren om u van een gericht antwoord te kunnen voorzien. Uw vraag kunt indienen via iplo.nl/contact/contactformulier 
Alvast bedankt.

Industrie

215 (betere) Uitleg wat veranderen is.|Industrie Bedoelt u de uitleg over veranderen bij een aanvraag voor een milieubelastende activiteit? Daar staat op dit moment de volgende toelichting bij in het loket: 'Bij het 
veranderen van een activiteit gaat het bijvoorbeeld om de volgende situaties:

U gaat de activiteit op een andere manier uitvoeren.
U gaat de activiteit voor altijd stoppen.
Iemand anders wordt de persoon die beslist over de activiteit.
Het adres van de persoon die beslist over de activiteit verandert.
Wie is de persoon die beslist over de activiteit?

De persoon die beslist over de activiteit is meestal de eigenaar of huurder van het perceel of gebouw waar de activiteit plaatsvindt. Het gaat om de persoon die de activiteit 
kan laten starten, stoppen of veranderen.'

Heeft u een verbetersuggestie voor deze toelichting? Of gaat uw vraag niet over deze toelichting? Dan kunt u uw wens of suggestie doorgevenaan het Informatiepunt 
Leefomgeving via iplo.nl/contact. 

Industrie

216 is Wkb wel voldoende ingeregeld? Incl. voorwaarden om met de 1e fase 
Wkb mee te mogen doen?|Industrie

Onder de Omgevingswet ontvangen gemeenten een bouw- en gereedmelding voor bouwwerken in de laagste risicoklasse. Kwaliteitsborgers toetsen het bouwwerk aan de 
bouwtechnische eisen. Dat staat in de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn alle formulieren voor de 
technische bouwactiviteiten beschikbaar in het Omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

Meer informatie over de techische bouwactiviteit in het DSO leest u op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-ontvangen-
samenwerken/technische-bouwactiviteiten-dso/

Industrie

217 graag een tijdpad aangeven. Als brancheorganisaties van MKB hebben wij 
minimaal een half jaar nodig om te testen/oefenen (en verbeteringen te 
laten aanbrengen) en om voorlichting te geven aan de leden|Industrie

U kunt de Route 2022 voor het bedrijfsleven bekijken. Hierin vindt u meer informatie over de mijlpalen en de planningen van de Omgevingswet en het DSO: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/routeplanners/gezamenlijke-route-2022/route-2022-bedrijven/

Op de website vindt u nog meer informatie voor het bedrijfsleven. Bijvoorbeeld informatie over de betekenis van de Omgevingswet voor bedrijven en webinars en 
presentaties. Daarnaast kunt u oefenen met oefencasussen of u aanmelden voor een werkplaats:  https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/startpunten-
implementatie/startpunt-bedrijven/ 

Verder kunnen bedrijven of brancheverenigingen de Toolkit Omgevingswet gebruiken voor communicatie naar hun eigen achterban: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/toolkit-omgevingswet/

Drie maanden voor de inwerkingtreding start een landelijke online campagne om burgers en het bedrijfsleven te informeren over de komst van de Omgevingswet. Deze 
campagne wijst het bedrijfsleven op hoofdlijnen op de meest voorkomende gevolgen van de Omgevingswet. En verwijst bedrijven naar de helpdesks van RVO en IPLO waar 
ze inhoudelijke vragen kunnen stellen. 

Industrie

218 Zijn gebruikers als MKB ook betrokken bij de DSO-tests en wat zijn hun 
ervaringen?|Industrie

Ja, diverse branches uit MKB (maar ook grote industrie) hebben al deelgenomen aan dso-werkplaatsen. U kunt zich nog steeds aanmelden voor werkplaatsen via 
babette.jonker@vng.nl De ervaringen worden gedeeld o.a. via de overlegplatforms COGO en NWOG.

Industrie
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219 Kan het MKB op een klantvriendelijke wijze het DSO ook gebruiken zoals zij 
dat nu kunnen met OLO, AIM, Regelhulp brandveiligheid 
en www.ruimtelijkeplannen.nl ? Wat is het tijdsschema met de verdere 
ontwikkelingsplanning (om de huidige DSO-lacunes te dichten en de 
gewenste MKB-vriendelijkheid te bereiken voordat de Omgevingswet wordt 
ingevoerd), incl. de testrol van het MKB in verschillende fases 
daarbij.|Industrie

Ja dat kan. U kunt de Route 2022 voor het bedrijfsleven bekijken. Hierin vindt u meer informatie over de mijlpalen en de planningen van de Omgevingswet en het DSO: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/routeplanners/gezamenlijke-route-2022/route-2022-bedrijven/

Meer informatie over de mijlpalen en de planningen van de Omgevingswet en het DSO leest u in de Route 2022. Hierin staat de uitrol van alle content, voor zover bekend en 
planbaar in de route2022 van alle bestuurslagen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/routeplanners/gezamenlijke-route-2022/route-
2022-bedrijven/

Industrie

220 Kun je het bevoegd gezag bij een aanvraag wijzigen naar 
Provincies?|Industrie

Ja dat kan. In stap 6 van 7 in de aanvragen module kunt u het bevoegd gezag wijzigen naar een andere bestuurslaag zoals provincie. Industrie

221 Hoe weet je dat het om informatie of melding gaat?|Industrie Voor het bepalen welke plicht geldt op uw projectlocatie voor de werkzaamheden/ activiteiten die u daar uit wilt gaan voeren kunt u de vergunningcheck gebruiken. Op de 
conclusiepagina wordt dan aangegeven welke plicht geldt en vervolgens kunt u op de knop 'aanvragen' klikken om meteen door te gaan naar de aanvragen module. De 
locatie en de betreffende activiteiten worden dan in de juiste plicht (vergunning-, melding- of informatieplicht) meegenomen.

Industrie

222 Hoe weet je wanneer en waar je iets in moet dienen?|Industrie Voor het bepalen welke plicht geldt op uw projectlocatie voor de werkzaamheden/ activiteiten die u daar uit wilt gaan voeren kunt u de vergunningcheck gebruiken. Op de 
conclusiepagina wordt dan aangegeven welke plicht geldt en vervolgens kunt u op de knop 'aanvragen' klikken om meteen door te gaan naar de aanvragen module. De 
locatie en de betreffende activiteiten worden dan in de juiste plicht meegenomen. Op basis van uw projectlocatie, activiteit en plicht is vooraf het betreffende bevoegd gezag 
(en behandeldienst) bepaald en dat vult het DSO omgevingsloket voor u in. U hoeft in principe dus niet zelf uit te zoeken waar u uw aanvraag in moet dienen, dat regelt het 
DSO voor u. Mocht onverhoopt uw aanvraag toch bij het verkeerde bevoegd gezag binnen komen, dan is het betreffende bevoegd gezag verplicht uw aanvraag z.s.m. door te 
sturen naar de juiste behandeldienst.

Industrie

223 De werkplaats was een erg nuttige sessie. Mijn afdronk was: het staat er 
allemaal wel in, maar het zal voor eenmalige gebruikers als burgers en 
bedrijven lastig zijn om meteen naar het onderdeel te gaan, dat zij nodig 
hebben. Dat kan en moet snel opgelost worden door ervoor te zorgen dat er 
een schil komt, waardoor een bedrijf automatisch wordt doorgeleid naar 
vergunningencheck of aanvraag, maar niet naar de regels op de 
kaart.|Industrie

Bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. Het ontwerpteam onderzoekt bijvoorbeeld hoe mensen het Omgevingsloket 
gebruiken en doet elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende type gebruikers.

Al uw suggesties zijn doorgegeven. Opmerking: niet alle suggesties worden 1 op 1 overgenomen. Er wordt een procedure gehanteerd waarbij zorgvuldige afwegingen worden 
gemaakt ten aanzien van layout, opmaak, functionaliteiten, rekening houdend met webrichtlijnen, impact op software, urgentie, brede toegevoegde waarde, etc. Eventuele 
nieuwe wensen kunt u doorgeven aan het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact. 

Een overzicht van ingediende wensen vindt u op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/wensen-ontwikkeling-dso/

Meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket leest u op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/

Industrie

224 Alle branches die willen moeten nu de mogelijkheid krijgen om te oefenen 
op basis van branche specifieke cases begeleid door BZK|Industrie

Er zijn verschillende manieren om het Omgevingsloket te leren kennen. Op de websites aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl vindt staat veel informatie, zoals uitleg, 
video's, webinars en oefencasussen. Ook kunt u deelnemen aan klikdemo's. Hier doet u op een oefenomgeving met begeleiding stap voor stap een vergunningcheck en dient 
u een vergunningaanvraag in. Ook wordt u meegenomen in het onderdeel Regels op de kaart. U kunt de demo ook zelfstandig doorlopen met behulp van het demoscript voor 
de thuiswerkcasus.

Groepen bedrijven kunnen deelnemen aan specifieke DSO-werkplaatsen voor bedrijven, eventueel via de branche. Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met 
inhoudelijke en technische begeleiding een concrete stap in de implementatie te zetten. U kunt informatie opvragen over DSO werkplaatsen via babette.jonker@vng.nl 
(werkplaats team bedrijfsleven) o.v.v. DSO-werkplaats. 

Wilt u zelfstandig (met uw branche of groep bedrijven) gaan oefenen met het nieuwe Omgevingsloket? Meld u dan aan via dit formulier: 
https://www.lyyti.fi/reg/aanmeldformulier_oefenactiviteiten 
We informeren u dan als uw demo of oefenmoment samenvalt met een gepland onderhoudsmoment of als er een onverwachte storing is.

Meer informatie:
- Oefenen met een klikdemo: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket/oefenen-klikdemo-omgevingsloket/ 
- Zelf oefenen met een demoscript: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/
- Oefenen in werkplaatsen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/werkplaatsen-implementatie-omgevingswet/
- Oefenen met oefencasussen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefencasussen-omgevingswet/
- Uitleg en video's over het Omgevingsloket: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/

Industrie
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225 Als een ondernemer zoekt op ‘werkzaamheden' moet hij aan de hand van 
een getoonde lijst de branchespecifieke werkzaamheden makkelijk kunnen 
vinden.|Industrie

De werkzaamheden en trefwoorden in het Omgevinsgloket worden centraal beheerd. U kunt alle werkzaamheden en trefwoorden bekijken via de volgende pagina: 
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/overzicht-beheer-werkzaamheden-trefwoorden/

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor 
deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. U kunt voorstellen voor 
verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.

Industrie

226 Gebruik termen die ondernemers begrijpen|Industrie De werkzaamheden en trefwoorden in het Omgevinsgloket worden centraal beheerd. U kunt alle werkzaamheden en trefwoorden bekijken via de volgende pagina: 
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/overzicht-beheer-werkzaamheden-trefwoorden/

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor 
deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. U kunt voorstellen voor 
verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.

Industrie

227 Bovenaan het startscherm van het omgevingsloket staan tegels met 
veelvoorkomende werkzaamheden, maar die zijn gericht op burgers. Dit zou 
ook voor ondernemers geregeld moeten worden zodat ondernemers direct 
naar de plaats gaan waar ze echt moeten zijn. En niet naar regels op de 
kaart. (dit mag onderaan op de pagina in plaats van bovenaan zoals nu). De 
ondernemer moet ‘geleid' worden naar de ingang via ‘vergunningcheck'. De 
tegels voor bedrijven zouden tegels per branche kunnen zijn of veel 
voorkomende aanvragen of meldingen door bedrijven. Een speciale 
landingspagina voor bedrijven zou zeer wenselijk zijn.|Industrie

Bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. Het ontwerpteam onderzoekt bijvoorbeeld hoe mensen het Omgevingsloket 
gebruiken en doet elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende type gebruikers.

Al uw suggesties zijn doorgegeven. Opmerking: niet alle suggesties worden 1 op 1 overgenomen. Er wordt een procedure gehanteerd waarbij zorgvuldige afwegingen worden 
gemaakt ten aanzien van layout, opmaak, functionaliteiten, rekening houdend met webrichtlijnen, impact op software, urgentie, brede toegevoegde waarde, etc. Eventuele 
nieuwe wensen kunt u doorgeven aan het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact. 

Een overzicht van ingediende wensen vindt u op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/wensen-ontwikkeling-dso/

Meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket leest u op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/

Industrie

228 binnenkomst portaal Aanpassing: bij voorkeur één landingspagina 
Omgevingswet voor bedrijven -als niet niet mogelijk is een ingangstegel voor 
bedrijven|Overig

Bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. Het ontwerpteam onderzoekt bijvoorbeeld hoe mensen het Omgevingsloket 
gebruiken en doet elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende type gebruikers.

Al uw suggesties zijn doorgegeven. Opmerking: niet alle suggesties worden 1 op 1 overgenomen. Er wordt een procedure gehanteerd waarbij zorgvuldige afwegingen worden 
gemaakt ten aanzien van layout, opmaak, functionaliteiten, rekening houdend met webrichtlijnen, impact op software, urgentie, brede toegevoegde waarde, etc. Eventuele 
nieuwe wensen kunt u doorgeven aan het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact. 

Een overzicht van ingediende wensen vindt u op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/wensen-ontwikkeling-dso/

Meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket leest u op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/

Overig

229 Startpagina van het Omgevingsloket is erg gericht op de burger en niet op 
bedrijven / mkb. Aanpassing:

Bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. Het ontwerpteam onderzoekt bijvoorbeeld hoe mensen het Omgevingsloket 
gebruiken en doet elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende type gebruikers.

Al uw suggesties zijn doorgegeven. Opmerking: niet alle suggesties worden 1 op 1 overgenomen. Er wordt een procedure gehanteerd waarbij zorgvuldige afwegingen worden 
gemaakt ten aanzien van layout, opmaak, functionaliteiten, rekening houdend met webrichtlijnen, impact op software, urgentie, brede toegevoegde waarde, etc. Eventuele 
nieuwe wensen kunt u doorgeven aan het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact. 

Een overzicht van ingediende wensen vindt u op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/wensen-ontwikkeling-dso/

Meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket leest u op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/

Overig
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230 * Splitsen bij inlog of je burger of ondernemer bent waarna je in een 
ander portaal komt

Bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. Het ontwerpteam onderzoekt bijvoorbeeld hoe mensen het Omgevingsloket 
gebruiken en doet elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende type gebruikers.

Al uw suggesties zijn doorgegeven. Opmerking: niet alle suggesties worden 1 op 1 overgenomen. Er wordt een procedure gehanteerd waarbij zorgvuldige afwegingen worden 
gemaakt ten aanzien van layout, opmaak, functionaliteiten, rekening houdend met webrichtlijnen, impact op software, urgentie, brede toegevoegde waarde, etc. Eventuele 
nieuwe wensen kunt u doorgeven aan het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact. 

Een overzicht van ingediende wensen vindt u op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/wensen-ontwikkeling-dso/

Meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket leest u op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/

Overig

231 * Portaal ondernemer inrichten met ‘blokjes' van de meest voorkomende 
zaken (bijv. door inventarisatie bij omgevingsdienst)

Bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. Het ontwerpteam onderzoekt bijvoorbeeld hoe mensen het Omgevingsloket 
gebruiken en doet elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende type gebruikers.

Al uw suggesties zijn doorgegeven. Opmerking: niet alle suggesties worden 1 op 1 overgenomen. Er wordt een procedure gehanteerd waarbij zorgvuldige afwegingen worden 
gemaakt ten aanzien van layout, opmaak, functionaliteiten, rekening houdend met webrichtlijnen, impact op software, urgentie, brede toegevoegde waarde, etc. Eventuele 
nieuwe wensen kunt u doorgeven aan het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact. 

Een overzicht van ingediende wensen vindt u op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/wensen-ontwikkeling-dso/

Meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket leest u op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/

Overig

232 * Maatregelen op maat zegt helemaal niets (onderaan de pagina) 
Aanpassing: Regels voor bedrijven

Bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. Het ontwerpteam onderzoekt bijvoorbeeld hoe mensen het Omgevingsloket 
gebruiken en doet elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende type gebruikers.

Al uw suggesties zijn doorgegeven. Opmerking: niet alle suggesties worden 1 op 1 overgenomen. Er wordt een procedure gehanteerd waarbij zorgvuldige afwegingen worden 
gemaakt ten aanzien van layout, opmaak, functionaliteiten, rekening houdend met webrichtlijnen, impact op software, urgentie, brede toegevoegde waarde, etc. Eventuele 
nieuwe wensen kunt u doorgeven aan het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact. 

Een overzicht van ingediende wensen vindt u op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/wensen-ontwikkeling-dso/

Meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket leest u op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/

Overig

233 * Komt er ook nog een optie waaruit bijv. blijkt in welke situaties een 
ondernemer niets hoeft te doen?|Overig

Omdat elke situatie verschillend is, is het niet mogelijk om een dergelijke optie te bieden binnen het DSO. Middels de vergunningcheck kan de ondernemer nagaan voor welke 
werkzaamheden er een vergunningaanvraag of melding dient te worden gedaan. Hieruit kan ook komen dat er geen aanvraag of melding gedaan hoeft te worden. De 
vergunningchecker geeft een indicatie voor waar wel of geen vergunningaanvraag of melding voor dient te worden gedaan. Daarom wordt geadviseerd om bij twijfel ook 
contact op te nemen het het bevoegd gezag om helemaal zeker te zijn. 
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/overgangsrecht-regels-activiteiten/omgevingswet-betekent-bedrijven/

Overig

234 Vergunningcheck. Aanpassing: mogelijkheid om zonder in te loggen 
tussentijds op te slaan ontbreekt waardoor in een latere fase bij aanvraag 
alles weer dient te worden ingevuld dit past niet bij een ondernemer die 
naast aanvragen en meldingen ook nog een bedrijf moet runnen.|Overig

De vergunningcheck kent de mogelijkheid van tussentijds opslaan niet, maar u kunt de resultaten wel downloaden als PDF bestand. Doel van de vergunningcheck is om via de 
kortst mogelijke vragenboom te komen tot de geldende plicht. Als bij de eerste vraag al blijkt dat een vergunningplicht van toepassing is, hoeft u geen vragen meer te 
beantwoorden die betrekking hebben op bijvoorbeeld een meldingsplicht. Zolang u binnen de huidige sessie van de vergunningcheck blijft kunt u terug naar een vorige stap 
om werkzaamheden en/of antwoorden te wijzigen. Aanvragen worden automatisch tussentijds opgeslagen zodat u op ieder moment kunt stoppen en later verder kunt gaan. 
Doel van de aanvraagmodule is een volledig en ontvankelijk verzoek in kunnen dienen voor een vergunningaanvraag, meldplicht, informatieplicht of omgevingsoverleg.

Overig

235 Aanvraag. Aanpassing: zorgen dat alle invoer ook wordt overgenomen bij de 
aanvraag. Daarnaast duidelijker aangeven waar kosten mee gemoeid 
zijn.|Overig

De vragenbomen van de vergunningcheck hebben een ander doel dan de vragenbomen van de aanvragen module. Doel van de vergunningcheck is om via de kortst mogelijke 
vragenboom te komen tot de geldende plicht. De vragen en uw antwoorden zijn daar dan ook op gericht. Als bijv. bij de eerste vraag al blijkt dat een vergunningplicht van 
toepassing is, hoeft u geen verdere vragen meer te beantwoorden. De vragen in de aanvragenmodule zijn gebaseerd op de indieningsvereisten. Vanuit de vergunningcheck 
worden wel de locatie en de activiteiten meegenomen waarvoor u een verzoek in moet dienen (vergunningaanvraag, meldplicht of informatieplicht)

Overig
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236 "Regels op de kaart" naar beneden verplaatsen op de homepagina|Overig Bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. Het ontwerpteam onderzoekt bijvoorbeeld hoe mensen het Omgevingsloket 
gebruiken en doet elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende type gebruikers.

Al uw suggesties zijn doorgegeven. Opmerking: niet alle suggesties worden 1 op 1 overgenomen. Er wordt een procedure gehanteerd waarbij zorgvuldige afwegingen worden 
gemaakt ten aanzien van layout, opmaak, functionaliteiten, rekening houdend met webrichtlijnen, impact op software, urgentie, brede toegevoegde waarde, etc. Eventuele 
nieuwe wensen kunt u doorgeven aan het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact. 

Een overzicht van ingediende wensen vindt u op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/wensen-ontwikkeling-dso/

Meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket leest u op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/

Overig

237 Maatregelen op maat: al meerdere keren aangegeven dit te vervangen door 
‘'regels voor bedrijven'' en naar boven verplaatsen. Wellicht omwisselen van 
positie met "Regels op de kaart" dat zich bovenaan bevindt|Overig

Op basis van uw bevindingen hebben de ontwerpers van het DSO omgevingsloket een aangepast ontwerp gemaakt dat voor inwerkingtreding van de omgevingswet wordt 
gerealiseerd en uitgerold zodat de maatregelen op maat/ regels voor bedrijven beter vindbaar zijn.

Overig

238 t.b.v. oefensessies voor ondernemers moet het systeem echt nog meer 
gevuld worden. Zo als het DSO er nu voor staat, is het nog niet rijp om leden 
uit onze achterban mee te laten experimenteren.|Overig

U kunt oefenen met het Omgevingsloket via een oefenomgeving: https://pre.omgevingswet.overheid.nl. Ook overheden gebruiken deze omgeving om te oefenen met het 
aanleveren van omgevingsdocumenten en check- en aanvraagformulieren. De oefenomgeving geeft daarom nog niet altijd een representatief beeld van de content die er 
straks bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is. De omgevingswet is nog niet in werking. Regelgeving en check- en aanvraagformulieren worden in de periode tot 
inwerkingtreding van de omgevingswet nog verder aangevuld.

In het 2e kwartaal van 2022 zijn er al meer dan 950 digitale formulieren beschikbaar voor de rijksregels en de regels van de bruidsschat. Die laatste zijn de regels die bij de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet verhuizen van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Daarnaast is in wisselende samenstelling content beschikbaar van 
gemeenten, waterschappen en provincies die oefenen.

Op de volgende pagina vindt u een actueel overzicht van de vragen (toepasbare regels) die beschikbaar zijn op de oefenomgeving: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/

Overig

239 DSO is nog onvoldoende gevuld, te veel open eindjes (rode driehoekjes) 
waarbij de ondernemer weer aan de slag moet. Hier wordt de één loket 
gedacht verlaten. Daarnaast ook geen ‘Eenvoudig en Beter' systeem wat de 
Omgevingswet voorstaat.|Overig

U kunt oefenen met het Omgevingsloket via een oefenomgeving: https://pre.omgevingswet.overheid.nl. Ook overheden gebruiken deze omgeving om te oefenen met het 
aanleveren van omgevingsdocumenten en check- en aanvraagformulieren. De oefenomgeving geeft daarom nog niet altijd een representatief beeld van de content die er 
straks bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is. De omgevingswet is nog niet in werking. Regelgeving en check- en aanvraagformulieren worden in de periode tot 
inwerkingtreding van de omgevingswet nog verder aangevuld.

