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Invoeringsbesluit
Omgevingswet
Invoeringsbesluit in het kort
Vergunningplicht bouwen
Digitaal Stelsel Omgevingswet
Wet vergunningverlening, toezicht
en handhaving

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is het online podium
voor de Omgevingswet. Het DSO bestaat uit een landelijke voorziening en verbindingen met en tussen lokale voorzieningen.
Het Invoeringsbesluit vult de regels over het DSO aan.

Omgevingsloket: de loketfunctie van het DSO
De landelijke voorziening vervult een loketfunctie voor het Rijk en
andere overheden: het omgevingsloket. Via de landelijke voorziening
kan bijvoorbeeld een omgevingsvergunning of een maatwerk
voorschrift worden aangevraagd.

Informatie uit het Digitaal Stelsel Omgevingswet
De landelijke voorziening van het DSO ontsluit elektronisch
informatie. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet gebeurt dit
op het niveau van de huidige dienstverlening op www.Ruimtelijke
plannen.nl, de Activiteiten Internet Module en het Omgevingsloket
Online. We noemen dit het basisniveau.
Als de Omgevingswet van kracht wordt kan via de landelijke voor
ziening de Omgevingsregeling, het omgevingsplan, het project
besluit, de waterschapsverordening, de omgevingsverordening en de
omgevingsvisie van gemeenten en waterschappen worden geraad
pleegd. Dat geldt ook voor de ontwerp-versies daarvan, zodat duide
lijk is of op korte termijn het beleid en de regels gaan veranderen.
Via de voorziening is ook de status van een besluit te vinden: is het
projectbesluit bijvoorbeeld onherroepelijk of loopt er nog een
beroepsprocedure tegen het projectbesluit?
Informatie uit andere rechtsfiguren op grond van de Omgevingswet
wordt bij inwerkingtreding nog niet ontsloten via de landelijke
voorziening van het DSO. Deze informatie is beschikbaar via
www.overheid.nl en zal later aan het DSO worden toegevoegd.

Met ‘slimme’ formulieren wordt op basis van de locatie en de gekozen
activiteit stapsgewijs alleen die informatie gevraagd die nodig is
voor de beoordeling van de aanvraag. Bij inwerkingtreding van de
Omgevingswet zijn slimme formulieren beschikbaar voor de top
activiteiten van het Rijk. Dit zijn de activiteiten waarvoor de meeste
vergunningen worden aangevraagd of meldingen worden gedaan
via de bestaande loketten Omgevingsloket Online en de Activiteiten
Internet Module. Voor de overige activiteiten kan een vergunning
worden aangevraagd of melding worden gedaan via een normaal
formulier.
Via de landelijke voorziening kan dus ook een vergunning op grond
van het omgevingsplan worden aangevraagd. Hiervoor is een
gemeente bevoegd gezag. Ook andere overheden dan het Rijk zijn
daarom verplicht om hiervoor informatie aan te leveren voor de
landelijke voorziening. Het is niet verplicht om elektronisch
aanvragen in te dienen of meldingen te doen. Het blijft mogelijk
om dit schriftelijk te doen.

Wat is er voor burgers en bedrijven vanaf 01-01-2021?

Omgevingsloket

1. Oriënteren op de kaart

2. Oriënteren via vraagbomen

3. Opstellen en indienen van meldingen en vergunningaanvragen

Bescherming persoons- en vertrouwelijke gegevens

De overgang naar het DSO

Op het verwerken van persoonsgegevens in de landelijke voorziening
van het DSO zijn de eisen van de Algemene verordening gegevens
bescherming van toepassing. Daarom zijn in het Invoeringsbesluit
artikelen opgenomen over de verwerking van persoons- en
vertrouwelijke gegevens en wordt de zogeheten verwerkings
verantwoordelijke aangewezen.

De bestaande voorzieningen Omgevingsloket Online, Ruimtelijke
plannen.nl, de Activiteiten Internet Module en eventuele andere
ICT-voorzieningen worden opgenomen in het DSO.

De verwerking van persoonsgegevens in de landelijke voorziening
is beperkt tot gegevens die noodzakelijk zijn om aanvragen en
meldingen te kunnen beoordelen of om de landelijke voorziening
te laten functioneren. Dit betekent dat naast persoonsgegevens ook
andere gegevens kunnen worden gevraagd. Bijvoorbeeld diploma’s
of erkenningen om de vakbekwaamheid vast te stellen van personen
die bepaalde milieubelastende activiteiten willen uitvoeren.
De regels in het Invoeringsbesluit zijn nodig om te voldoen aan de
eisen van minimale gegevensverwerking en opslag. Zo worden
bewaartermijnen vastgelegd om te voorkomen dat gegevens langer
worden bewaard dan noodzakelijk.
De verwerkingsverantwoordelijke is onder andere verantwoordelijk
voor de technische beveiliging van de landelijke voorziening en
naleving van de rechten van betrokkenen zoals het recht op
rectificatie van gegevens. De beheerder van de landelijke voorziening
is aangewezen als verwerkingsverantwoordelijke. Deze stelt de
landelijke voorziening ter beschikking aan de initiatiefnemer voor
het indienen van aanvragen en dergelijke, en aan het bevoegd gezag
voor het ophalen van de gegevens. De beheerder is verantwoordelijk
voor alle processen vanaf het moment dat gegevens worden
ingediend bij de landelijke voorziening tot het moment dat deze
gegevens worden opgehaald door het bevoegd gezag.

Het Omgevingsloket Online zal naar verwachting in stand blijven tot
6 maanden na inwerkingtreding van de Omgevingswet. Zo kunnen
onder het oude recht ingediende aanvragen worden afgehandeld.
Ruim vóór inwerkingtreding van de wet worden gebruikers van
Omgevingsloket Online eraan herinnerd dat de Omgevingswet in
werking treedt.
Plannen die in Ruimtelijkeplannen.nl zijn opgenomen komen
beschikbaar via de landelijke voorziening van het DSO. Deze plannen
worden onderdeel van de omgevingsplannen van rechtswege. De
landelijke voorziening toont de nieuwe omgevingsplannen. Hier
door wordt duidelijk welke regels op een bepaalde locatie gelden.
De check of voor een activiteit een melding moet worden gedaan en
het indienen van een melding verloopt vanaf de inwerkingtreding van
de Omgevingswet via de loketfunctie van de landelijke voorziening.
De Activiteiten Internet Module wordt dan opgeheven.
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