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Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) draagt belangrijk bij
aan het behalen van de verbeterdoelen van de Omgevingswet.
Digitalisering van de informatievoorziening over de fysieke
leefomgeving komt ten goede aan het gebruikersgemak, én het
vergroot het inzicht in het omgevingsrecht. Daarnaast draagt
het bij aan snellere en betere besluitvorming. De Invoeringswet
vormt het juridische kader voor het optuigen van het digitale
stelsel.
Digitaal een vergunning aanvragen, een melding doen of een
bestemmingsplan inzien is nu al mogelijk. Waarom dan de ontwikkeling van een Digitaal Stelsel Omgevingswet? Allereerst omdat de
invoering van de Omgevingswet andere eisen stelt aan de interactie
tussen initiatiefnemers (zoals burgers en bedrijven), belanghebbenden en bevoegde overheidsorganen. Zij hebben behoefte aan
eenduidige, toegankelijke informatie. Ook moeten de bestaande
digitale loketten (OLO, Ruimtelijke plannen en AIM) die vanwege
hun eigen ontstaansgeschiedenis op bepaalde punten verschillen
(zoals definities, verkrijgbaarheid, betrouwbaarheid) en deels
verouderd zijn, in lijn worden gebracht met de Omgevingswet.

Gegevens fysieke leefomgeving en
omgevingsdocumenten
In 2019, bij inwerkingtreding van de wet, kan de gebruiker – overheid,
burger en bedrijf – vanuit één digitaal loket vergunningen aanvragen,
meldingen doen en zien welke regels en beleid van toepassing zijn
op een locatie. Er is ook informatie beschikbaar over de kwaliteit
van de fysieke leefomgeving, zoals gegevens op het gebied van
water- of luchtkwaliteit en geluidbelasting. Maar gebruikers hebben

via het loket ook toegang tot omgevingsdocumenten. Gemeenten
leggen daarin bijvoorbeeld vast wat wel en niet mag op een locatie.
Deze informatie zal in de jaren daarna groeien. Een belangrijk doel
van het Digitaal Stelsel is dat de kwaliteit van deze informatie sterk
zal verbeteren, zodat deze bestendig bij de rechter, beschikbaar en
gebruiksvriendelijk is.

Een verbonden samenhangend geheel
Het digitaal stelsel is niet één groot ICT-systeem. Het is een geordend,
verbonden en samenhangend geheel van wet- en regelgeving,
afspraken en digitale voorzieningen, standaarden, gegevens en
bronnen. Het DSO wordt vormgegeven als een ‘open’ stelsel.
Dat betekent onder meer dat er gebruik wordt gemaakt van open
standaarden. Ook wordt het voor marktpartijen mogelijk om aan te
sluiten op het DSO.

Het digitaal stelsel is gericht op:
•	Het uitvoeren van de Omgevingswet en het helpen realiseren
van de verbeterdoelen van deze wet.
•	Het ontsluiten van besluiten of andere rechtsfiguren die zijn
aangewezen als omgevingsdocument, zoals omgevingsvisies,
omgevingsverordeningen en -plannen, projectbesluiten,
programma’s en omgevingsvergunningen.
•	Het leveren van goede en betrouwbare informatie over de
fysieke leefomgeving.

Stapsgewijze ontwikkeling
Vanwege de reikwijdte en complexiteit en de bijkomende financiële
en organisatorische effecten wordt een meerjarige fasegewijze
ontwikkeling ingezet. Minimaal zullen bij inwerkingtreding van de
Omgevingswet die onderdelen zijn ontwikkeld, waarbij gebruikers
vergelijkbaar met het huidige voorzieningenniveau worden ondersteund.
De ontwikkeling van het stelsel na inwerkingtreding zal gefaseerd
plaatsvinden. Stapsgewijs zullen mogelijke nieuwe componenten
worden onderzocht op haalbaarheid en kosten en baten.

Invoeringswet vormt juridisch kader
De Omgevingswet bevat al een aantal regels over de informatie
voorziening. De Invoeringswet gaat veel dieper in op wat het DSO
nu eigenlijk is en vormt in feite het juridische kader voor het
optuigen van het digitale stelsel voor de informatievoorziening over
de fysieke leefomgeving. Het inhoudelijk kader – wat zijn de doelen
die met het DSO bereikt moeten worden? – is uitgewerkt in een
visie die door gemeenten, waterschappen, provincies en ministerie
bestuurlijk is vastgesteld en een vergezicht naar 2024 schetst.

Regels
De Invoeringswet maakt het mogelijk dat er straks regels kunnen
worden gesteld ten aanzien van:
• Voorzieningen die onderdeel zijn van het stelsel
• Gemeenschappelijke definities (in de standaarden)
• In- en uitgaande gegevensstromen
• Gegevenskwaliteitseisen aan gegevensstromen
• Taken en verantwoordelijkheden van de verschillende
organisaties
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