In het 2e kwartaal van 2022 zijn er al meer dan 950 digitale formulieren beschikbaar voor de rijksregels en de regels van de bruidsschat. Die laatste zijn de regels die bij de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet verhuizen van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Daarnaast is in wisselende samenstelling content beschikbaar van 
gemeenten, waterschappen en provincies die oefenen.

Op de volgende pagina vindt u een actueel overzicht van de vragen (toepasbare regels) die beschikbaar zijn op de oefenomgeving: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/

Overig
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240 De ondernemer wordt erg aan zijn of haar lot overgelaten bij het vinden van 
de juiste werkzaamheden in de Vergunningcheck.|Overig

Werkzaamheden en activiteiten zijn aan elkaar gekoppeld. Bij het onderdeel Aanvragen kunnen initiatiefnemers zoeken op de juridische activiteiten van overheden. Maar 
omdat initiatiefnemers niet altijd de juridische naam van een activiteit kennen, gebruikt het nieuwe Omgevingsloket 'werkzaamheden' bij de onderdelen Vergunningcheck en 
Maatregelen op maat. 

Werkzaamheden beschrijven juridische activiteiten in begrijpelijke woorden en ze zijn gekoppeld aan juridische activiteiten. De vragen voor de juridische activiteit 
'Houtopstand vellen' zijn bijvoorbeeld te vinden via de werkzaamheid 'Boom of beplanting onderhouden of weghalen'.

Initiatiefnemers kunnen werkzaamheden ook vinden via trefwoorden (synoniemen). Ze kunnen de werkzaamheid 'Boom of beplanting onderhouden of weghalen' onder 
andere ook vinden met de trefwoorden 'boom kappen', 'omhakken' of 'rooien'. Zo komen initiaitiefnemers gemakkelijk uit bij de juiste vragen voor hun activiteit.

Overheden bepalen zelf welke werkzaamheden ze koppelen aan hun juridische activiteiten. U leest meer over werkzaamheden op de website van het Informatiepunt 
Leefomgeving: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/werkzaamheden-omgevingsloket/

U kunt alle werkzaamheden en bijbehorende trefwoorden bekijken via een overzicht op deze pagina: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-
stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/
Via deze link kunt u de synoniemenlijst raadplegen: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/overzicht-beheer-
werkzaamheden-trefwoorden/

Werkzaamheden en activiteiten kunnen door overheden op meerdere manieren gekoppeld worden. Daarom vindt u bij bepaalde werkzaamheden vragenbomen van 
bijvoorbeeld de gemeente en van het waterschap, omdat beide bestuurslagen op uw projectlocatie regels hebben voor de betreffende werkzaamheid. Bijvoorbeeld het 
rooien van een boom op een waterkering of het aanleggen van een brug of vlonder bij een watergang. Meer info vindt u op iplo.nl via deze link: https://iplo.nl/digitaal-
stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/activiteiten-werkzaamheden-combineren/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging hiervoor is 
uitgestuurd en de eerste bijeenkomst is 24 mei 2022. U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via 

Overig

241 Er is een prioriteitenlijst, die zouden we graag gedeeld willen zien. Voor 
BOVAG is dat bijv. prioriteit garages/tankstation brandstoffen.|Overig

Overig

242 Bedrijven krijgen ook info over wonen. Dat is niet logisch. Actie: vraag 
opnemen zodat de door te nemen info wordt beperkt.|Industrie

Bedoelt u de vragen over wonen in het formulier voor de vergunningaanvraag voor de activiteit Bouwactiviteit (omgevingsplan)? Voor bouwactiviteiten uit de bruidsschat en 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is in het Digitaal Stelsel Omgevingswet één aanvraagformulier beschikbaar. De vragen over wonen in dit formulier volgen uit de 
indieningsvereisten voor deze activiteit.

Industrie

243 Vermijden dat er allerlei links komen naar gemeenten/ODs voor info - 
informatie dat in DSO kan moet ook in DSO staan. Gemeenten hebben taak 
dit actueel te houden (bijv. prijs van omgevingsoverleg) en afspraak moet 
zijn dat info in DSO leidend is.|Industrie

Bedankt voor uw suggestie. Om uw wens of signaal goed te kunnen beoordelen en opvolging te geven, vragen wij u om deze in te dienen via het contactformulier van het 
Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/contact/contactformulier/.

Wij vragen u om uw wens of signaal concreet te omschrijven. Bijvoorbeeld door te vermelden welk onderdeel van het DSO het betreft, welke situatie u treft en hoe u vindt 
dat het beter of anders zou moeten. Soms kunnen schermafbeeldingen helpen om de situatie te beschrijven of voorbeelden te geven. Alvast bedankt.

Industrie

244 Zet het wandelpad van de klant centraal, rekening houdende met de andere 
deelnemende disciplines/collega's. Dit ter voorkoming van onnodig 
tijdverlies, onnodige kosten en ergernis als gevolg van onnodige moeilijk te 
begrijpen / slecht uitgelegde onduidelijkheden

energiesector

245 Verzuiling in een integrale sector. energiesector
246 Gebrek aan uniformiteit, interoperabliteit en integraliteit met andere ICT 

voorzieningen.
energiesector

247
248
249 Welke obstakels ziet u bij de implementatie van het 

DSO / omgevingsloket?

Pagina 37 van 63



oorspr. 
Volgorde 
sortering

Reacties op Stakeholder Inventarisatie traject en bevindingen uit DSO-
Werkplaatsen met bedrijfsleven

Antwoord
Vaker gestelde vragen uit deze lijst zijn op het tabblad FAQ gegroepeerd op thema

Branche

250 Gebruikers/ondernemers zijn nog nauwelijks betrokken en de oefencasus 
voor bedrijfsleven is erg beperkt.

Er zijn verschillende manieren om het Omgevingsloket te leren kennen. Op de websites aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl vindt staat veel informatie, zoals uitleg, 
video's, webinars en oefencasussen. Ook kunt u deelnemen aan klikdemo's. Hier doet u op een oefenomgeving met begeleiding stap voor stap een vergunningcheck en dient 
u een vergunningaanvraag in. Ook wordt u meegenomen in het onderdeel Regels op de kaart. U kunt de demo ook zelfstandig doorlopen met behulp van het demoscript voor 
de thuiswerkcasus.

Groepen bedrijven kunnen deelnemen aan specifieke DSO-werkplaatsen voor bedrijven, eventueel via de branche. Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met 
inhoudelijke en technische begeleiding een concrete stap in de implementatie te zetten. U kunt informatie opvragen over DSO werkplaatsen via babette.jonker@vng.nl 
(werkplaats team bedrijfsleven) o.v.v. DSO-werkplaats. 

Wilt u zelfstandig (met uw branche of groep bedrijven) gaan oefenen met het nieuwe Omgevingsloket? Meld u dan aan via dit formulier: 
https://www.lyyti.fi/reg/aanmeldformulier_oefenactiviteiten 
We informeren u dan als uw demo of oefenmoment samenvalt met een gepland onderhoudsmoment of als er een onverwachte storing is.

Meer informatie:
- Oefenen met een klikdemo: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket/oefenen-klikdemo-omgevingsloket/ 
- Zelf oefenen met een demoscript: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/
- Oefenen in werkplaatsen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/werkplaatsen-implementatie-omgevingswet/
- Oefenen met oefencasussen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefencasussen-omgevingswet/
- Uitleg en video's over het Omgevingsloket: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/

Overig

251 bedrijfsleven is best een grote groep. Namens welke sector(en) plaatst u 
deze opmerking?

Overig

252 Ja, deze geluiden (dat zij weinig informatie krijgen / niet goed weten of (en 
hoe) ze kunnen oefenen) hoor ik ook van de industriële bedrijven waar ik 
voor werk.

Industrie

253 De gemeente is de 'spin in het web' rond aanvragen (Ow, art 2.3) - Mogelijk 
kan dit (deze 'extra schrijf') een vertragend effect op de aanvragen hebben. 
Worden de informatiestromen (m.n. bij gecombineerde aanvragen) goed en 
effectief gecoördineerd door (m.n. ) de gemeente.

Gemeenten hebben net als alle overheden al geruime tijd de mogelijkheid om te oefenen met het DSO zodat ze de achterliggende processen, ook het coördinatieproces goed 
in kunnen richten. De overheden worden in de regio begeleid door o.a. regionale ondersteuningscoaches, dso-experts en digitale vragenbomen experts. Regionaal worden 
interbestuurlijke samenwerkingsafspraken gemaakt die in werkplaatsen of pilots tot stand komen en zo meteen beproefd worden. Het DSO ondersteund de 
informatiestromen rondom de interbestuurlijke ketensamenwerking met een samenwerkfunctionaliteit.

Bouw installatie 
infra

254 Sluiten de invulmogelijkheden in het DSO voldoende aan bij de dynamiek 
van de praktijk. M.n. in de Infrabranche kan rond (een onderwerp voor) een 
aanvraag nog de nodige dynamiek spelen, die de nodige nuance vraagt. Er is 
vooral ook behoefte aan direct contactmogelijkheden met deskundige 
personen achter het DSO, die kennis en mandaat hebben om te coördineren 
en redigeren.

Het DSO omgevingsloket biedt volop mogelijkheden om bij uw aanvraag of melding 'onbeperkt' bijlagen bij te sluiten. Op vergunningaanvragen kunt u op verzoek van de 
behandeldienst of op uw eigen initiatief aanvullingen doen. In uw DSO projectmap (mijnomgevingsloket) kunt u ook activiteiten toevoegen voor nieuwe of aanvullende 
vergunningaanvragen, meldingen of informatieplichten.

Bouw installatie 
infra

255 wordt onderschreven door TenneT Energiesector
256 dat de informatie nog niet volledig is. De vragen die initiatiefnemers zien in het Omgevingsloket zijn van verschillende overheden. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk maken zelf de vragen over 

hun eigen regels. Initiatiefnemers kunnen in het loket vragen zien van meerdere overheden tegelijk. Want op een locatie kunnen bijvoorbeeld regels gelden van een 
gemeente, waterschap en provincie. 

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheden om begrijpelijke en gebruiksvriendelijke vragen te maken. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van 
vragen en ze kunnen een schrijfwijzer gebruiken en een training volgen om de gebruiksvriendelijkheid van hun vragen te testen. 

Ook bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. De ontwerpers en ontwikkelaars onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen 
het Omgevingsloket gebruiken en doen elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende gebruikers.

Lees meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor 
deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. 

U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.

Water
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Branche

257 Drukte bij het bevoegd gezag waardoor vergunningprocedures onnodig en 
regelmatig worden vertraagd

Bevoegd gezagen maken gebruik van de oefenperiode voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet om hun processen op orde te maken en voldoende capaciteit te 
hebben voor de inwerkingtreding om onnodige vertragingen van het vergunningproces te voorkomen. 

Water

258 wordt onderschreven door Volker Wessels Telecom ICT media 
communicatie

259 Wordt onderschreven door Enexis Energiesector
260 Wordt onderschreven door Alliander|   Energiesector Energiesector
261 Zonder meer overbrengen van lokale regels omdat het moet, zie ook vorige 

punten met betrekking tot lokale regelgeving bij gemeenten.
De vragen die initiatiefnemers zien in het Omgevingsloket zijn van verschillende overheden. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk maken zelf de vragen over 
hun eigen regels. Initiatiefnemers kunnen in het loket vragen zien van meerdere overheden tegelijk. Want op een locatie kunnen bijvoorbeeld regels gelden van een 
gemeente, waterschap en provincie. 

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheden om begrijpelijke en gebruiksvriendelijke vragen te maken. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van 
vragen en ze kunnen een schrijfwijzer gebruiken en een training volgen om de gebruiksvriendelijkheid van hun vragen te testen. 

Ook bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. De ontwerpers en ontwikkelaars onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen 
het Omgevingsloket gebruiken en doen elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende gebruikers.

Lees meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor 
deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. 

U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.
262 Tijdig aanpassing huidige set beperkingsgebieden en indieningsvereisten 

voor IWT en voorspelbaarheid na IWT:
Voor inwerkingtreding (IWT) van de Omgevingswet zijn alle 'must haves' voor indieningsvereisten gerealiseerd en beschikbaar als digitaal formulier in het DSO. De 
betreffende regels zijn gekoppeld aan de betreffende beperkingengebieden. Bevoegde gezagen mogen zelf bepalen hoe ze de dienstverlening via het DSO verder 
optimaliseren en daar starten ze al mee voor IWT. Het is een continue proces.

263 provinciale wegen en water (behoort bij regel 262)
264 lokale regels waterschappen (behoort bij regel 262)
265 onderscheid hoofd, lokaal en bijzonder spoor (behoort bij regel 262)
266 Beschikbaarheid en stabiliteit DSO In de periode april 2022 tot aan inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft het robuust maken van het nieuwe Omgevingsloket de hoogste prioriteit. Hierbij wordt gelet op 

performance en stabiliteit. Tijdens deze stabiliseringsperiode worden alleen nieuwe functionaliteiten ontwikkeld en in gebruik genomen als deze noodzakelijk zijn. 
267 Ontbreken van Acceptatie - Omgeving waarin voorgenomen wijzigingen in 

(bevroren) stand aangekondigd en getest kunnen worden. Dit overzicht 
ontbreekt momenteel op de pre.dso omgeving.

Ontwerp-omgevingsplannen worden in het DSO getoond in de functie 'regels op de kaart'. Op de vervolgpagina van de functie 'regels op de kaart' kunt u direct kiezen voor 
'regels in voorbereiding'. U kunt filteren op definitieve regels en ontwerp, door uw projeclocatie in te voeren, op uw voorgenomen activiteiten, op thema, op 
omgevingswaarde, op bestuurslaag/ type omgevingsbesluit. Overheden oefenen met een individuele agenda waardoor het niet voorspelbaar is wanneer wie oefent met 
ontwerp besluiten.

Zakelijke 
dienstverlening

268 Wordt onderschreven door Evides Waterbedrijf Water
269 wordt onderschreven door Volker Wessels Telecom ICT media 

communicatie
270 Wordt onderschreven door Alliander|   Energiesector energiesector
271 wordt onderschreven door VodafoneZiggo ICT media 

communicatie
272 aansluiting DSO op WOW-portaal Met Visma Roxit - WOW portaal is een pilot gestart om aan te sluiten op het open stelsel. Water
273 Wordt onderschreven door Enexis Energiesector
274 bij invoering zullen er hick-ups zijn. Dat is niet erg, als er maar voldoende 

capaciteit is om alle opmerkingen te ontvangen en ze vervolgens snel op te 
lossen

Water

275 Gemeentelijke beleidsvrijheid om integrale afwegingen te maken versus 
sectorale wetgeving. Het wordt mijns inziens nog spannend hoe dat gaat 
lopen.

Agro
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276 De demo-omgeving is niet geschikt om mee te oefenen (van een zeer 
beperkt aantal locaties staan er regels in), er mist ook een duidelijk "tutorial" 
(filmpje oid) van hoe dat moet

Er zijn 2 omgevingen waarmee u kunt oefenen met het Omgevingsloket. Dit kan via de demo-omgeving (https://dmo.omgevingswet.overheid.nl) of de oefenomgeving 
(https://pre.omgevingswet.overheid.nl). 

De demo-omgeving is bedoeld om te ontdekken wat het Omgevingsloket is. Bijvoorbeeld aan de hand van een demoscript of een klikdemo. Op deze omgeving staat een 
stabiele, maar beperkte set gegevens. Overheden sluiten niet aan op deze omgeving om te oefenen. De informatie op deze omgeving wordt beheerd door het programma 
Aan de slag met de Omgevingswet.

Overheden oefenen op de oefenomgeving met het publiceren van omgevingsdocumenten, aanleveren van toepasbare regels en het ontvangen van aanvragen en meldingen. 
Op deze omgeving zijn daarom meer vragenformulieren en omgevingsdocumenten beschikbaar, maar deze set gegevens is niet stabiel. De oefenomgeving geeft daarom nog 
niet altijd een representatief beeld van de content die er straks bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is. Regelgeving en check- en aanvraagformulieren worden in de 
periode tot inwerkingtreding van de omgevingswet nog verder aangevuld. In het 2e kwartaal van 2022 zijn er meer dan 950 digitale formulieren beschikbaar voor de 
rijksregels en de regels van de bruidsschat. Deze formulieren gelden voor iedere locatie in Nederland. Daarnaast is in wisselende samenstelling content beschikbaar van 
gemeenten, waterschappen en provincies die oefenen.

Als u zelfstandig wilt oefenen met het Omgevingsloket, kunt u één van de demoscripts volgen of u aanmelden voor een klikdemo (open inschrijving) of werkplaats (per 
branche of groep organisaties met een begeleider. Aanmelden kan via mail: babette.jonker@vng.nl (themateam bedrijfsleven). U kunt ook een opname kijken van de 
klikdemo:
- Demoscripts: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/
- Aanmelden voor klikdemo: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket/oefenen-klikdemo-omgevingsloket/
- Opname bekijken van klikdemo: https://youtu.be/o5QGIwP0wRQ

Op de volgende pagina's vindt u een actueel overzicht van de beschikbare gegevens op de demo- en oefenomgeving: 
- https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/
- https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-demo-omgeving/

Industrie

277 Hopelijk is het DSO voldoende stabiel om grote hoeveelheden gebruikers 
tegelijkertijd aan te kunnen

Vanaf heden tot aan inwerkingtreding geldt een stabilisatieperiode waarin alleen nog wijzigingen plaatsvinden die al waren gestart en nog moeten worden uitgerold en 
dringende bugfixes (n.a.v. testbevindingen).

Industrie

278 In de demo-omgeving krijg ik te vaak de melding dat de informatie niet kan 
worden opgehaald. Niet alleen bij regels op de kaart, óók bij het "help" 
linkje. Hierdoor lukt het bekend raken met het DSO niet.

Het klopt dat het raadplegen van plannen in de oefenomgeving soms nog niet goed gaat. U kunt soms de volgende foutmelding krijgen: 'U kunt op dit moment geen data 
ophalen bij OZON' of 'U kunt niet alle gegevens ophalen op dit moment'. Dit kan voorkomen als er in het zoekgebied veel (test)plannen van overheden zijn met veel 
geometriën (digitale kaarten). Als u een bepaald document zoekt, kunt u foutmeldingen voorkomen door bijvoorbeeld te filteren op documenttype. U kunt het zoekgebied 
ook verkleinen door te zoeken op coördinaten. 

Om bekend te raken met het DSO kunt u gebruik maken van 2 omgevingen. De oefenomgeving (https://pre.omgevingswet.overheid.nl) of de demo-omgeving 
(https://dmo.omgevingswet.overheid.nl). Op de demo-omgeving staat een stabiele, maar beperkte set gegevens. De foutmelding treedt naar verwachting daarom minder 
vaak op bij de demo-omgeving.

Als u wilt oefenen met het Omgevingsloket, kunt u één van de demoscripts volgen of u aanmelden voor een klikdemo. U kunt ook een opname kijken van de klikdemo:
- Demoscripts: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/
- Aanmelden voor klikdemo: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket/oefenen-klikdemo-omgevingsloket/
- Opname bekijken van klikdemo: https://youtu.be/o5QGIwP0wRQ
- aanmelden voor een werkplaats kan via babette.jonker@vng.nl
Bij problemen kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/contact/.

Industrie

279 Bij 'regels op de kaart' verschijnen links de geldende regels. Dat is een 
enorme waslijst (ook als je alleen de regels per thema, bijvoorbeeld externe 
veiligheid, wil zien). Als adviseur weet ik daar mijn weg wel in te vinden - de 
industriële bedrijven waar ik voor werk niet (zij stellen hier veel vragen over 
en hebben hier echt hulp bij nodig). Jammer, dit was toch bedoeld om het 
makkelijker te maken?

Om de resultaten te verfijnen en meer specifiek te maken kunt u in het DSO op vele manieren filteren. Bijvoorbeeld op thema, activiteit, type document, locatie,definitieve 
regels of ontwerpregels. Afhankelijk van de ingang die u kiest: via thema of eerst filteren op activiteit kan veel uitmaken voor de hoeveelheid resultaten, zeker als binnen een 
thema veel activiteiten vallen.

Industrie

280 In de laatste twee maanden voor invoering denk ik dat er een grote bult aan 
aanvragen binnen gaat komen via het OLO bij gemeenten en provincies. 
Worden daar voorbereidingen op getroffen? Is er ook extra capaciteit om de 
"eerste lichting" die gaat aanvragen onder het DSO te ondersteunen? Zowel 
voor bedrijven als voor overheden?

Ja, bij de helpdesk van het Informatiepunt Leefomgeving voor het nieuwe Omgevingsloket en het huidige Omgevingsloket online (OLO) wordt daar rekening mee gehouden. 
En ook andere partijen die ondersteuning bieden houden hier rekening mee.

Industrie
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281 Wordt onderschreven door Enexis. Op basis van de huidige status van het 
DSO en de onduidelijkheid bij gemeenten is dit wel waar wij op koersen.

Energiesector

282 Actualiteit van kaartgegevens zie ik als een zorgpunt De kwaliteit van de kaarten in Regels op de kaart wordt bewaakt door de bronhouders. Dit is bijvoorbeeld het Kadaster. Deze bronhouders zijn momenteel ook 
verantwoordelijk voor de gegevens in Ruimtelijkeplannen.nl. De huidige ruimtelijke plannen worden overgezet naar Regels op de kaart via een overbruggingsfunctie. Deze 
plannen blijven raadpleegbaar. Een nieuwe omgevingsdocument dient door de betreffende overheid zelf gepubliceerd te worden. Tegelijk worden dan de gegevens van dit 
nieuwe omgevingsdocument getransporteerd en zichtbaar gemaakt in Regels op de kaart. Hierdoor zullen altijd de meest actuele gegevens beschikbaar zijn in Regels op de 
kaart. Zie eveneens de volgende link voor aanvullende informatie: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/publiceren/kaarten-omgevingsloket/

Afval

283 Wij werken landelijk, het is voor ons problematisch als de lokale regelgeving 
onvoldoende geborgd is in het DSO. Diffuus taalgebruik kan hierbij voor 
extra verwarring zorgen.

Binnen het onderdeel Aanvragen kunnen initiatiefnemers zoeken naar de juridische activiteiten van overheden. Hier zien ze alle juridische activiteiten van overheden. Omdat 
overheden zelf kunnen bepalen welke naam ze geven aan hun juridische activiteiten, is de naamgeving van activiteiten niet uniform. 

