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Olo: Omgevingsloket online
AIM: Activiteiten Internetmodule



Functionaliteiten Olo na 1 januari 2023: wat kan wel en wat niet meer? 

Informeren over langlopende aanvragen

Communicatie in en vanuit het Olo

Onderwerpen vandaag

25-5-2022Samen werken aan werkende ketens

Olo: Omgevingsloket online
AIM: Activiteiten Internetmodule



Uitgangspunten: 
• Er worden geen aanvragen geconverteerd van Olo of AIM naar DSO
• Olo en AIM blijven nog 6 maanden beschikbaar na inwerkingtreding 

Omgevingswet, maar met beperkte functionaliteit

Drie periodes te bespreken:

Indeling periodes

25-5-2022Samen werken aan werkende ketens

Inw
erking 

treden O
w

1 januari 2023

1 juli 2023



• Initiatiefnemers en overheden kunnen in Olo en AIM: 
– alle functionaliteiten zoals we nu hebben/kennen
– krijgen informatie over de uitfasering van Olo en AIM

• Overheden kunnen in DSO: 
– Oefenomgeving: aansluiten, inregelen en oefenen
– Productieomgeving: vullen
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Uitgangspunten – periode tot 1 januari 2023



Initiatiefnemer kan in DSO:
• Vergunningcheck starten
• Aanvraag, melding, informatie indienen, aanvullen, intrekken, …
• Maatregelen op maat opvragen
• Oriënteren in Regels op de Kaart

Initiatiefnemer kan in AIM:
• Géén vergunningcheck doen en géén melding indienen
• Wél een ingediende melding bekijken en downloaden
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Uitgangspunten 1 januari 2023 – 1 juli 2023



Initiatiefnemer kan in Olo niet meer:
• Vergunningcheck starten
• Aanvraag of melding starten of indienen
• Vooroverleg starten
• Gefaseerde aanvraag doen (deel 2)
• Papieren formulier samenstellen
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Uitgangspunten 1 januari 2023 – 1 juli 2023



Initiatiefnemer kan in Olo nog wel:
• Aanvullingen indienen
• Aanvraag intrekken

en daarnaast ook:
• ingediende aanvragen en meldingen downloaden
• betrokkenen toekennen 
• conceptaanvraag bekijken en downloaden
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Uitgangspunten 1 januari 2023 – 1 juli 2023 



Behandelende overheid kan in/vanuit Olo: 
• alle behandel- en beheertaken uitvoeren
• papieren formulier digitaliseren

Gaan we nu niet verder op in, kom naar de sessie van 10 juni
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Uitgangspunten 1 januari 2023 – 1 juli 2023



Olo stopt volledig. URL www.omgevingsloket.nl gaat naar nieuwe loket
AIM stopt volledig. URL www.aimonline.nl gaat naar nieuwe loket

Initiatiefnemer 
• Kan niet meer naar Olo of AIM
• Dient aanvullingen op een Olo-aanvraag rechtstreeks bij 

behandelende overheid in of via een formulier in DSO
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Uitgangspunten vanaf 1 juli 2023

http://www.omgevingsloket.nl/
http://www.aimonline.nl/
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Aanvullingen op Olo-aanvraag vanaf 1 juli 2023

Er zijn Olo-aanvragen die na 1 juli 2023 nog niet beschikt zijn.
En er zijn beschikkingen waarop nog veel documenten moeten worden
aangeleverd. (bv realisatie grote bouwprojecten).

Aanvullingen op deze Olo-aanvragen gebeuren
• Rechtstreeks bij behandelende overheid (via formulier of e-mail)
• Of via een formulier in DSO



12

Aanvullingen op Olo-aanvraag na 1 juli 2023
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Wabo aanvraag of besluit aanvullen - informatie
Waterwet aanvraag of besluit aanvullen - informatie
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Onder welk Olo-nummer heeft u de aanvraag ingediend?

Onder welk referentienummer is deze aanvraag bekend bij de 
behandelende organisatie?

Heeft u een contactpersoon bij de gemeente, provincie of 
omgevingsdienst, vul dan hier de naam in.

Omschrijf hier welke bijlagen u (in de volgende stap) toevoegt
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Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen 

Constructieve veiligheid bouwconstructie

Anders
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Communicatie over uitfasering Olo en AIM

Er wordt vanuit RWS géén mailing naar initiatiefnemers verstuurd.

Informatie wordt gegeven via

- Tekstblok op homepages van Olo en AIM

- Tekstblokken bij acties in Olo en AIM

- Pagina’s van Olo en AIM op www.infomil.nl

- Website van Informatiepunt Omgevingswet www.iplo.nl

- VNG, IPO en UvW ??

- Eigen gemeente-website!

http://www.infomil.nl/
http://www.iplo.nl/


Communicatie over uitfasering Olo: nu al op de homepage



Communicatie over uitfasering Olo: nu al op de homepage



Communicatie over uitfasering Olo: meer uitleg op infomil.nl 
(http://www.infomil.nl/omgevingsloket)
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Communicatie over uitfasering Olo: meer tekstblokken (vanaf 1 juli)

Tekstblokken worden geplaatst bij:

- Nieuwe aanvraag starten
- Vooroverleg
- Conclusie vergunningcheck
- Aanvulling indienen
- Hergebruik aanvraag
- Informatie en handige links

Zowel aan de particulieren- als bedrijvenkant



Communicatie over uitfasering Olo: vanaf 1 juli, bij nieuwe aanvraag



Communicatie over uitfasering Olo: vanaf 1 juli, bij nieuwe aanvraag



Communicatie over uitfasering Olo: vanaf 1 juli, bij nieuwe aanvraag



Communicatie over uitfasering Olo: bij vooroverleg aanvragen



Communicatie over uitfasering Olo: bij vooroverleg aanvragen



Communicatie over uitfasering Olo: bij vooroverleg aanvragen



Communicatie over uitfasering Olo: bij vooroverleg aanvragen

als organisatie kun je ervoor kiezen de mogelijkheid voor vooroverleg uit te zetten



AIM: tekstblok op de homepage aimonline.nl

Ruimtelijke plannen: start in juni met communicatie
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Communicatie AIM en ruimtelijke plannen 

Presenter-notities
Presentatienotities
Een melding die voor 1 januari 2023 is ingediend via AIM wordt volgens de oude procedure afgehandeld. Zowel gebruikers als bevoegd gezag kunnen meldingen nog een half jaar inzien en downloaden. Dit verandert niet t.o.v. de huidige situatie. Een nieuwe melding doen of een bestaande sessie hergebruiken isvanaf 1 januari 2023 niet meer mogelijk. Ook het afmaken van een eerder begonnen sessie kan niet meer. 



37

Communicatie vanaf 1 januari 2023
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Communicatie vanaf 1 januari 2023
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Aanvullingen op Olo-aanvraag vanaf 1 juli 2023

Communicatie naar overheden over formulier in DSO:
• Via mailing Omgevingsloket online naar functioneel beheerders
• Via website www.iplo.nl 
• Via koepels (BLMers), RIO’ers, DSO experts, werkplaatsen, …

Communicatie naar initiatiefnemers over formulier in DSO
• Overheden informeren zelf initiatiefnemers
• RWS levert voorbeeldinstructie over het werken vanuit een project
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