
Stand van zaken DSO Gemeente Dalfsen  

(n.a.v. vragen van de heer Jutten van GemeenteBelangen, gesteld tijdens de 

commissievergadering van 6 april 2020 bij agendapunt 7, Kadernota Omgevingsvisie) 

 

1. Hoe ver staat Dalfsen met de invoering van het DSO, hoe snel krijgt de raad inzicht 

over hoe ver we daarin staan landelijk gezien? 

Het technisch aansluiten op het DSO beslaat 3 nieuwe softwarepakketten met elk een 

koppeling op het DSO: 

1. Software voor Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH); 

In 2019 is een leverancier geselecteerd en in maart 2020 is gestart met de technische en 
functionele implementatie van het systeem. Naar verwachting zal de organisatie na de 
zomer 2020 gaan werken met dit systeem. Eerst onder de huidige Wro wetgeving, en 
uiteindelijk onder de Omgevingswet. 

2. Software voor het maken en publiceren van Omgevingsplannen; 

In maart 2020 is de leverancier voor deze software geselecteerd. Op dit moment vindt de 
verdere uitwerking van de details in de overeenkomsten e.d. plaats. 
Er is landelijk veel te doen over de standaard (STOP-TPOD) waarmee deze software met 
het DSO moet communiceren. Deze is namelijk nog niet volledig klaar, met als gevolg dat 
geen enkel bestuursorgaan op dit moment in staat is om Omgevingsplannen op te stellen 
en hiermee te testen.  
Naar verwachting komt deze standaard in het tweede kwartaal van 2020 beschikbaar en 
zal na de zomer 2020 gestart kunnen worden met de implementatie van de software in 
Dalfsen. 

3. Software voor het maken en beheren van Toepasbare Regels; 

Deze software wordt in combinatie met de software voor Omgevingsplannen aangeschaft 
en geïmplementeerd. 

 

Naast het technisch aansluiten en implementeren van de software heeft het DSO/de 

Omgevingswet invloed op werkprocessen en procedures. Deze nieuwe processen worden 

zoveel als mogelijk in de nieuwe software opgenomen, dit in nauwe samenwerking met de 

andere projecten binnen het Programma Omgevingswet. 

                 

2. Aanvullende vraag: is er van het DSO al wat in te zien voor de raad?  

Ja, er is een demo omgeving van het DSO-loket beschikbaar. Het DSO-loket vervangt onder 

de Omgevingswet de huidige voorzieningen Omgevingsloket.nl, AIMonline.nl en 

Ruimtelijkeplannen.nl. 

Let wel, deze omgeving is nog in ontwikkeling en nog niet alle functionaliteiten zijn ontwikkeld. 

            https://dmo.omgevingswet.overheid.nl/home 
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