Initiatiefnemers die al weten voor welke juridische activiteit ze een vergunning moeten aanvragen of een melding moeten doen, kunnen direct starten met het onderdeel 
Aanvragen. Vaak weten initiatiefnemers niet precies voor welke activiteit ze een aanvraag of melding moeten doen. Dan is het advies om te starten met de Vergunningcheck. 
Daar kunnen initiatiefnemers zoeken via werkzaamheden: dit zijn beschrijvingen van juridische activiteiten in begrijpelijke woorden. 

We werken voortdurend aan het verder verbeteren van zoeken op activiteiten en werkzaamheden. Daarnaast is bij de implementatie van de Omgevingswet en het DSO ook 
veel aandacht voor samenwerking in regio. Bijvoorbeeld voor hoe vragen van verschillende overheden bij elkaar komen in het Omgevingsloket. 

Meer informatie over de relatie tussen werkzaamheden en activiteiten leest u op de webiste van het Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-
regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/activiteiten-werkzaamheden-combineren/ 

Energiesector

284 wordt onderschreven door TenneT Energiesector
285 Hoe worden onze belangen als belanghebbenden binnen participatie 

gewaarborgd? Enexis wordt niet gezien als ketenpartner, maar is veelal wel 
randvoorwaardelijk om gebiedsontwikkeling mogelijk te maken 
(zonneparken, nieuwbouwwijken, laadinfrastructuur, gasvrij maken van 
woonwijken etc). Hoe zorgen wij er voor dat ons belang duidelijk wordt voor 
initiatiefnemers in het DSO, zodat wij tijdig betrokken worden?

Dit is een vervolgvraag in ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie. Het belang ligt bij zowel de betreffende gemeente, de asset eigenaar (in dit geval netbeheerder) en 
een eventuele initiatiefnemer. De gemeenten (of provincies?) zouden dan een extra kaartlaag 'beperkingengebieden rondom assets van derden' op moeten nemen in het 
omgevingsplan. Wat hebt u nog nodig om contact op te kunnen nemen met de (grote) gemeenten in uw servicegebied?

Energiesector

286 wordt onderschreven door TenneT Energiesector
287 Wordt onderschreven door Alliander|   Energiesector Energiesector
288 VTH systemen zijn leidend in het geval van het DSO. Alle 

vergunningen/aanvragen komen daar binnen, er is in de huidige keten geen 
plek voor andere systemen die ook vergunningen afhandelen. Hierbij 
worden andere software applicaties buiten spel gezet omdat er geen 
mogelijkheid is om op het DSO aan te sluiten.

Het DSO is een open stelsel. Dat betekent dat ook derden met hun software aan kunnen sluiten op het DSO. Voor enkele onderdelen zijn aanvullende maatregelen/ 
autorisaties nodig zoals voor het op mogen halen van de verzoeken uit het DSO. De betreffende partij moet dan geautoriseerd worden als behandeldienst namens een 
bevoegd gezag.

Overig

289 Wij hebben als landelijk netbeheerder geen testomgeving mogen 
ontvangen. Of en hoe het dan is ingericht met betrekking tot de 
hoogspanningsverbindingen maakt het moeilijk om hierover een mening te 
geven. Het is van essentieel belang dat hoogspanningsinfrastructuur voor 
initiatiefnemers duidelijk zichtbaar is. Hoe wordt dit weergegeven in het 
DSO?

Er zijn verschillende manieren om het Omgevingsloket te leren kennen. Op de websites aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl vindt staat veel informatie, zoals uitleg, 
video's, webinars en oefencasussen. Ook kunt u deelnemen aan klikdemo's. Hier doet u op een oefenomgeving met begeleiding stap voor stap een vergunningcheck en dient 
u een vergunningaanvraag in. Ook wordt u meegenomen in het onderdeel Regels op de kaart. U kunt de demo ook zelfstandig doorlopen met behulp van het demoscript voor 
de thuiswerkcasus.

Groepen bedrijven kunnen deelnemen aan specifieke DSO-werkplaatsen voor bedrijven, eventueel via de branche. Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met 
inhoudelijke en technische begeleiding een concrete stap in de implementatie te zetten. U kunt informatie opvragen over DSO werkplaatsen via babette.jonker@vng.nl 
(werkplaats team bedrijfsleven) o.v.v. DSO-werkplaats. 

Wilt u zelfstandig (met uw branche of groep bedrijven) gaan oefenen met het nieuwe Omgevingsloket? Meld u dan aan via dit formulier: 
https://www.lyyti.fi/reg/aanmeldformulier_oefenactiviteiten 
We informeren u dan als uw demo of oefenmoment samenvalt met een gepland onderhoudsmoment of als er een onverwachte storing is.

Meer informatie:
- Oefenen met een klikdemo: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket/oefenen-klikdemo-omgevingsloket/ 
- Zelf oefenen met een demoscript: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/
- Oefenen in werkplaatsen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/werkplaatsen-implementatie-omgevingswet/
- Oefenen met oefencasussen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefencasussen-omgevingswet/
- Uitleg en video's over het Omgevingsloket: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/

Energiesector

290 Het werken met meerdere accounts binnen één organisatie en het daardoor 
moeilijk zoeken naar de juiste aanvragen binnen het DSO.|   Energiesector

Energiesector

Pagina 41 van 63



oorspr. 
Volgorde 
sortering

Reacties op Stakeholder Inventarisatie traject en bevindingen uit DSO-
Werkplaatsen met bedrijfsleven

Antwoord
Vaker gestelde vragen uit deze lijst zijn op het tabblad FAQ gegroepeerd op thema

Branche

291 Ten opzichte van onze vorige DSO-pilot was er meer content (maar nog alles 
behalve volledig !)|Industrie

U kunt oefenen met het Omgevingsloket via een oefenomgeving: https://pre.omgevingswet.overheid.nl. Ook overheden gebruiken deze omgeving om te oefenen met het 
aanleveren van omgevingsdocumenten en check- en aanvraagformulieren. De oefenomgeving geeft daarom nog niet altijd een representatief beeld van de content die er 
straks bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is. De omgevingswet is nog niet in werking. Regelgeving en check- en aanvraagformulieren worden in de periode tot 
inwerkingtreding van de omgevingswet nog verder aangevuld.

In het 2e kwartaal van 2022 zijn er al meer dan 950 digitale formulieren beschikbaar voor de rijksregels en de regels van de bruidsschat. Die laatste zijn de regels die bij de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet verhuizen van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Daarnaast is in wisselende samenstelling content beschikbaar van 
gemeenten, waterschappen en provincies die oefenen.

Op de volgende pagina vindt u een actueel overzicht van de vragen (toepasbare regels) die beschikbaar zijn op de oefenomgeving: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/

Industrie

292 verbetersuggesties (op gebieden waar onze specialisten en dus ook zeker 
later de MKB-ondernemers op vast liepen) zijn nog steeds niet 
overgenomen. Dit, terwijl deze van ruim een jaar geleden dateren, 3 keer 
zijn herhaald bij de daarop volgende DSO-pilots en iedere keer door de DSO 
pilotbegeleiders als goede terechte verbetersuggesties werden gezien. Dit 
geeft ons het gevoel dat we op een muur stuiten en dat werkt 

Industrie

293 Ten opzichte van onze DSO-pilot in mei jl. was duidelijk dat het DSO nu voor 
ons meer relevante content bevat. Echter ook bij de proef in december 
liepen we ook tegen diverse (content)lacunes aan.|Industrie

Industrie

294 Bijzondere aandacht voor het volgende: wat we vanaf november 2020 
constateren is dat er nog geen vragenboom/digitaal hulpmiddel in het DSO 
zit om te achterhalen wat de algemene brandveiligheidseisen voor een 
gemiddeld MKB-bedrijf zijn. Toelichting: verreweg de meeste MKB-bedrijven 
hebben geen vergunningplicht en meestal ook geen meldingsplicht op 
gebied van brandveiligheid. Via de digitale Regelhulp brandveiligheid kunnen 
deze brandveiligheidsregels (uit het Bouwbesluit) nu wel op een redelijk 
MKB-vriendelijke wijze verkregen worden.|Industrie

In het DSO omgevingsloket zit een vergunningcheck voor brandveilig gebruik. Op basis van uw antwoorden volgt de conclusie of een meldplicht van toepassing is of niet. 
Indien een meldplicht geldt kunt u meteen doorgaan naar het indienen van de melding. Via de functie 'regels op de kaart' kunt u het 'besluit bouwwerken leefomgeving' 
(AMvB BBL) raadplegen. Door te filteren/zoeken op de activiteit 'brandveilig gebruik' worden alleen de relevante artikelen/ regels getoond (artikel 6.1 tm 6.48 BBL). Deze 
informatie zal aanvullend ook nog worden ontsloten via 'maatregelen op maat'.

Industrie

295 alle content kan wel in het DSO zitten, maar de vraag is vooral of een MKB-
ondernemer het er uit krijgt. (Waarbij bij deze MKB-ondernemer vooral niet 
gedacht moet worden aan: een adviesbureau/verdiener aan 
Omgevingswet/DSO; een professional op gebied van DSO (bijvoorbeeld een 
bouwer of ontwikkelaar die de ene na de andere vergunning aanvraagt); of 
een groter bedrijf met stafmedewerkers).|Industrie

Werkzaamheden en activiteiten zijn aan elkaar gekoppeld. Bij het onderdeel Aanvragen kunnen initiatiefnemers zoeken op de juridische activiteiten van overheden. Maar 
omdat initiatiefnemers niet altijd de juridische naam van een activiteit kennen, gebruikt het nieuwe Omgevingsloket 'werkzaamheden' bij de onderdelen Vergunningcheck en 
Maatregelen op maat. 

Werkzaamheden beschrijven juridische activiteiten in begrijpelijke woorden en ze zijn gekoppeld aan juridische activiteiten. De vragen voor de juridische activiteit 
'Houtopstand vellen' zijn bijvoorbeeld te vinden via de werkzaamheid 'Boom of beplanting onderhouden of weghalen'.

Initiatiefnemers kunnen werkzaamheden ook vinden via trefwoorden (synoniemen). Ze kunnen de werkzaamheid 'Boom of beplanting onderhouden of weghalen' onder 
andere ook vinden met de trefwoorden 'boom kappen', 'omhakken' of 'rooien'. Zo komen initiaitiefnemers gemakkelijk uit bij de juiste vragen voor hun activiteit.

Overheden bepalen zelf welke werkzaamheden ze koppelen aan hun juridische activiteiten. U leest meer over werkzaamheden op de website van het Informatiepunt 
Leefomgeving: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/werkzaamheden-omgevingsloket/

U kunt alle werkzaamheden en bijbehorende trefwoorden bekijken via een overzicht op deze pagina: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-
stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/
Via deze link kunt u de synoniemenlijst raadplegen: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/overzicht-beheer-
werkzaamheden-trefwoorden/

Werkzaamheden en activiteiten kunnen door overheden op meerdere manieren gekoppeld worden. Daarom vindt u bij bepaalde werkzaamheden vragenbomen van 
bijvoorbeeld de gemeente en van het waterschap, omdat beide bestuurslagen op uw projectlocatie regels hebben voor de betreffende werkzaamheid. Bijvoorbeeld het 
rooien van een boom op een waterkering of het aanleggen van een brug of vlonder bij een watergang. Meer info vindt u op iplo.nl via deze link: https://iplo.nl/digitaal-
stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/activiteiten-werkzaamheden-combineren/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging hiervoor is 
uitgestuurd en de eerste bijeenkomst is 24 mei 2022. U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via 

Industrie
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296 Bij het aan 2 projecten tegelijkertijd werken in één sessie werd een 
probleem geconstateerd dat vermenging van activiteiten plaatsvond. Moet 
opgelost worden.|Industrie

Als u (nog steeds) problemen ervaart tijdens het oefenen met het Omgevingsloket kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/contact/. 
Het Informatiepunt Leefomgeving helpt u dan verder of geeft de storing door aan de ontwikkelaars van het Omgevingsloket.

Industrie

297 duidelijke waarschuwing vooraf over leges ontbreekt|Industrie Initiatiefnemers zien op dit moment op verschillende plekken tijdens het aanvragen dat er kosten verbonden zijn aan een aanvraag:
- Op de overzichtspagina bij het onderdeel Aanvragen (https://pre.omgevingswet.overheid.nl/aanvragen). 
- Aan het einde van het invullen van een aanvraag (stap 7. Verzoeken indienen)

Daar staat de volgende tekst: 'Kosten: De kosten van een aanvraag zijn verschillend. Kijk op de website van uw gemeente, waterschap of provincie voor de precieze kosten.' 
Uw bevindingen en wensen kunt u doorgeven aan het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact. 

Industrie

298 legenda omgevingsplan ontbreekt of is iig niet gemakkelijk 
vindbaar.|Industrie

Welke legenda bedoelt u precies? De legenda bij Regels op de kaart vindt u rechtsboven op de kaart via de knop Kaartdetails. De specifieke legenda van annotaties in een 
omgevingsplan kunt u bekijken als u de annotaties weergeeft. Dit doet u door te klikken op de groene labels bij de artikelen. U kunt dan via de schuifjes de verschillende 
annotaties bekijken. U ziet dan ook de legenda verschijnen.  

Industrie

299 terminologie duidelijker maken. Er staat nu "melding van het Rijk". Vragen 
van het Rijk: is verwarrend want gemeente is bevoegd gezag (vragen die 
voortkomen uit rijksregels)|Industrie

Deze wens is vaker ingediend en is doorgezet naar het ontwikkelteam. Of ze deze wens realiseren, hangt af van hoe complex deze is en van de prioriteit van de wens. 

Op de pagina Wensen voor ontwikkeling van het DSO ziet u de vaker ingediende wensen en de status die ze hebben. Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt: 
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/wensen-ontwikkeling-dso/

In de release-informatie bij elke nieuwe versie kunt u opzoeken welke verbeteringen zijn doorgevoerd. Deze informatie vindt u op Release-informatie Digitaal Stelsel 
Omgevingswet (DSO): https://iplo.nl/digitaal-stelsel/storingen-onderhoud-release-informatie/release-informatie/

Industrie

300 Termen/ woorden/ werkzaamheden/ activiteiten veranderen: dit moet 
duidelijker zijn anders weet een ondernemer niet goed wat precies bedoeld 
wordt, en of hij dat al doet of dat het een wijziging is.|Industrie

Werkzaamheden en activiteiten zijn aan elkaar gekoppeld. Bij het onderdeel Aanvragen kunnen initiatiefnemers zoeken op de juridische activiteiten van overheden. Maar 
omdat initiatiefnemers niet altijd de juridische naam van een activiteit kennen, gebruikt het nieuwe Omgevingsloket 'werkzaamheden' bij de onderdelen Vergunningcheck en 
Maatregelen op maat. 

Werkzaamheden beschrijven juridische activiteiten in begrijpelijke woorden en ze zijn gekoppeld aan juridische activiteiten. De vragen voor de juridische activiteit 
'Houtopstand vellen' zijn bijvoorbeeld te vinden via de werkzaamheid 'Boom of beplanting onderhouden of weghalen'.

Initiatiefnemers kunnen werkzaamheden ook vinden via trefwoorden (synoniemen). Ze kunnen de werkzaamheid 'Boom of beplanting onderhouden of weghalen' onder 
andere ook vinden met de trefwoorden 'boom kappen', 'omhakken' of 'rooien'. Zo komen initiaitiefnemers gemakkelijk uit bij de juiste vragen voor hun activiteit.

Overheden bepalen zelf welke werkzaamheden ze koppelen aan hun juridische activiteiten. U leest meer over werkzaamheden op de website van het Informatiepunt 
Leefomgeving: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/werkzaamheden-omgevingsloket/

U kunt alle werkzaamheden en bijbehorende trefwoorden bekijken via een overzicht op deze pagina: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-
stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/
Via deze link kunt u de synoniemenlijst raadplegen: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/overzicht-beheer-
werkzaamheden-trefwoorden/

Werkzaamheden en activiteiten kunnen door overheden op meerdere manieren gekoppeld worden. Daarom vindt u bij bepaalde werkzaamheden vragenbomen van 
bijvoorbeeld de gemeente en van het waterschap, omdat beide bestuurslagen op uw projectlocatie regels hebben voor de betreffende werkzaamheid. Bijvoorbeeld het 
rooien van een boom op een waterkering of het aanleggen van een brug of vlonder bij een watergang. Meer info vindt u op iplo.nl via deze link: https://iplo.nl/digitaal-
stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/activiteiten-werkzaamheden-combineren/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging hiervoor is 
uitgestuurd en de eerste bijeenkomst is 24 mei 2022. U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via 

Industrie

301 Maatregelen op maat is als term volkomen onduidelijk. Het gaat om regels 
voor bedrijven. Het is voor MKB bedrijven de meest gebruikte functie van 
het DSO. De functie Regels voor Bedrijven moet dan ook meteen zichtbaar in 
beeld op de startpagina van het omgevingsloket komen te staan|Industrie

De functie maatregelen op maat is niet beperkt tot het bedrijfsleven alleen. Bij de vulling van de content is gestart met de maatregelen op basis van het Besluit Activiteiten 
Leefomgeving. (Opmerking: in AIMonline wordt ook de term maatregelen gebruikt). Andere regels uit andere AMvB's volgen nog en ook gemeenten, waterschappen en 
provincies kunnen voor bepaalde activiteiten maatregelen toevoegen aan de functie maatregelen op maat die gelden voor bedrijven en burgers zoals bijvoorbeeld een 
herplantplicht of zorgplicht.

Industrie
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302 hoe zwaar wordt het je aangerekend als je een vinkje te weinig zet of iets 
vergeet? Ziet de behandelend ambtenaar dat?|Industrie

Overheden kunnen initatiefnemers via het DSO vragen om een aanvulling, als blijkt dat een aanvraag niet volledig is. Initiatiefnemers kunnen de aanvraag dan aanvullen via 
het DSO. Meer over het aanvullen van een aanvraag leest u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/aanvraag-
aanvullen/ 

Industrie

303 Bij het oefenen was het resultaat van maatregelen op maat liefst 220 
pagina's. Die moeten niet allemaal worden getoond, maar alleen de regels 
die van toepassing zijn. Dat is ook het idee van de richtingaanwijzer. De 
terminologie moet bedrijven meteen iets zeggen, dus niet 
maatwerkregels.|Industrie

In het onderdeel Maatregelen op maat zien burgers en bedrijven wat ze moeten doen om zich aan (algemene) regels te houden die horen bij hun werkzaamheden/ 
activiteiten. De content (maatregelen) in deze functionaliteit is breder dan de maatregelen die met de huidige voorziening Activiteitenbesluit Internet Module (AIMonline) 
wordt afgedekt. Ook voor niet milieubelastende activiteiten kunnen Maatregelen zijn voorgeschreven.

De maatregelen in verband met de milieuregels die u vindt in het DSO omgevingsloket vinden hun grondslag in het Besluit Activiteiten Leefomgeving en het omgevingsplan 
van de gemeente. Deze vervangen de milieuregels zoals die nu in het activiteitenbesluit zitten (huidige voorziening AIMonline). De nieuwe omgeving en opmaak heeft 
mogelijk tot gevolg dat het resultaat (in pdf vorm) wat meer of minder pagina's heeft dan het resultaat uit het huidige AIMonline. 

Initiatiefnemers kunnen in het huidige AIMonline verschillende bestanden downloaden (3 onderdelen): een voorblad, maatregellijsten en maatregelbeschrijvingen. De 
maatregellijsten kunnen initiatiefnemers gebruiken als controlelijst. De maatregelbeschrijvingen zijn bedoeld als naslagwerk. Vooral dit laatste deel kan erg groot zijn.  Het 
bestand met de maatregelbeschrijvingen is in AIMonline ook een omvangrijk bestand. In het DSO Omgevingsloket zijn deze bestanden samengevoegd tot één overzicht.

Bij Maatregelen op maat worden op dit moment nog geen extra vragen gesteld om de overzichten compacter te maken. Dit wordt misschien later nog ontwikkeld. 
Initiatiefnemers kunnen de maatregellijsten ook downloaden als csv-bestand. Hier kunnen ze zelf makkelijk filteren op de maatregelen die van toepassing zijn. 

In dit artikel leest u meer achtergrondinformatie: https://iplo.nl/nieuws/perspectief/tabellen-versoepelen-overgang-activiteitenbesluit/

De belangrijkste inhoudelijke veranderingen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet staan in 'was-wordt-tabellen'. Het gaat om verschillen voor de milieubelastende 
activiteiten tussen het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het oude Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en het Besluit omgevingsrecht (Bor). In deze tabellen 
staat dit uitgewerkt op voorschriftniveau, met verwijzingen naar de wettekst, zie webpagina:
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/activiteitenbesluit-bor-bal/

Als u inhoudelijke opmerkingen heeft over het resultaat van Maatregelen op maat, dan kunt u dat melden bij het Informatiepunt Leefomgeving: iplo.nl/contact. Graag met 
een duidelijke toelichting wat u mist of fout lijkt.

Industrie

304 Die 220 pagina's aan getoonde maatregelen bevatten teveel regels die niet 
alle relevant waren omdat er meer activiteiten in stonden dan daadwerkelijk 
worden uitgeoefend. Goede vragenbomen ontbreken nog, deze zijn 
essentieel voor de gebruiksvriendelijkheid van het DSO voor de MKB-
er.|Industrie

In het onderdeel Maatregelen op maat zien burgers en bedrijven wat ze moeten doen om zich aan (algemene) regels te houden die horen bij hun werkzaamheden/ 
activiteiten. De content (maatregelen) in deze functionaliteit is breder dan de maatregelen die met de huidige voorziening Activiteitenbesluit Internet Module (AIMonline) 
wordt afgedekt. Ook voor niet milieubelastende activiteiten kunnen Maatregelen zijn voorgeschreven.

De maatregelen in verband met de milieuregels die u vindt in het DSO omgevingsloket vinden hun grondslag in het Besluit Activiteiten Leefomgeving en het omgevingsplan 
van de gemeente. Deze vervangen de milieuregels zoals die nu in het activiteitenbesluit zitten (huidige voorziening AIMonline). De nieuwe omgeving en opmaak heeft 
mogelijk tot gevolg dat het resultaat (in pdf vorm) wat meer of minder pagina's heeft dan het resultaat uit het huidige AIMonline. 

Initiatiefnemers kunnen in het huidige AIMonline verschillende bestanden downloaden (3 onderdelen): een voorblad, maatregellijsten en maatregelbeschrijvingen. De 
maatregellijsten kunnen initiatiefnemers gebruiken als controlelijst. De maatregelbeschrijvingen zijn bedoeld als naslagwerk. Vooral dit laatste deel kan erg groot zijn.  Het 
bestand met de maatregelbeschrijvingen is in AIMonline ook een omvangrijk bestand. In het DSO Omgevingsloket zijn deze bestanden samengevoegd tot één overzicht.

