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Inleiding
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DSO in één oogopslag is een reeks van ‘startpagina’s’ met informatie over het Digitaal Stelsel Omgevingswet. 

Elke startpagina is een schematische weergave van de bouwstenen en gebruikerstoepassingen van het DSO. En 

hoe deze met elkaar in verbinding staan. Elke startpagina in dit document zoomt in op een deel van het DSO en 

biedt klikbare links naar online informatie die daarbij hoort. 

Legenda 

Gebruikerstoepassing
bij overheidsorganisatie 

(of behandeldienst)

Gebruikerstoepassing 
van het DSO

Externe 
gebruikerstoepassing

Interne bouwsteen 
(informatiemotor) van 

het DSO

Dit document is niet geschikt voor softwareontwikkeling

De schematische weergave van de bouwstenen en gebruikerstoepassingen 

van het DSO zijn geen exacte weergave van de architectuur van het stelsel. 
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Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), landelijk en lokaal

Klik voor meer 
informatie
Beweeg met de muis 
over onderdelen van 
het DSO en klik om 
naar de webpagina 
met meer informatie 
te gaan.

Omgevingsloket

Dit is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Een stelsel van landelijke en lokale voorzieningen, de 
koppelvlakken daartussen en het Omgevingsloket waar alle informatie samenkomt.
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https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/stelselcatalogus-omgevingswet/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/lokale-systemen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/onderdelen-landelijke-voorziening/landelijke-voorziening-bekendmaken-beschikbaar/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/lokale-systemen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/onderdelen-landelijke-voorziening/register-toepasbare-regels/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/lokale-systemen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-meldingen/samenwerken-tijdens-behandelen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-meldingen/aanvragen-meldingen-ontvangen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/onderdelen-landelijke-voorziening/samenwerkvoorziening/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/onderdelen-landelijke-voorziening/stelselcatalogus-omgevingswet/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/onderdelen-landelijke-voorziening/landelijke-voorziening-bekendmaken-beschikbaar/
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Gebruikers en gebruikerstoepassingen van het DSO

Het DSO bevat gebruikerstoepassingen (websites en webapplicaties) waarmee de gegevens in het DSO kunnen 
worden gebruikt of bewerkt. Door overheden, burgers en bedrijven.

Omgevingsloket

Overheden kunnen 
samenwerken met elkaar en 

ketenpartners

Burgers, bedrijven en 
overheden kunnen 

besluiten raadplegen

Overheden kunnen gegevens 
toevoegen en bewerken

Burgers en bedrijven kunnen checken 
en een aanvraag indienen

Burgers, bedrijven en 
overheden kunnen 
regels raadplegen
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https://stelselcatalogus.omgevingswet.overheid.nl/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/samenwerken/inloggen
https://wetten.overheid.nl/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/gegevens/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/gebruikers/overheden/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/gebruikers/burgers-en-bedrijven/
https://pre.omgevingswet.overheid.nl/home
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Overheden publiceren omgevingswetbesluiten vanuit hun lokale plansysteem in de LVBB. De regels komen via OZON in 
Regels op de kaart in het Omgevingsloket. Dit houdt het in.

Lokale software
Omgevingswetbesluiten opstellen
Omgevingswetbesluiten publiceren

Activiteiten en locaties uit 
omgevingswetbesluiten 
zijn de basis voor 
toepasbare regels

Lokale software wordt via een beveiligde 
verbinding gekoppeld aan het DSO
Software aansluiten
Publicatiestandaard STOP/TPOD

Omgevingsloket
Regels op de kaart
Kaart en gegevens
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Omgevingswetbesluiten publiceren

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/dit-houdt-het-in/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/omgevingswetbesluiten-opstellen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/omgevingswetbesluiten-publiceren/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/landelijke-voorziening-bekendmaken-beschikbaar/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/lokale-software-aansluiten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/standaarden/stop-tpod-imop/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/kaart-omgevingsloket/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/regels-kaart/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/kaart-omgevingsloket/
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Overheden maken in hun lokale regelbeheersysteem toepasbare regels voor vragenbomen. Deze toepasbare regels 
komen via het Register Toepasbare Regels (RTR) in Checken en Aanvragen in het Omgevingsloket. Dit houdt het in.