Bij Maatregelen op maat worden op dit moment nog geen extra vragen gesteld om de overzichten compacter te maken. Dit wordt misschien later nog ontwikkeld. 
Initiatiefnemers kunnen de maatregellijsten ook downloaden als csv-bestand. Hier kunnen ze zelf makkelijk filteren op de maatregelen die van toepassing zijn. 

In dit artikel leest u meer achtergrondinformatie: https://iplo.nl/nieuws/perspectief/tabellen-versoepelen-overgang-activiteitenbesluit/

De belangrijkste inhoudelijke veranderingen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet staan in 'was-wordt-tabellen'. Het gaat om verschillen voor de milieubelastende 
activiteiten tussen het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het oude Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en het Besluit omgevingsrecht (Bor). In deze tabellen 
staat dit uitgewerkt op voorschriftniveau, met verwijzingen naar de wettekst, zie webpagina:
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/activiteitenbesluit-bor-bal/

Als u inhoudelijke opmerkingen heeft over het resultaat van Maatregelen op maat, dan kunt u dat melden bij het Informatiepunt Leefomgeving: iplo.nl/contact. Graag met 
een duidelijke toelichting wat u mist of fout lijkt.

Industrie

305 Aanmelden voor een oefenaccount (omgevingsloket-id) Onderstaand de link om een omgevingsloket-ID aan te maken op de DMO omgeving. Kies voor burger en vul de verplichtte velden in. Het omgevingsloket ID is oorspronkelijk 
gericht voor niet-ingezetene maar wordt nu als oefenaccount gebruikt. Om deze reden dient u een willekeurig land aan te geven en een document toe te voegen. Dit mag een 
dummy/leeg document zijn: https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/aanvraag-inloggegevens

Overig
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306 ▪ Problemen met wachtwoord acceptatie Om het probleem met het wachtwoord goed op te lossen verwijzen wij u naar het contactformulier van IPLO om het probleem te omschrijven. De Helpdesk DSO zal u dan 
helpen met een oplossing. Zie de volgende link: https://iplo.nl/contact/contactformulier/

Overig

307 ▪ Waarom moet je een bestand toevoegen om aan te tonen dat je in het 
buitenland woont?|Overig

Het omgevingsloket ID is oorspronkelijk gericht voor niet-ingezetene (een persoon of bedrijf die niet in Nederland woont en geen DigiD of eHerkenning heeft) maar wordt nu 
als oefenaccount gebruikt. Om deze reden dient u een willekeurig land aan te geven en een document toe te voegen. Dit mag een dummy/leeg document zijn. Na de 
inwerkingtreding zal het omgevingsloket ID weer gebruikt worden voor niet ingezetene. Dan wordt het document gecontroleerd of de aanvrager daadwerkelijk een niet 
ingezetene is. 

Overig

308 Nog veel niet ingevuld waardoor de één loket gedachte niet opgaat voor 
mkb en daarmee de administratieve last wel erg groot wordt. (bij kruisje 
moet ondernemer in overleg of anderszins uitzoeken). Aanpassing: Voor het 
mkb moeten nog veel content/lancunes (met name vragenbomen à la AIM) 
in het systeem worden gevuld. Een lijst van ontbrekende onderdelen met 
een planning erachter wanneer wel gereed is nodig. Vragenlijsten die door 
gemeenten en Rijk moeten worden opgesteld worden node gemist (teveel 
waarschuwingsdriehoekjes dat er geen vragen beschikbaar zijn in het 
DSO)|Overig

U kunt oefenen met het Omgevingsloket via een oefenomgeving: https://pre.omgevingswet.overheid.nl. Ook overheden gebruiken deze omgeving om te oefenen met het 
aanleveren van omgevingsdocumenten en check- en aanvraagformulieren. De oefenomgeving geeft daarom nog niet altijd een representatief beeld van de content die er 
straks bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is. De omgevingswet is nog niet in werking. Regelgeving en check- en aanvraagformulieren worden in de periode tot 
inwerkingtreding van de omgevingswet nog verder aangevuld.

In het 2e kwartaal van 2022 zijn er al meer dan 950 digitale formulieren beschikbaar voor de rijksregels en de regels van de bruidsschat. Die laatste zijn de regels die bij de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet verhuizen van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Daarnaast is in wisselende samenstelling content beschikbaar van 
gemeenten, waterschappen en provincies die oefenen.

Op de volgende pagina vindt u een actueel overzicht van de vragen (toepasbare regels) die beschikbaar zijn op de oefenomgeving: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/

Overig

309 De tussen haakjes vermelde woorden (Rijk) en (gemeente) bij het overzicht 
van aangevraagde activiteiten verwijderen, want schept verwarring.|Overig

Het klopt dat initiatiefnemers in het Omgevingsloket kunnen zien van welke overheid de activiteit en de bijbehorende vragen zijn.
Deze toevoeging zien ze bij het onderdeel Aanvragen, bij de Vergunningcheck en bij Maatregelen op maat. Per vraaggroep staat het soort overheidsorganisatie tussen haakjes. 
Dit is ook te zien in de PDF. Dit is een bewuste keuze, omdat verschillende organisaties dezelfde vragen kunnen stellen. Bij dubbele vragen zien initiatiefnemers nu welke 
overheidsorganisatie de vraag stelt.   

Overig

310 DSO lijkt een combi van bijvoorbeeld tanken en waterstof DSO niet aan te 
kunnen, ieder wel afzonderlijk, maar de combi maakt het juist 
klantvriendelijker.|Overig

Bedankt voor uw suggestie. Om uw wens of signaal goed te kunnen beoordelen en opvolging aan te geven verzoeken wij u om deze in te dienen via het contact formulier van 
het informatiepunt leefomgeving: https://iplo.nl/contact/contactformulier/ 

Wij verzoeken u om uw wens of signaal concreet te omschrijven door te vermelden welk onderdeel van het DSO het betreft, welke situatie u treft en hoe u vindt dat beter of 
anders zou moeten. Soms kunnen scherm afbeeldingen helpen om de situatie te beschrijven of voorbeelden te geven.

Overig

311 Gewenste vragenbomen om door het DSO heen te komen ontbreken. Deze 
zouden op zijn minst voor de rijksregels vóór de IWT opgesteld moeten 
worden en in het DSO moeten komen.|Overig

U kunt oefenen met het Omgevingsloket via een oefenomgeving: https://pre.omgevingswet.overheid.nl. Ook overheden gebruiken deze omgeving om te oefenen met het 
aanleveren van omgevingsdocumenten en check- en aanvraagformulieren. De oefenomgeving geeft daarom nog niet altijd een representatief beeld van de content die er 
straks bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is. De omgevingswet is nog niet in werking. Regelgeving en check- en aanvraagformulieren worden in de periode tot 
inwerkingtreding van de omgevingswet nog verder aangevuld.

In het 2e kwartaal van 2022 zijn er al meer dan 950 digitale formulieren beschikbaar voor de rijksregels en de regels van de bruidsschat. Die laatste zijn de regels die bij de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet verhuizen van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Daarnaast is in wisselende samenstelling content beschikbaar van 
gemeenten, waterschappen en provincies die oefenen.

Op de volgende pagina vindt u een actueel overzicht van de vragen (toepasbare regels) die beschikbaar zijn op de oefenomgeving: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/

Overig

312 Voor de gemeentelijke regels en de daarbij nog op te stellen vragenlijsten, 
ontbreekt coördinatie.|Overig

Overig

313 Voor onze casus, garagebedrijf dat wil uitbreiden met wasstraat, laadpaal 
EV, waterstof tankstation, energiebesparing en bodemenergiesysteem te 
weten wil komen kregen wij uiteindelijk alleen te zien: Wasstraat > Regels uit 
Bal (excelsheet met 46 rijen). (resultaat uit maatregelen op maat: anders 
noemen: regels voor bedrijven).|Overig

U kunt oefenen met het Omgevingsloket via een oefenomgeving: https://pre.omgevingswet.overheid.nl. Ook overheden gebruiken deze omgeving om te oefenen met het 
aanleveren van omgevingsdocumenten en check- en aanvraagformulieren. De oefenomgeving geeft daarom nog niet altijd een representatief beeld van de content die er 
straks bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is. De omgevingswet is nog niet in werking. Regelgeving en check- en aanvraagformulieren worden in de periode tot 
inwerkingtreding van de omgevingswet nog verder aangevuld.

In het 2e kwartaal van 2022 zijn er al meer dan 950 digitale formulieren beschikbaar voor de rijksregels en de regels van de bruidsschat. Die laatste zijn de regels die bij de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet verhuizen van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Daarnaast is in wisselende samenstelling content beschikbaar van 
gemeenten, waterschappen en provincies die oefenen.

Op de volgende pagina vindt u een actueel overzicht van de vragen (toepasbare regels) die beschikbaar zijn op de oefenomgeving: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/

Overig
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314 Qua milieu-eisen hebben we nog heel weinig ingevuld, kortom we maken 
ons zorgen over de hoeveelheid aan milieuregels die uit het systeem komen 
rollen en tegen welke onvolkomenheden we dan zouden aanlopen)|Overig

In het onderdeel Maatregelen op maat zien burgers en bedrijven wat ze moeten doen om zich aan (algemene) regels te houden die horen bij hun werkzaamheden/ 
activiteiten. De content (maatregelen) in deze functionaliteit is breder dan de maatregelen die met de huidige voorziening Activiteitenbesluit Internet Module (AIMonline) 
wordt afgedekt. Ook voor niet milieubelastende activiteiten kunnen Maatregelen zijn voorgeschreven.

De maatregelen in verband met de milieuregels die u vindt in het DSO omgevingsloket vinden hun grondslag in het Besluit Activiteiten Leefomgeving en het omgevingsplan 
van de gemeente. Deze vervangen de milieuregels zoals die nu in het activiteitenbesluit zitten (huidige voorziening AIMonline). De nieuwe omgeving en opmaak heeft 
mogelijk tot gevolg dat het resultaat (in pdf vorm) wat meer of minder pagina's heeft dan het resultaat uit het huidige AIMonline. 

Initiatiefnemers kunnen in het huidige AIMonline verschillende bestanden downloaden (3 onderdelen): een voorblad, maatregellijsten en maatregelbeschrijvingen. De 
maatregellijsten kunnen initiatiefnemers gebruiken als controlelijst. De maatregelbeschrijvingen zijn bedoeld als naslagwerk. Vooral dit laatste deel kan erg groot zijn.  Het 
bestand met de maatregelbeschrijvingen is in AIMonline ook een omvangrijk bestand. In het DSO Omgevingsloket zijn deze bestanden samengevoegd tot één overzicht.

Bij Maatregelen op maat worden op dit moment nog geen extra vragen gesteld om de overzichten compacter te maken. Dit wordt misschien later nog ontwikkeld. 
Initiatiefnemers kunnen de maatregellijsten ook downloaden als csv-bestand. Hier kunnen ze zelf makkelijk filteren op de maatregelen die van toepassing zijn. 

In dit artikel leest u meer achtergrondinformatie: https://iplo.nl/nieuws/perspectief/tabellen-versoepelen-overgang-activiteitenbesluit/

De belangrijkste inhoudelijke veranderingen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet staan in 'was-wordt-tabellen'. Het gaat om verschillen voor de milieubelastende 
activiteiten tussen het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het oude Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling en het Besluit omgevingsrecht (Bor). In deze tabellen 
staat dit uitgewerkt op voorschriftniveau, met verwijzingen naar de wettekst, zie webpagina:
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/activiteitenbesluit-bor-bal/

Als u inhoudelijke opmerkingen heeft over het resultaat van Maatregelen op maat, dan kunt u dat melden bij het Informatiepunt Leefomgeving: iplo.nl/contact. Graag met 
een duidelijke toelichting wat u mist of fout lijkt.

Overig

315 Vergunningchecker werkt nog niet voor (te) veel activiteiten, maar in de 
kruismatrix staat vermeld dat er nog aanvullende checkformulieren 
binnenkort worden uitgerold. VVVF krijgt graag melding als ze dit kunnen 
testen.|Industrie

U kunt oefenen met het Omgevingsloket via een oefenomgeving: https://pre.omgevingswet.overheid.nl. Ook overheden gebruiken deze omgeving om te oefenen met het 
aanleveren van omgevingsdocumenten en check- en aanvraagformulieren. De oefenomgeving geeft daarom nog niet altijd een representatief beeld van de content die er 
straks bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is. De omgevingswet is nog niet in werking. Regelgeving en check- en aanvraagformulieren worden in de periode tot 
inwerkingtreding van de omgevingswet nog verder aangevuld.

In het 2e kwartaal van 2022 zijn er al meer dan 950 digitale formulieren beschikbaar voor de rijksregels en de regels van de bruidsschat. Die laatste zijn de regels die bij de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet verhuizen van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Daarnaast is in wisselende samenstelling content beschikbaar van 
gemeenten, waterschappen en provincies die oefenen.

Op de volgende pagina vindt u een actueel overzicht van de vragen (toepasbare regels) die beschikbaar zijn op de oefenomgeving: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/

Industrie

316 Door integratie een stap verder dan OLO, AIM en Regels op de kaart. Tot nu 
toe nog niet ervaren/ beloftes nog niet waargemaakt. Mijn uitgangspunt is 
"zien is geloven".

energiesector

317
318 Welke goede ervaringen of best practices zou u het 

DSO / omgevingsloket willen meegeven?
319 Ik vraag me af hoe we gebruikers/ondernemers mee kunnen krijgen en niet 

alleen professionals?
Er komt een landelijke online campagne om burgers en het bedrijfsleven te informeren over de komst van de Omgevingswet. Deze campagne wijst het bedrijfsleven op 
hoofdlijnen op de meest voorkomende gevolgen van de Omgevingswet. En verwijst bedrijven naar de helpdesks van RVO en IPLO waar ze inhoudelijke vragen kunnen stellen. 

Verder kunnen bedrijven of brancheverenigingen de Toolkit Omgevingswet gebruiken voor communicatie naar hun eigen achterban: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/toolkit-omgevingswet/

Daarnaast kan het bedrijfsleven nu al informatie vinden over de veranderingen op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/startpunten-implementatie/startpunt-bedrijven/ 

Hier vindt u bijvoorbeeld meer over de betekenis van de Omgevingswet voor bedrijven en een roadmap met mijlpalen die van belang zijn voor het bedrijfsleven op de weg 
naar de inwerkingtreding. Ook kunt u webinars en presentaties bekijken. Of oefenen met oefencasussen of via een werkplaats.

Overig
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320 Streef er (t.b.v. blijvend zicht op de fysieke wereld buiten) naar om in 
omgevingsraakvlakken te denken. Ik gebruik er altijd: Inpassing, Bouw, 
Bodem, Water, Wegen (6 soorten), Hinder en Privaat.

Bedankt voor uw suggestie. Om uw wens of signaal goed te kunnen beoordelen en opvolging aan te geven verzoeken wij u om deze in te dienen via het contact formulier van 
het informatiepunt leefomgeving: https://iplo.nl/contact/contactformulier/ 

Wij verzoeken u om uw wens of signaal concreet te omschrijven door te vermelden welk onderdeel van het DSO het betreft, welke situatie u treft en hoe u vindt dat beter of 
anders zou moeten. Soms kunnen scherm afbeeldingen helpen om de situatie te beschrijven of voorbeelden te geven.

Overig

321 DSO heeft o.m. de topokaart als ingang: Er kan een gebied voor een activiteit 
of werkzaamheid worden aangegeven. Het zou mooi zijn als ook de 
uitwerking van een concrete aanvraag of melding zichtbaar kan worden / 
blijven op de kaart, zodat je in het hele traject de topografische basis als een 
soort van ankervlak hebt, waar je vanuit elke positie terug kunt keren.

Bedankt voor uw suggestie. Om uw wens of signaal goed te kunnen beoordelen en opvolging aan te geven verzoeken wij u om deze in te dienen via het contact formulier van 
het informatiepunt leefomgeving: https://iplo.nl/contact/contactformulier/

Wij verzoeken u om uw wens of signaal concreet te omschrijven door te vermelden welk onderdeel van het DSO het betreft, welke situatie u treft en hoe u vindt dat beter of 
anders zou moeten. Soms kunnen scherm afbeeldingen helpen om de situatie te beschrijven of voorbeelden te geven.

Bouw installatie 
infra

322 Kijk goed naar het OLO, hoe werkt dit (dit kennen mensen al) probeer dat 
wat daarin goed werkt te hergebruiken in het DSO

Water

323 Het huidige Kabel- en Leiding domein irt gemeentelijke lokale regelgeving. Privaatrechtelijke graafmeldingen
Privaatrechtelijke graafmeldingen zijn meldingen bedoeld die zijn gebaseerd op een bestaand zakelijk recht of andere privaatrechtelijke overeenkomsten. In die gevallen zijn in 
principe deze meldingen een zaak tussen de grondeigenaar (in het geval van openbare grond de gemeente) en de eigenaar van de kabel en leidingen. Deze meldingen kunnen 
niet via omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geregeld worden. Het DSO ondersteunt immers de uitvoering van de Omgevingswet.  

Dat er een zakelijk recht is (tussen de gemeente als grondeigenaar) en de eigenaar van de kabel betekent echter niet dat de gemeente vanwege publiekrechtelijke motieven 
geen regels in het omgevingsplan kan opnemen. Dat kan zijn vanuit de ordening in de ondergrond, maar ook vanwege belangen (bereikbaarheid woningen tijdens de 
graafwerkzaamheden ed.). De gemeente kan dan eventuele graafmeldingen wel gaan regelen in het omgevingsplan. Op basis van de tweewegenleer heeft dat zelfs de 
voorkeur.

Publiekrechtelijke regels kabels en leidingen
Regels over de aanleg/wijziging van kabels en leidingen moeten in het omgevingsplan. Er is immers sprake van een fysieke wijziging van de leefomgeving (artikel 2.1, lid 1 Ob). 
Hiervoor hebben gemeenten 2029 de tijd. Tot deze tijd mogen bestaande regels in een gemeentelijke verordening blijven staan. Dit geldt voor de zogenaamde 
nutsvoorzieningen (water, gas en elektriciteit).

Uitzondering kabels telecom
Niet alle regels over kabels en leidingen mogen in het omgevingsplan. Artikel 1.4 Omgevingswet regelt dat de Omgevingswet niet van toepassing is als een andere wet een 
onderwerp al uitputtend regelt. De Telecommunicatiewet bevat in artikel 5.4, vierde lid, een uitputtende regeling voor een verordening over werkzaamheden voor een 
elektronisch communicatienetwerk. Alle bepalingen die hier over gaan, moeten dus in een aparte verordening blijven staan.

Meldings- en vergunningplichten kabels en leidingen in het DSO
Op het moment dat de regels over kabels en leidingen in het omgevingsplan staan moeten eventuele meldingen en vergunningen via het DSO gaan.
N.b. graaf)meldingen of vergunningplichten uit de gemeentelijke verordening voor telecomkabels kunnen niet via het DSO gefaciliteerd worden.

Zakelijke 
dienstverlening

324 wordt onderschreven door Volker Wessels Telecom ICT media 
communicatie

325 wordt onderschreven door VodafoneZiggo ICT media 
communicatie

326 vergunningen check is iets dat goed werkt in het OLO, hoewel bij sommige 
vragen veel (juridische) tekst staat en het antwoord niet direct te geven is

Water

327 beperkte tijd van inactiviteit is goed, maar soms wat kort (toiletbezoek en 
kopje koffie en je sessie is weg)

De tijd van inactiviteit binnen het Omgevingsloket staat ingesteld op 15 minuten. Wanneer de time out optreed wordt de sessie onthouden. Na opnieuw inloggen kunt u 
verder waar u gebleven bent. 

Water
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328 OLO, AIM module, Ruimtelijke Plannen en Risicokaart (evenals 
Signaleringskaart en pDOK viewer) werken prima, wat maakt dat hier niet 
verder op is doorgebouwd?

Het Omgevingsloket vervangt 3 bestaande digitale loketten: Omgevingsloket online, 
Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en ruimtelijkeplannen.nl. Burgers en bedrijven kunnen hierdoor terecht bij 
één centrale ingang. Dit nieuwe Omgevingsloket levert minimaal dezelfde functionaliteiten als de huidige loketten, 
maar is gebruiksvriendelijker, sneller en efficiënter.

Bij de ontwikkeling van het nieuwe Omgevingsloket is de kennis en expertise over de ontwikkeling van de huidige voorzieningen wel meegenomen. Maar het nieuwe 
Omgevingsloket biedt  burgers, bedrijven en overheden meerwaarde ten opzichte van de drie huidige loketten:
- Gebruikers raadplegen één loket in plaats van drie aparte voorzieningen.
- De overheid hoeft geen oude ICT up-to-date te houden en kan daardoor bijvoorbeeld beter cyberaanvallen weren.
- De overheid communiceert in eenduidige en begrijpelijke taal (taalniveau B1) met burgers en bedrijven, door gebruik te maken van toepasbare regels en standaarden.
- Het nieuwe Omgevingsloket voldoet aan de meest recente regels voor digitoegankelijkheid zodat ook mensen met een beperking hun weg kunnen vinden.
- Beleidsvoornemens, nieuwe of andere lokale regels, kunnen snel aan de landelijke voorziening worden toegevoegd, zodat de gebruiker er ook veel sneller dan nu van op de 
hoogte is en door looptijden tussen voornemen en realisatie verminderd worden.
- Het maakt het makkelijker om vanuit één overheid-gedachte te kunnen handelen en te werken vanuit een integrale benadering.
- Het Omgevingsloket is gebouwd vanuit het perspectief van de gebruiker en wordt ook door gebruikers getoetst. Dat maakt het veel gebruiksvriendelijker dan de bestaande 
systemen.
- Overheidsregels worden door geo-coördinaten gekoppeld aan een locatie waardoor alle regels die gelden op een plek zichtbaar worden gemaakt.
- Het overheid-breed standaardiseren van achterliggende processen verbetert de effectiviteit en efficiency.
- Een open stelsel met open data en open source is de voorbereiding om straks nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken. 

Industrie

329 Ik zou verwachten dat ik hier al iets meer te zien zou krijgen van de werking 
van het DSO...

Er zijn verschillende manieren om het Omgevingsloket te leren kennen. Op de websites aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl vindt staat veel informatie, zoals uitleg, 
video's, webinars en oefencasussen. Ook kunt u deelnemen aan klikdemo's. Hier doet u op een oefenomgeving met begeleiding stap voor stap een vergunningcheck en dient 
u een vergunningaanvraag in. Ook wordt u meegenomen in het onderdeel Regels op de kaart. U kunt de demo ook zelfstandig doorlopen met behulp van het demoscript voor 
de thuiswerkcasus.

Groepen bedrijven kunnen deelnemen aan specifieke DSO-werkplaatsen voor bedrijven, eventueel via de branche. Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met 
inhoudelijke en technische begeleiding een concrete stap in de implementatie te zetten. U kunt informatie opvragen over DSO werkplaatsen via babette.jonker@vng.nl 
(werkplaats team bedrijfsleven) o.v.v. DSO-werkplaats. 

Wilt u zelfstandig (met uw branche of groep bedrijven) gaan oefenen met het nieuwe Omgevingsloket? Meld u dan aan via dit formulier: 
https://www.lyyti.fi/reg/aanmeldformulier_oefenactiviteiten 
We informeren u dan als uw demo of oefenmoment samenvalt met een gepland onderhoudsmoment of als er een onverwachte storing is.

Meer informatie:
- Oefenen met een klikdemo: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket/oefenen-klikdemo-omgevingsloket/ 
- Zelf oefenen met een demoscript: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/
- Oefenen in werkplaatsen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/werkplaatsen-implementatie-omgevingswet/
- Oefenen met oefencasussen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefencasussen-omgevingswet/
- Uitleg en video's over het Omgevingsloket: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/

Bouw installatie 
infra
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330 omdat het DSO voor iedereen toegankelijk wordt, zou het erg logisch zijn om 
een algemene testsite te openen, zodat alle gebruikers kennis van het DSO 
opdoen en aan de hand van deze kennis punten aangeven waar verbetering 
in zou kunnen komen.

Er zijn verschillende manieren om het Omgevingsloket te leren kennen. Op de websites aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl vindt staat veel informatie, zoals uitleg, 
video's, webinars en oefencasussen. Ook kunt u deelnemen aan klikdemo's. Hier doet u op een oefenomgeving met begeleiding stap voor stap een vergunningcheck en dient 
u een vergunningaanvraag in. Ook wordt u meegenomen in het onderdeel Regels op de kaart. U kunt de demo ook zelfstandig doorlopen met behulp van het demoscript voor 
de thuiswerkcasus.

Groepen bedrijven kunnen deelnemen aan specifieke DSO-werkplaatsen voor bedrijven, eventueel via de branche. Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met 
inhoudelijke en technische begeleiding een concrete stap in de implementatie te zetten. U kunt informatie opvragen over DSO werkplaatsen via babette.jonker@vng.nl 
(werkplaats team bedrijfsleven) o.v.v. DSO-werkplaats. 

Wilt u zelfstandig (met uw branche of groep bedrijven) gaan oefenen met het nieuwe Omgevingsloket? Meld u dan aan via dit formulier: 
https://www.lyyti.fi/reg/aanmeldformulier_oefenactiviteiten 
We informeren u dan als uw demo of oefenmoment samenvalt met een gepland onderhoudsmoment of als er een onverwachte storing is.

Meer informatie:
- Oefenen met een klikdemo: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket/oefenen-klikdemo-omgevingsloket/ 
- Zelf oefenen met een demoscript: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/
- Oefenen in werkplaatsen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/werkplaatsen-implementatie-omgevingswet/
- Oefenen met oefencasussen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefencasussen-omgevingswet/
- Uitleg en video's over het Omgevingsloket: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/

Energiesector

331 verzuiling in een integrale sector.|Energiesector
332

Is de relatie met BIM-modellen en de wet kwaliteitsborging uitgewerkt. Ik 
werk in verschillende gemeenten kunnen ik, mijn collega's/partners en 
opdrachtgevers rekenen op gestandaardiseerde, uniforme regels en 
vereisten?|Energiesector

In afdeling 8.3 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) staan de beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning voor de technische bouwactiviteit. Die gaan alleen over 
de technische en niet over de ruimtelijke aspecten van het bouwen van een bouwwerk. De technische bouwactiviteit moet voldoen aan:

- de regels voor nieuwbouw die in hoofdstuk 4 van het Bbl staan
- de regels over bouw- en sloopwerkzaamheden die in afdeling 7.1 van het Bbl staan
- de regels over verbouw, verplaatsing en wijziging van een gebruiksfunctie van een bouwwerk die in hoofdstuk 5 van het Bbl staan
maatwerkregels over de bouwtechnische aspecten die in het omgevingsplan staan:
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/technische-bouwactiviteit/rijksregels-bouwactiviteit/maatwerkvoorschriften-bouw-sloopactiviteit/

Bij de beoordeling wordt uitgegaan van de regels uit het Bbl zoals die gelden op het moment dat de aanvraag wordt ingediend (artikel 7a.3 Bbl). Samenvattend, er zijn 
algemeen opgestelde regels en regels die voortkomen uit het omgevingsplan van de gemeente en kunnen per gemeente verschillend zijn.

Zie voor aanvullende informatie de volgende link:
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/technische-bouwactiviteit/rijksregels-bouwactiviteit/vergunningplichtige-technische-bouwactiviteiten/

BIM bestanden kunnen worden geupload in het DSO:
https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/bestandsformaten-grootte-documenten/?_ga=2.75337746.1836015414.1653383879-1710235689.1638290266

333 Kan ik het DSO ook gebruiken voor vergunningaanvragen afgestemd op de 
door EZK gestimuleerde en gesubsidieerde Warmte-projecten in 
verschillende gemeenten?|Energiesector

Ja, het DSO kan gebruikt worden voor vergunningaanvragen ihkv warmte projecten. Er zijn geen specifieke activiteiten in het DSO opgenomen voor door EZK gesubsidieerde 
warmte-projecten.

334

Hoe kan ik mijn opdrachtgevers ervan overtuigen, wanneer het DSO in 
werking treedt en dat ik er goed mee kan werken (een soort bewijs van 
kwaliteit?).|Energiesector

Er komt een landelijke online campagne om burgers en het bedrijfsleven te informeren over de komst van de Omgevingswet. Deze campagne wijst het bedrijfsleven op 
hoofdlijnen op de meest voorkomende gevolgen van de Omgevingswet. En verwijst bedrijven naar de helpdesks van RVO en IPLO waar ze inhoudelijke vragen kunnen stellen. 

Daarnaast kan het bedrijfsleven nu al informatie vinden over de veranderingen op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/startpunten-implementatie/startpunt-bedrijven/ 

Hier vindt u bijvoorbeeld meer over de betekenis van de Omgevingswet voor bedrijven en een roadmap met mijlpalen die van belang zijn voor het bedrijfsleven op de weg naar 
de inwerkingtreding. Ook kunt u webinars en presentaties bekijken. Of oefenen met oefencasussen of via een werkplaats.

Verder kunnen bedrijven of brancheverenigingen de Toolkit Omgevingswet gebruiken voor communicatie naar hun eigen achterban.
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/toolkit-omgevingswet

335 Volgende keer.|Energiesector
336
337
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338 Hebt u een andere dringende vraag over het DSO / 
omgevingsloket die nog niet aan bod is gekomen?

339 Wat verandert er nu precies voor ondernemers? Er is in nauw overleg met het MKB een formele voorlichtingsbrief opgesteld. {link naar plaats op de website volgt zsm} Brief zelf is gedeeld met vertegenwoordigers MKB. In 
deze brief staan tevens verwijzingen naar meer informatie op de website:
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/overgangsrecht-regels-activiteiten/omgevingswet-betekent-bedrijven/ (Let op: url gaat nog wijzigen)
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/milieubelastende-activiteiten-hoofdstuk-3-bal/
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/overgangsrecht-regels-activiteiten/overgangsrecht-oude-amvb-uitzonderingen/
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/overgangsrecht-regels-activiteiten/overgangsrecht-algemene-maatregelen-bestuur/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/overgangsrecht-regels-activiteiten/

Overig

340 ondernemers = containerbegrip. Voor sommigen verandert er niets, voor 
anderen heel veel. Om goed antwoord te geven is helderheid nodig over 
welke branche/sector het gaat. In de campagne (3 maanden voor 
inwerkingtreding van start) proberen we hier duidelijk over te zijn. We lezen 
goed mee om te bekijken in hoeverre we per branche info op maat kunnen 
maken

Overig

341 3 maanden van tevoren is echt héél kort. Een uitgebreide procedure (en die 
zijn er veel in de industrie!) duurt 26 weken (= 6 maanden). Daaraan vooraf 
gaat voorbereidingstijd (wat is het plan, wat is nodig, ...). Effectief moet dus 
minimaal 9 maanden van tevoren deze campagne starten. Ook wel bekend 
als: NU.

Het klopt dat de landelijke online campagne om burgers en het bedrijfsleven te informeren 3 maanden voor inwerkingtreding start. Deze campagne attendeert het 
bedrijfsleven op hoofdlijnen op de meest voorkomende gevolgen van de Omgevingswet (communicatie). En verwijst bedrijven naar de helpdesks van RVO en IPLO waar ze 
inhoudelijke vragen kunnen stellen. 

De bedrijven die al meer met de wet te maken hebben, zijn al langer aangehaakt en weten wat de impact voor hen gaat zijn (educatie). De campagne is zorgvuldig opgezet, in 
nauw overleg met overheden EN bedrijfsleven. Drie maanden voor inwerkingtreding attenderen is voor alle partijen acceptabel gebleken. 

Het bedrijfsleven kan al informatie vinden over de veranderingen op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/startpunten-implementatie/startpunt-bedrijven/ 

Hier vindt u bijvoorbeeld meer over de betekenis van de Omgevingswet voor bedrijven en een roadmap met mijlpalen die van belang zijn voor het bedrijfsleven op de weg 
naar de inwerkingtreding. Ook kunt u webinars en presentaties bekijken. Of oefenen met oefencasussen of via een werkplaats.

Industrie

342 Het DSO als technische oplossing is een schakel in het geheel. Hoe zien jullie 
eigen rol in het bij elkaar brengen van partijen om standaardisatie op inhoud 
tussen bevoegd gezagen te bevorderen?

Het DSO vereist voor de berichtenuitwisseling tussen het DSO, overheden en partijen die aansluiten op het open stelsel het gebruik van specifieke standaarden. Voor wat 
betreft de inhoud maken alle overheden gebruik van een landelijk beheerde standaardlijst van werkzaamheden.

Zakelijke 
dienstverlening

343 wordt onderschreven door Volker Wessels Telecom ICT media 
communicatie

344 wordt onderschreven door TenneT. Aanleg van een verbinding kan door 
meerdere gemeenten gaan. Indien zij niet dezelfde regels hanteren kan 
de aanleg onmogelijk worden gemaakt?

Voor werkzaamheden waarvoor vergunningen van meerder bestuursorganen nodig zijn kan gebruik worden gemaakt van  de  coördinatieregeling. Deze regeling gaat over de 
behandeling van samenhangende besluiten. Het regelt 1 uniforme procedure voor de voorbereiding, totstandkoming en rechtsbescherming (bezwaar en beroep) van besluiten. 
Er is bij coördinatie van besluitvorming altijd 1 coördinerend bestuursorgaan.  https://iplo.nl/regelgeving/overzicht-procedures/coordinatieregeling/

Voor complexe projecten bevat de Omgevingswet het instrument Projectbesluit. https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/projectbesluit/hoofdlijnen-projectbesluit/ 

Energiesector
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Branche

345 hoe zijn straks de graafmeldingen geregeld (al dan niet gerelateerd aan 
vergunningen)

De huidige praktijk kent veel aanvragen en meldingen, zowel publiekrechtelijke als privaatrechtelijke (bijv. meldingen o.b.v. overeenkomsten met gemeenten).

Privaatrechtelijke graafmeldingen
Privaatrechtelijke graafmeldingen zijn meldingen bedoeld die zijn gebaseerd op een bestaand zakelijk recht of andere privaatrechtelijke overeenkomsten. In die gevallen zijn in 
principe deze meldingen een zaak tussen de grondeigenaar (in het geval van openbare grond de gemeente) en de eigenaar van de kabel en leidingen. Deze meldingen kunnen 
niet via omgevingsloket van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) geregeld worden. Het DSO ondersteunt immers de uitvoering van de Omgevingswet.  

Dat er een zakelijk recht is (tussen de gemeente als grondeigenaar) en de eigenaar van de kabel betekent echter niet dat de gemeente vanwege publiekrechtelijke motieven 
geen regels in het omgevingsplan kan opnemen. Dat kan zijn vanuit de ordening in de ondergrond, maar ook vanwege belangen (bereikbaarheid woningen tijdens de 
graafwerkzaamheden ed.). De gemeente kan dan eventuele graafmeldingen wel gaan regelen in het omgevingsplan. Op basis van de tweewegenleer heeft dat zelfs de 
voorkeur.

Publiekrechtelijke regels kabels en leidingen
Regels over de aanleg/wijziging van kabels en leidingen moeten in het omgevingsplan. Er is immers sprake van een fysieke wijziging van de leefomgeving (artikel 2.1, lid 1 Ob). 
Hiervoor hebben gemeenten 2029 de tijd. Tot deze tijd mogen bestaande regels in een gemeentelijke verordening blijven staan. Dit geldt voor de zogenaamde 
nutsvoorzieningen (water, gas en elektriciteit).

Uitzondering kabels telecom
Niet alle regels over kabels en leidingen mogen in het omgevingsplan. Artikel 1.4 Omgevingswet regelt dat de Omgevingswet niet van toepassing is als een andere wet een 
onderwerp al uitputtend regelt. De Telecommunicatiewet bevat in artikel 5.4, vierde lid, een uitputtende regeling voor een verordening over werkzaamheden voor een 
elektronisch communicatienetwerk. Alle bepalingen die hier over gaan, moeten dus in een aparte verordening blijven staan.

Meldings- en vergunningplichten kabels en leidingen in het DSO
Op het moment dat de regels over kabels en leidingen in het omgevingsplan staan moeten eventuele meldingen en vergunningen via het DSO gaan.
N.b. graaf)meldingen of vergunningplichten uit de gemeentelijke verordening voor telecomkabels kunnen niet via het DSO gefaciliteerd worden.

Water

346 Nu is het uitgangspunt dat 'als er niks veranderd', dan hoef je nu nog niks 
met de omgevingswet'. Dat impliceer dat iedereen nu alles op orde heeft. 
Dat is echter vaak niet zo. Zo zijn er bedrijven/initiatiefnemers die niet alle 
benodigde vergunningen hebben (denk bijvoorbeeld aan 
stiksotfvergunningen). Hoe gaan we daarmee om ?

Er is in nauw overleg met het MKB een formele voorlichtingsbrief opgesteld. {link naar plaats op de website volgt zsm} Brief zelf is gedeeld met vertegenwoordigers MKB. In 
deze brief staan tevens verwijzingen naar meer informatie op de website:
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/overgangsrecht-regels-activiteiten/omgevingswet-betekent-bedrijven/ (Let op: url gaat nog wijzigen)
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/milieubelastende-activiteiten-hoofdstuk-3-bal/
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/overgangsrecht-regels-activiteiten/overgangsrecht-oude-amvb-uitzonderingen/
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/overgangsrecht-regels-activiteiten/overgangsrecht-algemene-maatregelen-bestuur/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/overgangsrecht-regels-activiteiten/

Agro

347 Eens, ook voor de industrie geldt dat er niet achter geleund kan worden 
(ook niet als de zaken wél op orde zijn).

Industrie

348 Bij het uitvoeren van een vergunningcheck: als er wordt aangegeven dat er 
een opslagtank aanwezig is, dan moet per tank een vragenboom worden 
doorlopen. Kan dat niet slimmer, want dat is niet altijd nodig. Idem voor een 
aantal andere categorieën.

Bedankt voor uw suggestie. Om uw bevinding goed te kunnen beoordelen en opvolging te geven, vragen wij u om deze in te dienen via het contactformulier van het 
Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/contact/contactformulier/.

Kunt u uw wens zo concreet mogelijk omschrijven en doorgeven welke werkzaamheid u gebruikt? En hoe u vindt dat het beter of anders zou moeten? Soms kunnen 
schermafbeeldingen helpen om de situatie te beschrijven of voorbeelden te geven. Alvast bedankt.

Industrie
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349 Ik mis een overzicht met de functies die het DSO gaat hebben: welke 
functies zitten straks in het DSO?

Het DSO Omgevingsloket vervangt de huidige loketten: Omgevingsloket online (OLO), Activiteitenbesluit Internet Module (AIMonline), ruimtelijkeplannen.nl en meldpunt 
bodemkwaliteit.

In het DSO Omgevingsloket kunnen initiatiefnemers en betrokkenen snel  zien wat er mag in de fysieke leefomgeving. Dit is de centrale plek waar alle digitale informatie 
daarover samenkomt. Het Omgevingsloket bestaat uit 5 onderdelen:

- Vergunningcheck: hier kunnen initiatiefnemers via vragenformulieren controleren of ze hun plannen mogen uitvoeren of dat ze daarvoor toestemming nodig hebben.
- Aanvragen: hier kunnen initiatiefnemers digitaal een vergunning aanvragen, een melding doen of informatie aanlveren. Dit gebeurt ook met vragenformulieren 
(indieneingsvereisten). Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn alle formulieren aanwezig die verplicht zijn voor de Omgevingswet.
- Regels op de kaart: iedereen kan hier de regels van overheden zien over de fysieke leefomgeving. De regels zijn op de kaart te zien per locatie en kunnen verder gefilterd 
worden op o.a. activiteit, thema, omgevingswaarde, type document.
- Maatregelen op maat: dit onderdeel helpt bedrijven en burgers om zich te houden aan de regels die gelden voor een bestaande en/of nieuwe activiteit. Ze krijgen een 
handig overzicht met alle maatregelen die gelden voor een activiteit.
- Mijn Omgevingsloket: hier vinden initiatiefnemers de projecten die ze zijn gestart en de aanvragen die ze hebben ingediend.

Meer informatie over de mijlpalen en de planningen van de Omgevingswet en het DSO leest u in de Route 2022: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/routeplanners/gezamenlijke-route-2022/route-2022-bedrijven/
Meer informatie over de gezamenlijke route 2022: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/routeplanners/gezamenlijke-route-2022/

Industrie

350 Het DSO wordt als totaaloplossing gepresenteerd, maar er zijn een hoop 
partijen niet aangesloten (ProRail, Staatsbosbeheer etc.). Het moet duidelijk 
zijn welke partijen nog meer betrokken moeten worden voor het realiseren 
van werk.

Het is mogelijk om organisaties als Pro Rail of de Inspectie Leefomgeving en Transport te kiezen als bevoegd gezag. Dit kan bij het opmaken van een verzoek bij stap 7, onder 
het kopje 'Ergens anders indienen'. Het DSO kiest op basis van locatie en activiteit(en) altijd het meest geschikte bevoegd gezag. Slechts met vooraf gevoerd overleg met de 
partijen is het raadzaam om een ander bevoegd gezag te kiezen op de wijze zoals hierboven gemeld. Andere overheidsorganisaties worden door het bevoegd gezag betrokken 
bij de behandeling van het verzoek middels het DSO. Samen werken het bevoegd gezag en overheidsorganisaties aan de behandeling van het verzoek als ketenpartners. Deze 
ketenpartners hebben wel een connectie met het DSO maar kunnen niet door de initiatiefnemer gekozen worden als bevoegd gezag. 

Energiesector

351 Het DSO wordt gepresenteerd als totaaloplossing van de gemeente als 1 
loket. Maar het is voor ons onduidelijk of bijvoorbeeld de AVOI onderdeel 
wordt van het DSO.

De AVOI moet in het omgevingsplan worden geïntegreerd, met uitzondering van die delen die gebaseerd zijn op de Telecommunicatiewet. Het gevolg hiervan is dat de AVOI 
niet volledig geïntegreerd kan worden. Er blijven twee regelingen naast elkaar bestaan: omgevingsplan en AVOI (telecommunicatie):

Art. 2.1 Omgevingsbesluit bepaalt dat regels over activiteiten die onderdelen van de fysieke leefomgeving wijzigen alleen in het omgevingsplan worden opgenomen. Het 
aanleggen van een kabel of leiding is een wijziging van de fysieke leefomgeving, de regels daarover zullen dus in het omgevingsplan moeten staan. Op grond van art. 1.4 
Omgevingswet is die wet echter niet van toepassing op onderwerpen met betrekking tot de fysieke leefomgeving of onderdelen daarvan, die bij of krachtens een andere wet 
uitputtend zijn geregeld. Gezien de dwingende opdracht in de Telecommunicatiewet aan de gemeenteraad om een verordening over elektronische communicatienetwerken 
vast te stellen, is er een uitputtende regeling voor dergelijke netwerken.

Regels over elektronische communicatienetwerken moeten daarom buiten het omgevingsplan blijven, in ieder geval voor zover het de oogmerken van de 
Telecommunicatiewet betreft (NB de bescherming van archeologische waarden valt daar niet onder).

Energiesector

352 Hoe weten initiatiefnemers welke belanghebbenden er zijn in de omgeving? 
Is dit uit het DSO te halen? Hoe kan dit geborgd worden?

We attenderen u graag op het heldere webinar van Sarah Ros over participatie voor bedrijven: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-
training/webcolleges-webinars/webinars/webinar-participatie-bedrijfsleven/

Energiesector

353 wordt onderschreven door TenneT Energiesector
354 wordt er voor een breder opererend bedrijf een andere manier van 

aanvragen mogelijk gemaakt. Bijvoorbeeld voor de netbeheerders die een 
groot gebied (meerdere provincies/gemeenten/landelijk) verzorgen.?

Het DSO wordt ontwikkeld als open stelsel. Aansluiten op het DSO kan via application program interfaces (API's) en services. Ook initiatiefnemers die veel aanvragen indienen, 
kunnen eigen systemen aansluiten op het DSO om aanvragen in te dienen. 

Dit is begin 2022 succesvol getest met een netbeheerder. Bedrijven die ook interesse hebben om aan te sluiten, kunnen zich aanmelden via het Informatiepunt 
Leefomgeving: https://iplo.nl/contact/. U krijgt dan persoonlijke begeleiding bij het aansluiten en testen.

Meer over de succesvolle test leest u in het nieuwsbericht: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2022/februari/netwerkbeheerder-stedin-eerste-externe-
partij/

Energiesector

355 Eens, en idem voor bedrijven die voor één project gemeentegrenzen 
(en/of provinciale grenzen en/of waterschapsgrenzen) overschrijden. 
Bijvoorbeeld ondergrondse buisleidingen (met pompstations), infra en 
bedrijven waarbij een deel van de activiteiten op het terrein van een 
andere gemeente/provincie/waterschap plaatsvindt.|   Industrie

Het DSO wordt ontwikkeld als open stelsel. Aansluiten op het DSO kan via application program interfaces (API's) en services. Ook initiatiefnemers die veel aanvragen indienen, 
kunnen eigen systemen aansluiten op het DSO om aanvragen in te dienen. 