Lokale software
Toepasbare regels opstellen
Schrijfwijzer voor regels opstellen
Toepasbare regels registreren

Lokale software wordt via een beveiligde 
verbinding gekoppeld aan het DSO
Software aansluiten
Publicatiestandaard STTR

Activiteiten en locaties uit 
omgevingswetbesluiten zijn de basis voor 
toepasbare regels
Juridische activiteiten koppelen aan 
toepasbare regels

Omgevingsloket
Vergunningcheck
Aanvragen

Toepasbare regels registreren
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https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-vragenbomen/dit-houdt-het-in/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-vragenbomen/opstellen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-vragenbomen/schrijfwijzer/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-vragenbomen/registreren/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/landelijke-voorziening-bekendmaken-beschikbaar/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-vragenbomen/lokale-software-aansluiten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/standaarden/sttr-imtr/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/toepasbare-regels-vragenbomen/werkzaamheden/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/kaart-omgevingsloket/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/vergunningcheck/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/aanvraag-melding-indienen/
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Vergunningaanvragen en meldingen ontvangen

Overheden ontvangen een ‘triggerbericht’ als een vergunningaanvraag is ingediend in het Omgevingsloket. De ingediende 
vergunningaanvragen en meldingen worden opgehaald door hun lokale vergunningensysteem. Dit houdt het in.

Omgevingsloket
Vergunningaanvraag of melding 
indienen

Lokale software wordt via een beveiligde 
verbinding gekoppeld aan het DSO
Software aansluiten
Publicatiestandaard STAM

Lokale software
Vergunningaanvraag of melding 
ontvangen

Ingediende aanvragen worden 
opgeslagen in het DSO
Vergunningaanvragen worden ook 
tussentijds opgeslagen in het DSO
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https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-meldingen/aanvragen-meldingen-ontvangen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-meldingen/dit-houdt-het-in/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/kaart-omgevingsloket/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingsloket/aanvraag-melding-indienen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/landelijke-voorziening-bekendmaken-beschikbaar/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-meldingen/lokale-software-aansluiten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/standaarden/stam-imam/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-meldingen/aanvragen-meldingen-ontvangen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/landelijke-voorziening-bekendmaken-beschikbaar/
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Overheden kunnen onderling en met ketenpartners samenwerken aan behandelen. Dat kan via een lokaal systeem en via 
de Samenwerkvoorziening. 

Samenwerkvoorziening
Samenwerken aan behandelen

Ingediende vergunning-
aanvragen worden bij een 
samenwerking gedeeld via de 
samenwerkfunctionaliteit

Lokale software
Samenwerken aan behandelen

Lokale software wordt via een 
beveiligde verbinding gekoppeld 
aan het DSO
Software aansluiten

Samenwerken aan behandelen
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https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/omgevingswetbesluiten-publiceren/kaart-omgevingsloket/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-meldingen/samenwerken-tijdens-behandelen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/vergunningaanvragen-meldingen/samenwerken-tijdens-behandelen/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/aansluiten/samenwerkvoorziening/
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Begrippen en definities beheren

Overheden beheren en gebruiken begrippen en definities in de Stelselcatalogus. Dit houdt het in.

Stelselcatalogus
Begrippen, definities en waardelijsten
Informatieproducten
Lokale software aansluiten
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Begrippen en definities in de 
Stelselcatalogus kunnen door andere 
overheden worden gebruikt.

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/over-het-digitaal-stelsel/onderdelen-landelijke-voorziening/register-toepasbare-regels/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/stelselcatalogus-omgevingswet/dit-houdt-het-in/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/stelselcatalogus-omgevingswet/begrippen-definities-waardelijsten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/stelselcatalogus-omgevingswet/informatieproducten/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/stelselcatalogus-omgevingswet/lokale-software-aansluiten/
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Meer informatie

Neem contact op met uw RIO (regionale implementatiecoach 

omgevingswet) als u meer wilt weten over het DSO, 

aansluiten op het DSO en werken met het DSO.

Reacties

Commentaar en suggesties over de inhoud kunt u mailen 

naar tessa.evers@minbzk.nl.

DSO in één oogopslag is een uitgave van het programma Aan de slag 

met de Omgevingswet. www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/ondersteuning/regionale-ondersteuning-implementatievraagstukken/
mailto:tessa.evers@minbzk.nl
http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