Dit is begin 2022 succesvol getest met een netbeheerder. Bedrijven die ook interesse hebben om aan te sluiten, kunnen zich aanmelden via het Informatiepunt 
Leefomgeving: https://iplo.nl/contact/. U krijgt dan persoonlijke begeleiding bij het aansluiten en testen.

Meer over de succesvolle test leest u in het nieuwsbericht: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/nieuws/2022/februari/netwerkbeheerder-stedin-eerste-externe-
partij/

Industrie
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356 Komende half jaar iom MKB(-brancheorganisaties) haast maken (zonder 
kwaliteit te verliezen!)|Industrie

Industrie

357 Aanpalend goede en tijdige Omgevingswet voorlichting maken vanuit BZK 
zodat het MKB tijdig (via hun brancheorganisaties; liefst een half jaar van 
tevoren) gerichte voorlichting over de Omgevingswet krijgt.|Industrie

Het bedrijfsleven kan op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet informatie vinden over de veranderingen door de Omgevingswet: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/startpunten-implementatie/startpunt-bedrijven/ 

In oktober 2022 start een landelijke online campagne om burgers en het bedrijfsleven te informeren over de komst van de Omgevingswet. Deze campagne wijst het 
bedrijfsleven op hoofdlijnen op de meest voorkomende gevolgen van de Omgevingswet en zendt de boodschappen uit die van toepassing zijn voor ondernemers van diverse 
branches. Ook verwijst het bedrijven naar de helpdesks van RVO en IPLO waar ze inhoudelijke vragen kunnen stellen. 

Verder kunnen bedrijven of brancheverenigingen de Toolkit Omgevingswet gebruiken voor communicatie naar hun eigen achterban: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/toolkit-omgevingswet/. Hier staan de boodschappen in tekst weergegeven. Deze worden vanaf oktober in mooi 
vormgegeven banners op allerhande online kanalen geplaatst. 

Ook verschijnen er de komende maanden advertorials in diverse vakbladen, waarin de impact voor de betreffende branche wordt geduid. Heeft u specifieke info nodig, of 
een klankbord om een en ander voor uw sector te regelen? Dan kunt u contact opnemen met Esther Pastoors via Esther.Pastoors@minbzk.nl.

Industrie

358 Vanuit de klant gezien -en in het bijzonder gezien vanuit het MKB- ontbreekt 
het overzicht hoe ver we staan met de ontwikkeling van het DSO bij alle 
overheden om te komen tot het minimum DSO-niveau zoals vooraf is 
afgesproken. Nu is het nog teveel hapsnap voorbeelden van onderdelen van 
het DSO bij specifieke overheden (een bepaalde provincie, waterschap of 
gemeente) waar iets wel goed functioneert. Maar het DSO moet integraal bij 
iedere overheid voor iedere MKB-er als een MKB-vriendelijk digitaal loket 
functioneren. Voor het MKB vriendelijk:

U kunt oefenen met het Omgevingsloket via een oefenomgeving: https://pre.omgevingswet.overheid.nl. Ook overheden gebruiken deze omgeving om te oefenen met het 
aanleveren van omgevingsdocumenten en check- en aanvraagformulieren. De oefenomgeving geeft daarom nog niet altijd een representatief beeld van de content die er 
straks bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is. De omgevingswet is nog niet in werking. Regelgeving en check- en aanvraagformulieren worden in de periode tot 
inwerkingtreding van de omgevingswet nog verder aangevuld.

In het 2e kwartaal van 2022 zijn er al meer dan 950 digitale formulieren beschikbaar voor de rijksregels en de regels van de bruidsschat. Die laatste zijn de regels die bij de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet verhuizen van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Daarnaast is in wisselende samenstelling content beschikbaar van 
gemeenten, waterschappen en provincies die oefenen.

Op de volgende pagina vindt u een actueel overzicht van de vragen (toepasbare regels) die beschikbaar zijn op de oefenomgeving: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/

Industrie

359 - verkrijgen van de algemene regels (op milieu-en brandveiligheidsgebied 
en andere gebieden (denk o.a. aan APV));

De vragen die initiatiefnemers zien in het Omgevingsloket zijn van verschillende overheden. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk maken zelf de vragen over 
hun eigen regels. Initiatiefnemers kunnen in het loket vragen zien van meerdere overheden tegelijk. Want op een locatie kunnen bijvoorbeeld regels gelden van een 
gemeente, waterschap en provincie. 

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheden om begrijpelijke en gebruiksvriendelijke vragen te maken. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van 
vragen en ze kunnen een schrijfwijzer gebruiken en een training volgen om de gebruiksvriendelijkheid van hun vragen te testen. 

Ook bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. De ontwerpers en ontwikkelaars onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen 
het Omgevingsloket gebruiken en doen elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende gebruikers.

Lees meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor 
deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. 

U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.

Industrie
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360 - doen van meldingen (waar de regels meldingen vereisen); De vragen die initiatiefnemers zien in het Omgevingsloket zijn van verschillende overheden. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk maken zelf de vragen over 
hun eigen regels. Initiatiefnemers kunnen in het loket vragen zien van meerdere overheden tegelijk. Want op een locatie kunnen bijvoorbeeld regels gelden van een 
gemeente, waterschap en provincie. 

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheden om begrijpelijke en gebruiksvriendelijke vragen te maken. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van 
vragen en ze kunnen een schrijfwijzer gebruiken en een training volgen om de gebruiksvriendelijkheid van hun vragen te testen. 

Ook bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. De ontwerpers en ontwikkelaars onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen 
het Omgevingsloket gebruiken en doen elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende gebruikers.

Lees meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor 
deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. 

U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.

Industrie

361 - doen van vergunningaanvragen (waar de regels vergunningen vereisen); De vragen die initiatiefnemers zien in het Omgevingsloket zijn van verschillende overheden. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk maken zelf de vragen over 
hun eigen regels. Initiatiefnemers kunnen in het loket vragen zien van meerdere overheden tegelijk. Want op een locatie kunnen bijvoorbeeld regels gelden van een 
gemeente, waterschap en provincie. 

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet helpt overheden om begrijpelijke en gebruiksvriendelijke vragen te maken. Ze krijgen bijvoorbeeld hulp bij het maken van 
vragen en ze kunnen een schrijfwijzer gebruiken en een training volgen om de gebruiksvriendelijkheid van hun vragen te testen. 

Ook bij de ontwikkeling van het Omgevingsloket is er veel aandacht voor de gebruiksvriendelijkheid. De ontwerpers en ontwikkelaars onderzoeken bijvoorbeeld hoe mensen 
het Omgevingsloket gebruiken en doen elke 3 maanden gebruikersonderzoek met verschillende gebruikers.

Lees meer over de gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket op de volgende pagina: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/digitale-
inclusie/gebruiksvriendelijkheid/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm (ronde tafel) voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging voor 
deelname is uitgegaan naar branchevertegenwoordigers met het verzoek mensen van de werkvloer hierbij naar voor te schuiven voor deelname. 

U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via iplo.nl/contact.

Industrie
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362 - zien van de relevante eisen in het omgevingsplan voor het eigen 
bedrijfsperceel, als ook de relevante bedrijfsomgeving, alsmede lopende 
wijzigingsverzoeken.|Industrie

Er zijn verschillende manieren om het Omgevingsloket te leren kennen. Op de websites aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl vindt staat veel informatie, zoals uitleg, 
video's, webinars en oefencasussen. Ook kunt u deelnemen aan klikdemo's. Hier doet u op een oefenomgeving met begeleiding stap voor stap een vergunningcheck en dient 
u een vergunningaanvraag in. Ook wordt u meegenomen in het onderdeel Regels op de kaart. U kunt de demo ook zelfstandig doorlopen met behulp van het demoscript voor 
de thuiswerkcasus.

Groepen bedrijven kunnen deelnemen aan specifieke DSO-werkplaatsen voor bedrijven, eventueel via de branche. Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met 
inhoudelijke en technische begeleiding een concrete stap in de implementatie te zetten. U kunt informatie opvragen over DSO werkplaatsen via babette.jonker@vng.nl 
(werkplaats team bedrijfsleven) o.v.v. DSO-werkplaats. 

Wilt u zelfstandig (met uw branche of groep bedrijven) gaan oefenen met het nieuwe Omgevingsloket? Meld u dan aan via dit formulier: 
https://www.lyyti.fi/reg/aanmeldformulier_oefenactiviteiten 
We informeren u dan als uw demo of oefenmoment samenvalt met een gepland onderhoudsmoment of als er een onverwachte storing is.

Meer informatie:
- Oefenen met een klikdemo: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket/oefenen-klikdemo-omgevingsloket/ 
- Zelf oefenen met een demoscript: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/
- Oefenen in werkplaatsen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/werkplaatsen-implementatie-omgevingswet/
- Oefenen met oefencasussen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefencasussen-omgevingswet/
- Uitleg en video's over het Omgevingsloket: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/

Industrie

363 Systematisch overzicht hoever alle overheden zijn met het vullen en laten 
functioneren van DSO.|Industrie

Meer informatie over de mijlpalen en de planningen van de Omgevingswet en het DSO leest u in de Route 2022: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/implementatie-wet/routeplanners/gezamenlijke-route-2022/route-2022-bedrijven/

In het overzicht Beschikbare toepasbare regels kunt u zien welke vragenformulieren al beschikbaar zijn op de oefenomgeving. Hierin ziet u welke vragen het Rijk nu heeft 
aangeleverd voor de rijksregels en de regels van de bruidsschat. Maar u kunt ook zien welke vragen overheden hebben gepubliceerd. Dit overzicht wordt regelmatig 
bijgewerkt: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/

In de aansluitmonitor kunt u zien hoeveel overheidsorganisaties zijn aangesloten: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/voortgang-
monitoring/aansluitmonitor/

Industrie

364 Wat doet het nu al wel en wat doet het nog niet in het DSO 
omgevingsloket?|Industrie

Vanaf april 2022 zijn alle functies in het DSO omgevingsloket beschikbaar om mee te oefenen Industrie

365 vertel in jip en janneke taal wat er gaat veranderen|Industrie Het bedrijfsleven kan op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet informatie vinden over de veranderingen door de Omgevingswet: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/startpunten-implementatie/startpunt-bedrijven/ 

Op de volgende pagina leest u wat de Omgevingswet betekent voor bedrijven: https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/overgangsrecht-regels-
activiteiten/omgevingswet-betekent-bedrijven/

Meer over de verschillen voor bedrijven tussen het nieuwe Omgevingsloket en de huidige loketten leest u op de website van Kenniscentrum Infomil: 
https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/omgevingsloket/olo-aim-dso/olo-dso-bedrijven-particulieren/

Verder zijn de was-wordt-tabellen misschien ook interessant voor u, waarin de inhoudelijke veranderingen staan van het Activiteitenbesluit naar het Besluit omgevingsrecht 
(Bor) en het Belsuit activiteiten leefomgeving (Bal): https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/toelichting-milieubelastende-activiteiten/activiteitenbesluit-bor-bal/

Industrie
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366 Kunnen de huidige voorzieningen Olo, Aimonline, regelhulp brandveiligheid 
vergeleken worden met het DSO aan de hand van voorbeelden?|Industrie

Er zijn verschillende manieren om het Omgevingsloket te leren kennen. Op de websites aandeslagmetdeomgevingswet.nl en iplo.nl vindt staat veel informatie, zoals uitleg, 
video's, webinars en oefencasussen. Ook kunt u deelnemen aan klikdemo's. Hier doet u op een oefenomgeving met begeleiding stap voor stap een vergunningcheck en dient 
u een vergunningaanvraag in. Ook wordt u meegenomen in het onderdeel Regels op de kaart. U kunt de demo ook zelfstandig doorlopen met behulp van het demoscript voor 
de thuiswerkcasus.

Groepen bedrijven kunnen deelnemen aan specifieke DSO-werkplaatsen voor bedrijven, eventueel via de branche. Een werkplaats is een manier om in een paar sessies met 
inhoudelijke en technische begeleiding een concrete stap in de implementatie te zetten. U kunt informatie opvragen over DSO werkplaatsen via babette.jonker@vng.nl 
(werkplaats team bedrijfsleven) o.v.v. DSO-werkplaats. 

Wilt u zelfstandig (met uw branche of groep bedrijven) gaan oefenen met het nieuwe Omgevingsloket? Meld u dan aan via dit formulier: 
https://www.lyyti.fi/reg/aanmeldformulier_oefenactiviteiten 
We informeren u dan als uw demo of oefenmoment samenvalt met een gepland onderhoudsmoment of als er een onverwachte storing is.

Meer informatie:
- Oefenen met een klikdemo: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefenen-omgevingsloket/oefenen-klikdemo-omgevingsloket/ 
- Zelf oefenen met een demoscript: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/demo-geven-omgevingsloket/
- Oefenen in werkplaatsen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/werkplaatsen-implementatie-omgevingswet/
- Oefenen met oefencasussen: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/oefenen/oefencasussen-omgevingswet/
- Uitleg en video's over het Omgevingsloket: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/

Industrie

367 waarvoor dient de functie Regels op de kaart en voor wie is die 
bedoeld?|Industrie

De functie 'regels op de kaart' biedt een ingang via locatie (de kaart) om te tonen welke regels daar (allemaal) gelden. Om de resultaten te verfijnen en meer specifiek te 
maken kunt u in het DSO op vele manieren filteren. Bijvoorbeeld op thema, activiteit, type document, locatie,definitieve regels of ontwerpregels. Deze functie is bedoeld voor 
initiatiefnemers die zich aan het orienteren zijn en voor belanghebbenden om ontwerpen en initiatieven te kunnen beoordelen in hun context. Regels op de kaart vervangt 
het huidige ruimtelijkeplannen.nl met uitbreidingen zoals de waterschapsverordeningen met alle regels van alle waterschappen.

Industrie

368 Hoe weet je waar je iets in moet dienen?|Industrie Bij iedere omgevingsloketfunctie geeft u eerst uw projectlocatie aan. Op basis van de locatie en uw voorgenomen werkzaamheden/ activiteiten wordt automatisch het 
bevoegde gezag bepaald. Indien uw aanvraag per ongeluk bij het verkeerde bevoegd gezag wordt ingediend zorgt het bevoegd gezag voor doorzending naar het juiste 
bevoegde gezag.

Industrie

369 Waar en wanneer krijg je een participatievraag?|Industrie In de laatste stap van de aanvragenprocedure krijgt u in geval van een vergunningaanvraag de vraag of en hoe u aan participatie met omwonenden/ belanghebbenden hebt 
gedaan.

Industrie

370 we moeten snel duidelijkheid krijgen over de voorlichting|Industrie Het bedrijfsleven kan op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet informatie vinden over de veranderingen door de Omgevingswet: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/startpunten-implementatie/startpunt-bedrijven/ 

In oktober 2022 start een landelijke online campagne om burgers en het bedrijfsleven te informeren over de komst van de Omgevingswet. Deze campagne wijst het 
bedrijfsleven op hoofdlijnen op de meest voorkomende gevolgen van de Omgevingswet en zendt de boodschappen uit die van toepassing zijn voor ondernemers van diverse 
branches. Ook verwijst het bedrijven naar de helpdesks van RVO en IPLO waar ze inhoudelijke vragen kunnen stellen. 

Verder kunnen bedrijven of brancheverenigingen de Toolkit Omgevingswet gebruiken voor communicatie naar hun eigen achterban: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/toolkit-omgevingswet/. Hier staan de boodschappen in tekst weergegeven. Deze worden vanaf oktober in mooi 
vormgegeven banners op allerhande online kanalen geplaatst. 

Ook verschijnen er de komende maanden advertorials in diverse vakbladen, waarin de impact voor de betreffende branche wordt geduid. Heeft u specifieke info nodig, of 
een klankbord om een en ander voor uw sector te regelen? Dan kunt u contact opnemen met Esther Pastoors via Esther.Pastoors@minbzk.nl.

Industrie

371 Rijk moet aangeven hoe de voorlichting wordt geregeld. Aan bedrijven 
wordt geregeld en hiervoor een tijdplanning maken waarin de branches ook 
worden meegenomen zodat zij voldoende tijd hebben om zelf kunnen te 
oefenen met het DSO en ook voldoende tijd hebben om hun eigen 
achterban adequaat te informeren. Bedrijven moeten een 
handelingsperspectief krijgen richting datum inwerkingtreding 
Omgevingswet: bij ontwikkelplannen die passen binnen het huidige 
bestemmingsplan, is het advies om de aanvraag in te dienen voor de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet.|Industrie

Het bedrijfsleven kan op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet informatie vinden over de veranderingen door de Omgevingswet: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/startpunten-implementatie/startpunt-bedrijven/ 

In oktober 2022 start een landelijke online campagne om burgers en het bedrijfsleven te informeren over de komst van de Omgevingswet. Deze campagne wijst het 
bedrijfsleven op hoofdlijnen op de meest voorkomende gevolgen van de Omgevingswet en zendt de boodschappen uit die van toepassing zijn voor ondernemers van diverse 
branches. Ook verwijst het bedrijven naar de helpdesks van RVO en IPLO waar ze inhoudelijke vragen kunnen stellen. 

Verder kunnen bedrijven of brancheverenigingen de Toolkit Omgevingswet gebruiken voor communicatie naar hun eigen achterban: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/toolkit-omgevingswet/. Hier staan de boodschappen in tekst weergegeven. Deze worden vanaf oktober in mooi 
vormgegeven banners op allerhande online kanalen geplaatst. 

Ook verschijnen er de komende maanden advertorials in diverse vakbladen, waarin de impact voor de betreffende branche wordt geduid. Heeft u specifieke info nodig, of 
een klankbord om een en ander voor uw sector te regelen? Dan kunt u contact opnemen met Esther Pastoors via Esther.Pastoors@minbzk.nl.

Industrie
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372 BZK moet schriftelijk aangeven dat als er niks verandert in de bedrijfsvoering 
van een ondernemer en diens omgeving, die ondernemer niks hoeft te doen 
als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.|Industrie

Een bedrijf dat niets verandert aan de eigen bedrijfsvoering, hoeft met het inwerkingtreden van de Omgevingswet niet direct iets te doen.

Sommige speciale uitzonderingen en voorwaarden komen niet terug in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In het systeem van het Bal ligt het meer 
voor de hand om deze waar nodig met maatwerkvoorschriften te regelen. Deze uitzondering blijft nog 2 kalenderjaren na de inwerkingtreding van de Omgevingswet van 
toepassing. Afhankelijk van de bedrijfssituatie kan het dus wel nodig zijn om hier maatwerk voor aan te vragen. (Zie voor meer informatie de pagina Overgangsrecht oude 
AMvB's: uitzonderingen op en voorwaarden voor toepassing bepalingen.)

Type A en B
Het merendeel van de bedrijven type A of B die vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten voldoen aan de milieuregels in het Activiteitenbesluit, moet na 
inwerkingtreding van de Omgevingswet voldoen aan nagenoeg gelijke regels in het Bal. Bedrijven type B hoeven voor een inrichting niet opnieuw een melding te doen. Dat 
regelt het overgangsrecht.

Voor een groot aantal bedrijven (zoals onder andere in de detailhandel en horeca), waarvoor vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet het Activiteitenbesluit gold, gaat 
het Bal echter niet gelden. Zij vinden hun milieuregels in het omgevingsplan van de gemeente. Die zijn op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt nagenoeg 
gelijk aan de milieuregels die nu voor hen gelden in het Activiteitenbesluit. Dat regelt het overgangsrecht.

Type C
Als een bedrijf type C een omgevingsvergunning heeft voor een inrichting, verandert die automatisch in een omgevingsvergunning voor de activiteiten die na invoering van de 
Omgevingswet nog vergunningplichtig zijn. Ook oude meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit blijven gelden. Dat regelt het overgangsrecht.

Meer hierover leest u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/overgangsrecht-regels-
activiteiten/omgevingswet-betekent-bedrijven/

Industrie

373 Komt er ook nog een optie in het DSO waaruit bijv. blijkt in welke situaties 
een ondernemer niets hoeft te doen?|Overig

Omdat elke situatie verschillend is, is het niet mogelijk om een dergelijke optie te bieden binnen het DSO. Middels de vergunningcheck kan de ondernemer nagaan voor welke 
werkzaamheden er een vergunningaanvraag of melding dient te worden gedaan. Hieruit kan ook komen dat er geen aanvraag of melding gedaan hoeft te worden. De 
vergunningchecker geeft een indicatie voor waar wel of geen vergunningaanvraag of melding voor mag worden gedaan. Daarom wordt geadviseerd om bij twijfel ook contact 
op te nemen het het bevoegd gezag om helemaal zeker te zijn. 
https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/overgangsrecht-regels-activiteiten/omgevingswet-betekent-bedrijven/ 

Overig

374 Eén loket gedachte? Integratie van andere aanstaande aanpassingen met 
Omgevingswet: hoe wordt bijv. de aanpassing van de Energiebespaarplicht 
meegenomen in Omgevingswet? De nadrukkelijke wens is om vanuit de 1-
loket gedachte de Energiebespaarplicht te integreren in het DSO zodat de 
ondernemer hiervoor niet bij andere loketten (RVO) hoeft te zijn.|Overig

Er staan een aantal ontwikkelingen gepland. Bij inwerkingtreding geldt het zogenaamd overgangsrecht Energiebesparing. Zie voor informatie: 
https://iplo.nl/thema/energiebesparing/overgangsrecht/ Voor verdere informatie zie eveneens: https://iplo.nl/thema/energiebesparing/verandert/#h5769af8a-b32c-4f5e-
828f-9889e742a664

Overig

375 Alle bevindingen van het bedrijfsleven/MKB zien we graag terug in een lijst 
voorzien van een planning. Feitelijk zou daarna weer een toets moeten 
plaatsvinden, omdat we nu oefenen met een nog niet volledig gevuld 
systeem.|Overig

Uw reacties, feedback en bevindingen van het stakeholder inventarisatie traject en van werkplaatsen wordt verwerkt door de respectievelijke begeleiders. Antwoorden/ 
reacties op vragen en opmerkingen vindt u hier, in de rapportages op de landingspagina www.bedrijveninventarisatie-dso.nl en worden periodiek teruggekoppeld in de 
structurele overleggen van COGO en NWOG

Overig

376 Communicatie / voorlichting Overig
377 ▪ Altijd vergunningcheck uitvoeren Het wordt aangeraden voor bedrijven en particulieren om, wanneer men niet precies de juiste activiteit kent, eerst de vergunningcheck uit te voeren voordat men naar 

aanvragen gaat. Door de vergunningcheck komt men uit bij de juiste activiteit bij aanvragen. 
Overig

378 ▪ Vrijstellingen!|Overig Wij verzoeken u om uw vraag meer concreet te specificeren om u van een gericht antwoord te kunnen voorzien. Alvast bedankt. Overig
379 Hoe vindt de toets aan het bestemmingsplan/omgevingsplan plaats?|Overig Met Regels op de kaart kan een initiatiefnemer alleen die regels opvragen die gelden op een bepaalde locatie en voor een specifieke activiteit (initiatief). Deze regels kunnen 

afkomstig zijn uit verschillende omgevingsdocumenten en van verschillende bevoegde gezagen. Dit is mogelijk doordat regels uit meerdere documenten tegelijk kunnen 
worden geraadpleegd. Een bezoeker hoeft nu niet de verschillende documenten apart te raadplegen.

Overig

380 Bij het zoeken op waterstof worden 3 werkzaamheden gevonden: 1. 
brandstof tanken, 2. gevaarlijke stoffen opslaan in verpakking of gasflessen, 
3. tankstation: Wat is precies het verschil tussen de eerste en de derde? 
Moet een ondernemer ze dan allebei selecteren? Mist de ondernemer iets 
als hij / zij er slechts één selecteert?|Overig

Het lijkt niet uit te maken welke werkzaamheid men kiest in deze. Kiest men voor brandstof tanken, dan vraagt het systeem bij welke bedrijfstak men dat gaat doen 
(bijvoorbeeld tankstation). Kiest men voor Tankstation, dan komen daarna alle activiteiten die je kunt doen bij en Tankstation (waaronder brandstof tanken). Wanneer dit voor 
verwarring zorgt verzoeken wij u om dit te melden via het IPLO contactformulier https://iplo.nl/contact/vragenformulier/

Overig
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381 DSO lijkt nu gefocust te zijn op stabiliteit waarbij functionaliteit het 
onderspit delft maar zo nodig is voor het mkb. O.a. dat er géén uitrol van 
nieuwe functionaliteiten komt. Als hierdoor de aan het MKB toegezegde 
gebruiksvriendelijkheid (zelfde serviceniveau als AIM/RP/OLO) niet bereikt 
wordt, zal de MKB toets niet positief kunnen worden afgesloten. MKB toets 
nog onvolledig - er moet eerst nog volop getest kunnen worden wanneer de 
‘lacunes' gevuld zijn. Het mantra ‘Eenvoudig en Beter' gaat nog niet op voor 
het mkb. De MKB-ondernemer zal een dure adviseur moeten inschakelen 
om te weten te komen wat de algemene regels (op milieu- en 
brandveiligheidsgebied) zijn die het bedrijf moet naleven, om de meldingen 
te kunnen doen die de wetgeving af en toe van haar/hem eist, als ook 
vergunningen te kunnen aanvragen (hoe eenvoudig die vergunningen ook 
zijn).|Overig

U kunt oefenen met het Omgevingsloket via een oefenomgeving: https://pre.omgevingswet.overheid.nl. Ook overheden gebruiken deze omgeving om te oefenen met het 
aanleveren van omgevingsdocumenten en check- en aanvraagformulieren. De oefenomgeving geeft daarom nog niet altijd een representatief beeld van de content die er 
straks bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is. De omgevingswet is nog niet in werking. Regelgeving en check- en aanvraagformulieren worden in de periode tot 
inwerkingtreding van de omgevingswet nog verder aangevuld.

In het 2e kwartaal van 2022 zijn er al meer dan 950 digitale formulieren beschikbaar voor de rijksregels en de regels van de bruidsschat. Die laatste zijn de regels die bij de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet verhuizen van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Daarnaast is in wisselende samenstelling content beschikbaar van 
gemeenten, waterschappen en provincies die oefenen.

Op de volgende pagina vindt u een actueel overzicht van de vragen (toepasbare regels) die beschikbaar zijn op de oefenomgeving: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/

Overig

382 Er is een verschil tussen ‘'werkzaamheden'' in de Vergunningcheck en de 
‘'activiteiten'' in de aanvraag. Hoe zit dat? En hoe zorg je ervoor dat de 
ondernemer de juiste termen bij ‘'werkzaamheden'' weet in te voeren? 
Verbeterpunt: de lijst met werkzaamheden sterk uitbreiden en in overleg 
met branches samenstellen.|Overig

Werkzaamheden en activiteiten zijn aan elkaar gekoppeld. Bij het onderdeel Aanvragen kunnen initiatiefnemers zoeken op de juridische activiteiten van overheden. Maar 
omdat initiatiefnemers niet altijd de juridische naam van een activiteit kennen, gebruikt het nieuwe Omgevingsloket 'werkzaamheden' bij de onderdelen Vergunningcheck en 
Maatregelen op maat. 

Werkzaamheden beschrijven juridische activiteiten in begrijpelijke woorden en ze zijn gekoppeld aan juridische activiteiten. De vragen voor de juridische activiteit 
'Houtopstand vellen' zijn bijvoorbeeld te vinden via de werkzaamheid 'Boom of beplanting onderhouden of weghalen'.

Initiatiefnemers kunnen werkzaamheden ook vinden via trefwoorden (synoniemen). Ze kunnen de werkzaamheid 'Boom of beplanting onderhouden of weghalen' onder 
andere ook vinden met de trefwoorden 'boom kappen', 'omhakken' of 'rooien'. Zo komen initiaitiefnemers gemakkelijk uit bij de juiste vragen voor hun activiteit.

Overheden bepalen zelf welke werkzaamheden ze koppelen aan hun juridische activiteiten. U leest meer over werkzaamheden op de website van het Informatiepunt 
Leefomgeving: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/werkzaamheden-omgevingsloket/

U kunt alle werkzaamheden en bijbehorende trefwoorden bekijken via een overzicht op deze pagina: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/digitaal-
stelsel/beschikbare-informatie-oefenomgeving/
Via deze link kunt u de synoniemenlijst raadplegen: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/overzicht-beheer-
werkzaamheden-trefwoorden/

Werkzaamheden en activiteiten kunnen door overheden op meerdere manieren gekoppeld worden. Daarom vindt u bij bepaalde werkzaamheden vragenbomen van 
bijvoorbeeld de gemeente en van het waterschap, omdat beide bestuurslagen op uw projectlocatie regels hebben voor de betreffende werkzaamheid. Bijvoorbeeld het 
rooien van een boom op een waterkering of het aanleggen van een brug of vlonder bij een watergang. Meer info vindt u op iplo.nl via deze link: https://iplo.nl/digitaal-
stelsel/toepasbare-regels-maken-aanleveren/werkzaamheden-toepasbare-regels/activiteiten-werkzaamheden-combineren/ 

In ronde 2 van de online stakeholder inventarisatie stelden we ook deze vraag: welke werkzaamheden, trefwoorden of activiteiten mist u nog in het Omgevingsloket? Het 
programma Aan de slag met de Omgevingswet bereidt een werkvorm voor om de werkzaamheden verder af te stemmen met branches. Een uitnodiging hiervoor is 
uitgestuurd en de eerste bijeenkomst is 24 mei 2022. U kunt voorstellen voor verbeteringen en aanvullingen ook doen bij het Informatiepunt Leefomgeving via 

Overig

383 Mag een gemachtigde wijzigingen doorvoeren in een project?|Overig Ja, u kunt iemand machtigen om namens u aanvullingen of wijzigingen in een project te doen. U kunt ook iemand anders de initiatiefnemer maken bijvoorbeeld indien u als 
adviseur een aanvraag voorbereid en vervolgens uw opdrachtgever de initiatiefnemer maakt zodat uw opdrachtgever zelf de aanvraag in kan dienen.

Overig

384 hoe vrijblijvend is participatie? In sommige gevallen (veel impact fysieke 
leefomgeving) stelt de gemeente het wel verplicht en kan het ontbreken van 
participatie een afwijzingsgrond zijn voor een aanvraag?|Overig

We attenderen u graag op het heldere webinar van Sarah Ros over participatie voor bedrijven: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/webinar-
training/webcolleges-webinars/webinars/webinar-participatie-bedrijfsleven/

Overig

385 voor de reguliere procedure staan 8 weken. Krijgt ondernemer brief met 
overzicht en datum waarop besluit wordt verwacht? Het zou handig zijn als 
dit verduidelijkt wordt met een i-tje. Ondernemer kan dan ook in zijn agenda 
zetten - over 8 weken eens nabellen|Overig

Bedankt voor uw suggestie. Om uw wens of signaal goed te kunnen beoordelen en opvolging aan te geven verzoeken wij u om deze in te dienen via het contact formulier van 
het informatiepunt leefomgeving: https://iplo.nl/contact/contactformulier/

Wij verzoeken u om uw wens of signaal concreet te omschrijven door te vermelden welk onderdeel van het DSO het betreft, welke situatie u treft en hoe u vindt dat beter of 
anders zou moeten. Soms kunnen scherm afbeeldingen helpen om de situatie te beschrijven of voorbeelden te geven.

Overig

386 Regels op de kaart: lijkt relevanter voor overheden/rechters (die kunnen er 
ook in ‘tijdreizen') dan voor MKB-ondernemer.|Overig

Overig
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387 duidelijk aangeven met een ‘i-tje' wat bijv. Ruimtelijke plannen volgens 
Overgangsrecht inhouden - verduidelijken.|Overig

Bedankt voor uw suggestie. Om uw wens of signaal goed te kunnen beoordelen en opvolging aan te geven verzoeken wij u om deze in te dienen via het contact formulier van 
het informatiepunt leefomgeving: https://iplo.nl/contact/contactformulier/

Wij verzoeken u om uw wens of signaal concreet te omschrijven door te vermelden welk onderdeel van het DSO het betreft, welke situatie u treft en hoe u vindt dat beter of 
anders zou moeten. Soms kunnen scherm afbeeldingen helpen om de situatie te beschrijven of voorbeelden te geven.

Overig

388 Op vele plaatsen ontbreekt toelichtende informatie die voor bedrijven juist 
context geeft die belangrijk is voor het doornemen van het DSO. Vb. als je 
een melding heeft de gemeente 4 weken om te reageren met bericht. Dat 
kan zijn een verzoek om aanvullende informatie, of de melding dat het geen 
melding is maar een vergunning nodig is. Indien in 4 weken geen bericht dan 
heeft gemeente stilzwijgend akkoord gegeven.|Industrie

Bedankt voor uw suggestie. Om uw wens of signaal goed te kunnen beoordelen en opvolging te geven, vragen wij u om deze in te dienen via het contactformulier van het 
Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/contact/contactformulier/.

Wij vragen u om uw wens of signaal concreet te omschrijven. Bijvoorbeeld door te vermelden welk onderdeel van het DSO het betreft, welke situatie u treft en hoe u vindt 
dat het beter of anders zou moeten. Soms kunnen schermafbeeldingen helpen om de situatie te beschrijven of voorbeelden te geven. Alvast bedankt.

Industrie

389 Niet voor alle acties in het DSO is registratie nodig. Dat is niet vermeld, dus 
leidt tot veel onnodig registreren. Actie: Expliciet melden waarvoor 
registratie wel en niet nodig is.|Industrie

Bedoelt u met registratie dat u een account moet aanmaken voor een Omgevingsloket-ID? Of dat u moet inloggen met eHerkenning? U kunt de meeste onderdelen van het 
Omgevingsloket gebruiken zonder in te loggen, namelijk de Vergunningcheck, Regels op de kaart en Maatregelen op maat. Alleen als u een aanvraag of melding wilt indienen, 
moet u inloggen. Zodra u wilt starten met een aanvraag, wordt u hier op gewezen.

Industrie

390 Definitie activiteit. Die is operationeel niet duidelijk. Vb. denk aan een 
systeem/straat: spuitgietmachine met uitneem unit, lopende band, robot die 
onderdeel toevoegt en robot die inpakt in dozen. Vraag: Is het systeem de 
activiteit of zijn de onderdelen elk een activiteit? Graag snel duidelijkheid 
creëren.|Industrie

Bedankt voor uw suggestie. Om uw wens goed te kunnen beoordelen en opvolging te geven, vragen wij u om deze in te dienen via het contactformulier van het 
Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/contact/contactformulier/

Wij vragen u om uw wens of signaal concreet te omschrijven. Bijvoorbeeld door te vermelden welk onderdeel van het DSO het betreft, welke situatie u treft en hoe u vindt 
dat het beter of anders zou moeten. Soms kunnen schermafbeeldingen helpen om de situatie te beschrijven of voorbeelden te geven. Alvast bedankt.

Industrie

391 BBL. Vraag: zijn er landelijk verschillen?|Industrie In het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) staan algemene regels over activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving.
Het Bbl regelt activiteiten bijna volledig. Het Bbl geeft beperkte mogelijkheden voor maatwerkregels of maatwerkvoorschriften.
Het Bbl biedt mogelijkheden voor het toepassen van een gelijkwaardige maatregel. Hierdoor kan een bedrijf een andere techniek of maatregel gebruiken dan in het 
middelvoorschrift staat.

Een maatwerkregel is een algemene regel van een gemeente, waterschap of provincie die afwijkend of aanvullend is op een algemene regel van het Rijk of een provincie 
(artikel 4.6 Omgevingswet).

Een maatwerkvoorschrift is een specifiek voorschrift voor een activiteit. Met het maatwerkvoorschrift kan het bevoegd gezag algemeen geldende voorschriften in concrete 
situaties specifiek maken.

Deze beperkte mogelijkheden voor maatwerkregels en maatwerkvoorschriften staan uitgewerkt op pagina Besluit bouwwerken leefomgeving: 
https://iplo.nl/regelgeving/omgevingswet/besluit-bouwwerken-leefomgeving/

Industrie

392 Inloggen lukte tijdens werkplaats niet bij iedereen! Verificatie lukt niet. 
Graag snel oplossen.|Industrie

Als u problemen ervaart tijdens het oefenen met het Omgevingsloket kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/contact/. Het 
Informatiepunt Leefomgeving helpt u dan verder of geeft de storing door aan de ontwikkelaars van het Omgevingsloket.

Industrie

393 Wat is de definitie van ‘niets verandert bij bedrijf' (en in de omgeving en in 
lokale regelgeving): dan zou ihkv overgangsrecht door ondernemer niets 
gedaan hoeven worden? Wanneer is een verandering relevant cq zodanig 
dat het leidt tot een nieuwe vergunningaanvraag of melding? Als er een 
kritisch grens wordt overschreden die in de Ow of BAL staat? Die kritisch 
grenzen moeten dan ook in DSO opgenomen worden.Vb. grenzen in de AIM 
zijn dus kritische grenzen. Tip aan bedrijven download je profiel in de AIM 
dan kan je de kritisch grenzen milieu/energie checken.|Industrie

Een bedrijf dat niets verandert aan de eigen bedrijfsvoering, hoeft met het inwerkingtreden van de Omgevingswet niet direct iets te doen.

Sommige speciale uitzonderingen en voorwaarden komen niet terug in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). In het systeem van het Bal ligt het meer 
voor de hand om deze waar nodig met maatwerkvoorschriften te regelen. Deze uitzondering blijft nog 2 kalenderjaren na de inwerkingtreding van de Omgevingswet van 
toepassing. Afhankelijk van de bedrijfssituatie kan het dus wel nodig zijn om hier maatwerk voor aan te vragen. 

Meer hierover leest u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/regelgeving/regels-voor-activiteiten/overgangsrecht-regels-
activiteiten/omgevingswet-betekent-bedrijven/

Uw wensen of bevindingen voor het Omgevingsloket kunt u doorgeven via het contactformulier van het Informatiepunt Leefomgeving: 
https://iplo.nl/contact/contactformulier/.

Industrie

394 De vragenboom van AIM is bekend bij bedrijven. Komt die ook in 
DSO?|Industrie

Ja, de vragen van AIM komen in een nieuwe vorm terug in het nieuwe Omgevingsloket bij het onderdeel Maatregelen op maat. Meer over Maatregelen op maat leest u op de 
website van het Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/maatregelen-maat/

Als u inhoudelijke opmerkingen heeft over het resultaat van Maatregelen op maat, dan kunt u dat melden bij het Informatiepunt Leefomgeving: iplo.nl/contact. 

Industrie
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395 Wijzigingen door overheden: gemeente, waterschap, provincie, Rijk. Het 
omgevingsplan en verordeningen zijn dus zeer relevant. Bedrijven moeten 
dus wijzigingen omgevingsvisies en -plannen goed in de gaten houden! Hoe 
wordt dit ondersteunt? Door het DSO? Is er een 
attenderingsservice?|Industrie

In het nieuwe Omgevingsloket kunt u via het onderdeel Regels op de kaart ook ontwerpregels en regels in voorbereiding bekijken. Daarnaast blijft publicatie van ontwerpwet- 
en regelgeving ook via de huidige overheidskanalen plaatsvinden, zoals  wetten.nl en officielebekendmakingen.nl, waar een attenderingsservice voor is.

Industrie

396 Meldingen. Er geldt een wachttijd van 4 weken. Dat is relevante informatie 
die in het DSO vermeld moet worden.|Industrie

Voor de meeste activiteiten geldt inderdaad dat u dit minimaal 4 weken van te voren moet melden, voor u de activiteit start of verandert. Als er een andere termijn geldt, dan 
vindt u dat terug in het Omgevingsloket bij de stappen ‘Vragen beantwoorden’ of ‘Documenten’.

Meer informatie over andere termijn vindt u op de website van het Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/dso-melding-informatieplicht-indienen-termijn

Industrie

397 Participatie. Term aanpassen naar: "Participatie met 
belanghebbenden"|Industrie

Bedankt voor uw suggestie. Om uw wens of signaal goed te kunnen beoordelen en opvolging te geven, vragen wij u om deze in te dienen via het contactformulier van het 
Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/contact/contactformulier/.

Wij vragen u om uw wens of signaal concreet te omschrijven. Bijvoorbeeld door te vermelden welk onderdeel van het DSO het betreft, welke situatie u treft en hoe u vindt 
dat het beter of anders zou moeten. Soms kunnen schermafbeeldingen helpen om de situatie te beschrijven of voorbeelden te geven. Alvast bedankt.

Industrie

398 Rechten van aanvrager en gemachtigde: Het bedrijf is altijd de aanvrager. De 
gemachtigde heeft ook alle rechten. Hoe beheert een bedrijf de eindversie 
die bij een aanvraag wordt ingediend. Hoe voorkom je dat de gemachtigde 
ongemerkt voor de aanvrager=bedrijf gegevens wijzigt?|Industrie

Hierover moet u afspraken maken met de persoon die u machtigt. U moet dit zelf borgen in uw contract met de gemachtigde. Industrie

399 Voorselecties vergelijkbare bedrijven/ branches: Voor vergelijkbare 
bedrijven kunnen voorselecties gemaakt worden zodat bijv. een spuitgiet 
bedrijf de ‘selectie spuitgieter' kiest en dan in deze kleinere deelverzameling 
kan werken waarin de onderwerpen zijn beperkt en waar het kan al voor 
ingevuld. Het bedrijf kan dan toetsen en aanpassen.|Industrie

Bedankt voor uw suggestie. Om uw wens of signaal goed te kunnen beoordelen en opvolging te geven, vragen wij u om deze in te dienen via het contactformulier van het 
Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/contact/contactformulier/.

Wij vragen u om uw wens of signaal concreet te omschrijven. Bijvoorbeeld door te vermelden welk onderdeel van het DSO het betreft, welke situatie u treft en hoe u vindt 
dat het beter of anders zou moeten. Soms kunnen schermafbeeldingen helpen om de situatie te beschrijven of voorbeelden te geven. Alvast bedankt.

Industrie

400 DSO ziet er gebruiksvriendelijk uit en dat is het ook voor de geteste delen 
tijdens de werkplaats. Vraag is of dat ook geldt voor de onderdelen van DSO 
die nog niet gebruiksklaar zijn.|Industrie

Vanaf april 2022 zijn alle functies in het DSO omgevingsloket beschikbaar om mee te oefenen Industrie

401 DSO lijkt zich in haar vragenformulieren in het loket te houden aan 
wettelijke termen zoals deze zijn beschreven in de Omgevingswet. Bij 
sommige vragen mag hiervoor meer verduidelijkende tekst komen (na 
doorklikken) dat gericht is op de leek. Geven van een definitie is ook optie, 
als dit het niet onduidelijker maakt (niet te juridische definitie).|Industrie

Bedankt voor uw suggestie. Om uw wens of signaal goed te kunnen beoordelen en opvolging te geven, vragen wij u om deze in te dienen via het contactformulier van het 
Informatiepunt Leefomgeving: https://iplo.nl/contact/contactformulier/.

Wij vragen u om uw wens of signaal concreet te omschrijven. Bijvoorbeeld door te vermelden welk onderdeel van het DSO het betreft, welke situatie u treft en hoe u vindt 
dat het beter of anders zou moeten. Soms kunnen schermafbeeldingen helpen om de situatie te beschrijven of voorbeelden te geven. Alvast bedankt.

Industrie

402 Niet duidelijk wat "omgevingsoverleg" is, hier mag meer uitleg over in het 
loket.|Industrie

In het Omgevingsloket wordt op verschillende plekken uitgelegd wat het Omgevingsoverleg is:
- Bij de startpagina van het onderdeel Aanvragen
- Bij het indienen van een verzoek (Stap 7. Indienen verzoeken).

Op beide plekken staat op dit moment de volgende tekst:
'Omgevingsoverleg
Als u wilt, kunt u een aanvraag doen voor een Omgevingsoverleg. Dit kunt u kiezen bij stap 7 'Verzoeken indienen'. Het Omgevingsoverleg is een zorgvuldig proces waarin u 
uw plan bespreekt met uw gemeente, waterschap of provincie en andere betrokkenen. Samen kijkt u dan naar hoe haalbaar uw plan is, en hoe u uw plan het beste mogelijk 
kunt maken.

Twijfelt u over uw plan, of heeft u een vraag? Neem dan contact op met uw gemeente, waterschap of provincie.

Let op: kijk altijd eerst op de website van uw gemeente, waterschap of provincie voor de mogelijke kosten en beschikbaarheid van een Omgevingsoverleg.'

De wens om het Omgevingsoverleg beter onder de aandacht te brengen is vaker ingediend. Deze wens wordt op dit moment onderzocht.  

Industrie
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403 In de werkplaats is verteld dat de informatiecampagne voor bedrijven pas 
start 3 maanden voor inwerkingtreding. Wat houdt dit precies in en welke 
rol hebben de brancheverenigingen?|Industrie

Het bedrijfsleven kan op de website van het programma Aan de slag met de Omgevingswet informatie vinden over de veranderingen door de Omgevingswet: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/startpunten-implementatie/startpunt-bedrijven/ 

In oktober 2022 start een landelijke online campagne om burgers en het bedrijfsleven te informeren over de komst van de Omgevingswet. Deze campagne wijst het 
bedrijfsleven op hoofdlijnen op de meest voorkomende gevolgen van de Omgevingswet en zendt de boodschappen uit die van toepassing zijn voor ondernemers van diverse 
branches. Ook verwijst het bedrijven naar de helpdesks van RVO en IPLO waar ze inhoudelijke vragen kunnen stellen. 

Verder kunnen bedrijven of brancheverenigingen de Toolkit Omgevingswet gebruiken voor communicatie naar hun eigen achterban: 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/toolkit-omgevingswet/. Hier staan de boodschappen in tekst weergegeven. Deze worden vanaf oktober in mooi 
vormgegeven banners op allerhande online kanalen geplaatst. 

Ook verschijnen er de komende maanden advertorials in diverse vakbladen, waarin de impact voor de betreffende branche wordt geduid. Heeft u specifieke info nodig, of 
een klankbord om een en ander voor uw sector te regelen? Dan kunt u contact opnemen met Esther Pastoors via Esther.Pastoors@minbzk.nl.

Industrie

404 De handelingen van een tankstation (b)lijken in dezelfde doelgroep te horen 
als een verffabrikant. Het is gek om maatregelen op maat aangereikt te 
krijgen voor een tankstation en agrarisch bedrijf terwijl we verffabrikant zijn. 
Hoe komt dat? Wellicht kan er in het profiel (van het DSO-account) een 
branche worden geselecteerd, zodat zij alleen opties krijgt te zien relevant 
voor de branche.|Industrie

In het onderdeel Maatregelen op maat zien initiatiefnemers wat ze moeten doen om zich aan regels te houden die horen bij hun werkzaamheden. 

Bij Maatregelen op maat worden op dit moment nog geen extra vragen gesteld om de overzichten compacter te maken. Dit wordt misschien later ontwikkeld. 
Initiatiefnemers kunnen de maatregellijsten ook downloaden als csv-bestand. Hier kunnen ze zelf makkelijk filteren op de maatregelen die van toepassing zijn. 

U kunt uw wensen en bevindingen over het resultaat van Maatregelen op maat melden bij het Informatiepunt Leefomgeving: iplo.nl/contact.

Industrie

405 Is dit ook werkbaar voor mij???|Energiesector Periodiek worden gebruikersonderzoeken georganiseerd door het user experience team waarbij onvoorbereide burgers worden uitgenodigd om met het DSO omgevingsloket 
te werken. Hierbij wordt o.a. gelet op gebruiksvriendelijkheid, intuïtief gebruik, waar eventuele vragen ontstaan en waar de deelnemer aarzelt. Hiervan worden opnames 
gemaakt die daarna worden geanalyseerd. Waar nodig zijn/ worden verbeteringen doorgevoerd in het ontwerp of werking van de functionaliteiten van het DSO 
omgevingsloket.

energiesector

406 Het moet sneller over- en inzicht geven, meer kijken vanuit reis van de 
burgers (grote, midden-grote en kleine) ketenpartners als ontwerpers, 
bouwers, installateurs, opdrachtgevers, testers, aanvragers, 
kwaliteitsborgers, beheerders en niet steeds verwijzen naar bevoegde 
gezagen (geeft gevoel doodlopende straat).|Energiesector

Bedankt voor uw suggestie. Om uw wens of signaal goed te kunnen beoordelen en opvolging aan te geven verzoeken wij u om deze in te dienen via het contact formulier van 
het informatiepunt leefomgeving: https://iplo.nl/contact/contactformulier/ 

Wij verzoeken u om uw wens of signaal concreet te omschrijven door te vermelden welk onderdeel van het DSO het betreft, welke situatie u treft en hoe u vindt dat beter of 
anders zou moeten. Soms kunnen scherm afbeeldingen helpen om de situatie te beschrijven of voorbeelden te geven.
Verder kunnen wij melden dat de demo omgeving nog niet volledig gevuld is maar wel als oefenomgeving voor bedrijven wordt aangeboden. Het verwijzen naar bevoegd 
gezagen komt omdat nog niet alle bevoegd gezagen hun inhoud hebben gedeeld in het DSO.

energiesector

407 "Learning loop": Gefaseerde Invoering (niet bij IWT over schutting). De 
"Learning loop" vereist tijd en toont aan, dat de gebruikers (bedrijven en 
overheden) serieus worden genomen.

Er is geen sprake van 'over de schutting bij IWT'. De ‘learning loop’ blijft, ook na IWT, een continu proces, omdat er een overgangsperiode is met overgangsrecht tot 2029. Bij 
IWT wordt het basisniveau aangehouden dat minimaal nodig is voor continuering van de dienstverlening, zodat bedrijven aan hun wettelijke plichten kunnen voldoen. Het is 
een continue proces. Vanaf november 2020 worden pilots met het bedrijfsleven uitgevoerd. Daar is veel van geleerd en bevindingen hebben geleid tot aanpassingen. Sinds 
juni 2021 worden DSO-werkplaatsen aangeboden specifiek voor het bedrijfsleven en belangenorganisaties en worden webinars georganiseerd waarvan de opnames 
beschikbaar blijven via de Aandeslag en Iplo websites en het Aandeslag youtube kanaal. De implementatieondersteuning van Aandeslag blijft ook na IWT doorlopen.

MKB

408 Borgen/vastleggen eHerkenning. Hoe inloggen? E-Herkenning is 
persoonsgebonden (een soort handtekeningen). Hoe en waar worden die 
handtekeningen beheerd.

eHerkenning is een breedgebruikte overheidsvoorziening. Het DSO maakt hiervan gebruik. Gebruikersinstructies worden verstrekt door de providers die eHerkenning 
aanbieden. Indien een organisatie meerdere gebruikers met eHerkenning heeft, wordt meestal een machtigingenbeheerder aangesteld die de autorisaties beheerd, ook voor 
het wel of niet in mogen loggen op het DSO omgevingsloket.

MKB

409 Coördinaten op de kaart. Invoeren van coördinaten verloopt niet goed: hoe 
moet dat met offshore of in het IJsselmeer? Dit moet makkelijker worden.

De locatiebepaling in het DSO omgevingsloket is vnl bedoeld om de juiste bevoegde gezagen te bepalen en de op die locatie gereguleerde werkzaamheden te kunnen tonen. 
De exacte locatiebepaling wordt bij een aanvraag als indieningsvereiste gevraagd om mee te sturen als bijlage. Initiatiefnemers die aansluiten op het Open Stelsel werken 
vanuit hun eigen software waarin de locatie al nauwkeurig is bepaald en kunnen die geografische data meteen meeleveren. Gebruikerstip: projectlocaties zonder adres of 
postcode/ huisnummer kunnen d.m.v. het invoeren van de coördinaten van een punt worden opgezocht, of door inzoomen op de kaart, waarna eventueel een projectgebied 
getekend kan worden (maar een puntlocatie d.m.v. coördinaten volstaat ook)

MKB

410 Terminologie: begrijpelijk, afgestemd op gebruikergroepen en niet te 
juridisch.. Begrijpelijke terminologie versnelt gebruik, verhoogt gemak en 
vermindert vergissingen. Dat geldt ook voor de toelichtingen van de "i-tjes"

Er wordt in het DSO omgevingsloket een landelijk beheerde lijst gebruikt op B1 taalniveau voor werkzaamheden en zoekwoorden in de vergunningcheck. Vragenbomen en 
terminologie zijn (deels) overgenomen uit de huidige voorzieningen OLO, AIMonline, ruimtelijkeplannen.nl en meldpunt bodembescherming. De werkzaamheden zijn 
gekoppeld aan de juridische activiteiten zodat vanuit de vergunningcheck direct de juiste activiteiten zijn geselecteerd op het aanvraagformulier. Zie ook de antwoorden bij: 
38, 40. Het beheer van de landelijke lijst is een continue proces

MKB

411 Vraag-beslisbomen (beeld en woord). Maak niet alleen gebruik van 
woorden, maar ook van iconen en beelden.

Bevoegd gezagen hebben de mogelijkheid om bij iedere vraag of optie in de vergunningcheck en bij de aanvraagformulieren (indieningsvereisten) een toelichting toe te 
voegen inclusief plaatjes en linkjes naar extra informatiebronnen. Bevoegd gezagen mogen zelf bepalen hoever ze willen gaan in het toepassen van vragenbomen, 
toelichtingen en gebruik van plaatjes. Het publiceren van vragenbomen incl. toelichtingen en plaatjes is een continue proces. Zie ook 410

MKB

412 Milieuregels en regels Waterschap en RWS toevoegen. Natura 2000 is recent 
opgenomen. Een bouwplaats wordt snel ingetekend (de check op 
milieuregels is te testen).

Inmiddels is natura2000 opgenomen in de oefenomgeving. BAL zit met checks, maatregelen op maat, indieningsvereisten en regels op de kaart in het DSO omgevingsloket MKB

Pagina 61 van 63



oorspr. 
Volgorde 
sortering

Reacties op Stakeholder Inventarisatie traject en bevindingen uit DSO-
Werkplaatsen met bedrijfsleven

Antwoord
Vaker gestelde vragen uit deze lijst zijn op het tabblad FAQ gegroepeerd op thema

Branche

413 Toelichtingen en Informatieplichten vereenvoudigen.. ï-Toelichtingen en 
Informatieplichten te vaak ingewikkeld: maak het korter en eenvoudiger met 
iconen, afbeeldingen en korte teksten met *-sterretje. 

Bevoegd gezagen hebben de mogelijkheid om bij iedere vraag of optie in de vergunningcheck en bij de aanvraagformulieren (indieningsvereisten) een toelichting toe te 
voegen inclusief plaatjes en linkjes naar extra informatiebronnen. Dit is een continue proces. Zie TD004

MKB

414 Timing: Contact en Afspraken met gemeenten. Bij start een afspraak kunnen 
maken. Niet hoeven wachten tot einde invoer: voorkomt veel 
tijdverlies/ergernis. "Bellen gemeente” moet eruit. 

Gemeenten/ VNG hebben er voor gekozen om de mogelijkheid voor het aanvragen van een omgevingsoverleg in het DSO-loket standaard uit te zetten. Zij geven er de 
voorkeur aan om de informatie mbt de aanvraag voor een vooroverleg of omgevingsoverleg via de eigen websites te laten verlopen. Zie ook antwoord: 402

Opmerking: bellen met gemeente mag natuurlijk altijd. Ik vermoed echter dat deze opmerking niet slaat op omgevingsoverleg maar op de conclusiepagina van de 
vergunningcheck. Indien een vergunningcheck vragenboom nog niet door een bevoegd gezag is gepubliceerd of indien de gemeente bij de betreffende werkzaamheid graag 
eerst overleg met de initiatiefnemer heeft ziet de iniatiefnemer bij de conclusie 'neem contact op met uw gemeente/ waterschap'. Bevoegd gezagen mogen zelf bepalen voor 
welke werkzaamheden ze vragenbomen in de vergunningchecker publiceren.

MKB

415 Volgorde en overbodige herhaling van vragen.. Te veel herhaalvragen bij 
check, aanvraag en melding. Begin met vragen over Waarom (functioneel) 
en Vervolg met vragen over Hoe (technisch). 

Bevoegd gezagen mogen zelf bepalen welke vragen ze opnemen in vergunningchecks en aanvraagformulieren. Bevoegde gezagen worden gestimuleerd om vragenbomen 
onderling (regionaal) af te stemmen ter voorkoming van onlogische of dubbele vragen. Dit is een continue proces

MKB

416 Kosten Leges en Overleg direct in beeld.. Per direct de Leges&Overleg-kosten 
in beeld (ook impact wijzigingen zichtbaar)? Denk aan een 1:1 link naar de 
dynamische leges.

Leges, ook niet omgevingswet gerelateerd, worden geregeld in lokale leges-verordeningen en als zodanig gepubliceerd. Hiervoor geldt geen standaard en het is geen 
onderdeel van het DSO

MKB

417 Reactietermijn cq seintje Gemeenten. Vermeldt reactietermijn door 
bevoegde gezag(en). Wanneer kun je op een seintje/reactie rekenen?

In de AWB zijn wettelijke termijnen geregeld. In verreweg de meeste gevallen ontvangt de initiatiefnemer bevestigingen van ontvangst en in behandeling nemen waarin de 
behandelaar evt. toezeggingen of informatieverstrekking over termijnen kan doen. Het is continuering van het huidig dienstverleningsniveau

MKB

418 Rechtszekerheid/ Vertrouwen/ Benaderingswijze. Biedt aantoonbaar 
rechtszekerheid. Zeker doorgaan na de download document? Biedt de 
gebruiker duidelijkheid over gevolgen van gewijzigde regels.

Rechtszekerheid wordt geboden in de omgevingsdocumenten die via het DSO omgevingsloket en via overheid.nl worden ontsloten, met het verlenen van 
omgevingsvergunningen en accepteren van meldingen door het betreffende bevoegde gezag. Op plaatsen waar eventueel een disclaimer staat heeft dat een juridische reden 
en grondslag. In de rechtspraak is het betreffende omgevingsdocument, bijvoorbeeld een omgevingsplan of -verordening het uitgangspunt.

MKB

419 Borgen/Behouden ingevoerde gegevens. De termijn van het behoud van 
ingevoerde gegevens voor alle tegels behouden en borgen. Verlies 
ingevoerde gegevens is irritant en riskant.

Tijdens het invullen van een aanvraag of melding worden alle ingevulde gegevens tussentijds automatisch opgeslagen. Indien vanuit de vergunningcheck wordt doorgegaan 
naar het aanvragen van de betreffende activiteiten worden de relevante activiteit en plicht gegevens behouden en meegenomen. Zolang de sessie in de browser actief blijft, 
blijven de gegevens behouden. Bij tussentijds verlaten van het loket kan via de functie 'mijnomgevingsloket' het betreffende onderhanden project worden opgehaald en 
geopend waarna de initiatiefnemer verder kan gaan waar hij was gebleven. Bij een reeds ingediende aanvraag kunnen aanvullingen of wijzigingen worden gedaan die na 
definitief maken worden verzonden aan de behandelaar. De opgeslagen gegevens in 'Mijnomgevingsloket' zijn uitsluitend toegankelijk voor de initiatiefnemer en door hem 
gemachtigden.

MKB

420 Gebruik Datum/Tijd mechanisme. Datum/tijd invullen via datum/tijd 
mechanisme. Niet met de hand datum en tijd intypen.

Dit is een bekende gebruikerswens die is opgenomen op de wensenlijst. MKB

421 Faciliteren typen Machtigingen. Het kunnen toewijzen van Machtigingen. 
Bijvoorbeeld ik wil …... machtigen voor het kijken naar..  of invullen van...

In het DSO is in de basismogelijkheid van machtiging voorzien. Uitbreiding van deze functionaliteit zal na IWT plaatsvinden. Zie ook de antwoorden: 32, 98, 148, 151, 158, 178, 
383, 398

MKB

422 Faciliteren veel voorkomende urgente cases toevoegen:. Voorbeelden als 
Metaal lassen (zwaar tot licht) en laadpalen komen veel/steeds meer voor in 
praktijk (deze toevoegen voor IWT).

Zoeken kan op trefwoord waarbij het zoeken al begint na het invoeren van de eerste letters. Achter het loket is een mechanisme voorzien dat de meestgebruikte 
werkzaamheden eerst toont. Bevoegd gezagen hebben de mogelijkheid om gerelateerde werkzaamheden aan te geven ter verhoging van het gebruikersgemak. Er kan ook op 
branche gezocht worden waarna in een vervolgvraag wordt gevraagd om gerelateerde werkzaamheden te selecteren. Continue proces van aanvullingen en verfijningen

MKB

423 Tegels afstemmen op blik van (grote) gebruikersgroep. 80% gebruikers is 
MKB. Aantal tegels, met oog op de factor "begrip/ik snap het" omzetten van 
3 naar 4.

In nauw overleg met de vertegenwoordigers van het MKB is een compleet nieuw en door MKB goedgekeurd ontwerp gemaakt van de landingspagina van het DSO 
omgevingsloket en inmiddels gerealiseerd en uitgerold in de oefenomgeving van het DSO.

MKB

424 Vermeldt termijnen en status behandeling incl. telefoonnummer 
contactpersoon.. Verstrek de termijnen van de behandeling. Aanvragers 
moeten kunnen plannen en weten waarop zij kunnen rekenen.

In de AWB zijn wettelijke termijnen geregeld. In verreweg de meeste gevallen ontvangt de initiatiefnemer bevestigingen van ontvangst en in behandeling nemen waarin de 
behandelaar evt. toezeggingen of informatieverstrekking over termijnen kan doen. Het is continuering van het huidig dienstverleningsniveau Zie TD011

MKB

425 Meeteenheden waar relevant vermelden. Bij vragen over hoogte, lengte, 
afstand, omtrek, oppervlak of inhoud, de betreffende meeteenheid 
vermelden. Invullen 6, i.p.v. 6m2.

Bevoegd gezagen moeten dit bij iedere vraag of optie op de digitale formulieren definieren. Dit is een continue proces; geconstateerde en gemelde fouten worden hersteld MKB

426 Overzicht vervolgstappen na IWT. Welke vervolgstappen en Wanneer na 
IWT: Bijvoorbeeld: wanneer zijn welke regels toegevoegd van gemeenten, 
waterschappen, provincies, ..?

Tijdens de inspiratiedag op 27 september vond een sessie plaats om interactief te werken aan een eigen detail roadmap voor en na IWT. Zie ook de antwoorden: 16, 88, 113, 
184, 261, 295, 300, 311, 323, 345, 358, 395

MKB

427 Vastleggen afspraken en planning met partners. Planningen en Afspraken 
met partners (wie doet/moet wat) controleerbaar vastleggen.

Dit is geen DSO issue, maar dient organisatorisch te worden afgesproken. MKB

428 Uploaden (grote) bestanden. Heldere communicatie en tips over deze heel 
belangrijke functie voor het  DSO (hoe lang bewaard?).

In het DSO omgevingsloket kunnen grote tot zeer grote bestanden worden toegevoegd. Bestanden tot 250Mb zijn geen probleem. Er geldt een fair-use policy voor nog 
grotere bestanden. Opmerking: het is theoretisch mogelijk om in één keer meerdere bestanden te selecteren om te uploaden. Het advies is om het aantal bestanden cq de 
omvang niet te groot te maken omdat bijv. een storing of vertraging in de internetverbinding de upload kan laten mislukken, waarna een nieuwe poging moet worden 
gedaan. Een projectmap blijft in mijnomgevingsloket bewaard tot een jaar na de laatste wijziging. Dit is gelijk aan het huidige OLO.

MKB
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429 Hergebruik eerdere checks, ingediende aanvragen en meldingen.. Eerder 
ingediende aanvragen, die in je dossier staan, hergebruiken voor nieuwe 
aanvragen, die erop lijken.

Zie TD013. Dit is een bekende gebruikerswens die is opgenomen op de wensenlijst. MKB

430 Voorstellingsvermogen Regels op de Kaart: Kadastrale gegevens linken met 
omgevingsplan(en). . Dit kan bijdragen aan preventieve inzichten en begrip 
in de aandachtpunten, waar je tegenaan kun lopen. 

De functionaliteit van het DSO omgevingsloket bij IWT van de functie Regels op de Kaart is gelijk aan de huidige voorziening Ruimtelijkeplannen.nl. Belangrijke uitbreiding in 
het DSO is dat ook waterschapsgegevens beschikbaar komen via het DSO. Kadastrale gegevens zijn gekoppeld.

MKB

431 Maatregelen op maat buiten direct beeld. Het startscherm is geen bijzaak, 
maar heel belangrijke informatie).

In nauw overleg met de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven is een compleet nieuw ontwerp gemaakt van de landingspagina van het DSO omgevingsloket en inmiddels 
gerealiseerd en uitgerold in de oefenomgeving van het DSO. Zie ook 423.

MKB

432 Monument en Archeologische regels toevoegen. Archeologische en 
Monumenten regels nog niet opgenomen. Tijdens intekenen van de 
bouwplaats ontbreekt de check op deze regels.

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/ministeries-uitvoeringsdiensten-vth-keten/rijksdienst-cultureel-erfgoed/ MKB

433 Werking / Snelheid. DSO werkt nogal traag tijdens het maken van keuzes in 
invoeren van gegevens (trage reacties / lange wachttijden).

Er worden performance en load testen uitgevoerd en er vindt monitoring plaats om eventuele resterende knelpunten te traceren en op te lossen voor IWT. Tijdens de 
uitvoering van dergelijke testen wordt het DSO extra zwaar belast en kan vertraging ervaren worden.

MKB

434 Digitaal Verbinden met applicaties (reduceer dubbelwerk: tijd, geld en 
kwaliteit). Zoals melden sloop- en asbestafval (40.000 stuks/jr) kan nu niet 
via LAVS (is wel gekoppeld aan OLO).

LAVS is een apart systeem. Het DSO is gereed om te koppelen zodra LAVS zover is. De planning van LAVS is autonoom. MKB

435 Afstemming op vakgebied gebruiker (klanttype-gericht). Verschillende 
vakdisciplines hebben vaak verschillende regels (zoals woningbouw, 
bedrijfspanden, energie-, waterbedrijven en civiele techniek).

Het DSO loket wordt op het afgesproken basisniveau in productie genomen (conform aanbevelingen AC-ICT). In de jaren na inwerkingtreding wordt het DSO loket verder 
uitgebouwd en verfijnd. Dat is een continue proces. De transitieperiode is beoogd in 2029 te worden afgerond. Bepaalde vakdisciplines kunnen nu al op branchebenaming 
worden gevonden, bijvoorbeeld 'landbouwmechanisatiebedrijf', waarna selecteerbare gerelateerde werkzaamheden worden getoond. Zie ook 422.

MKB

436 De Planning voor de realisatie van de ToDo's. Bedrijven worden betrokken 
bij: de prioritering, planning, realisatie, opnemening en oplevering van de 
ToDo's.

Er zijn diverse platforms waarin het bedrijfsleven participeert: 4x/jaar COGO, 4x per jaar NWOG. Daarnaast o.a. werkplaatsen, terugkoppelmomenten, stakeholderoverleg. De 
planning voor doorontwikkeling van het DSO wordt per kwartaal gemaakt en uitgevoerd (agile manier van werken)

MKB

437 Waar zien we welke wensen zijn ingediend? De wensenlijst voor aanpassingen aan het DSO loket is te vinden op https://iplo.nl/digitaal-stelsel/ontwikkeling-planning-beheer/wensen-ontwikkeling-dso/ MKB
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