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OLO: Omgevingsloket online
AIM: Activiteiten Internetmodule



Uitgangspunten

Wijzigingen van OLO naar Nieuwe Omgevingsloket (DSO) (algemeen)

Inzoomen op periode: nu – 6 maanden na IWT

Wat te doen voor inwerkingtreding van de wet?

Onderwerpen

14-6-2022Samen werken aan werkende ketens

OLO: Omgevingsloket online
AIM: Activiteiten Internetmodule



Goed om te weten:

14-6-2022Samen werken aan werkende ketens

OLO: Omgevingsloket online
AIM: Activiteiten Internetmodule

• Een overzicht van de wijzigingen: https://www.infomil.nl/olo-dso/ en

• Transitie Omgevingsloket online en AIM naar Digitaal Stelsel Omgevingswet - Aan de slag met de Omgevingswet

• VTH onder de Omgevingswet: https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/vergunningverlening-toezicht-en-handhaving-
onder-de-omgevingswet

https://www.infomil.nl/olo-dso/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digitaal-stelsel/implementatie-digitaal-stelsel/transitie-omgevingsloket-online-aim/
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• Van meer dan 20 wetten naar 1 Omgevingswet

• Samenbrengen van rijkswetten, maar ook nog eens lokale of regionale regels

• Deel van de regels vanuit rijk worden losgelaten en overgedragen naar lokaal 
bestuur en daarmee locatieafhankelijk zijn geworden.

• Waarbij meer onder meldingen en informatieplichten ipv vergunningsplichtig
gelden

• Structurele wijziging zoals loslaten van bergrip ‘inrichting’ naar activiteiten

• Loslaten onlosmakelijke samenhang

• Vergunningsactiviteiten die tegelijkertijd worden aangevraagd worden gebundeld 
tot 1 aanvraag. Meldingen en informatieplichten blijven losse verzoeken.

Achtergrond



Diverse loketten

Achtergrond
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Achtergrond/uitgangspunten

14-6-2022Samen werken aan werkende ketens



• Er worden géén aanvragen geconverteerd van OLO of AIM naar DSO
• Het nieuwe Omgevingsloket is voor oriënteren op de regels en het indienen van 

een verzoek; beoordelen, behandelen, toezicht en handhaving gebeurt in lokale 
VTH/zaaksysteem

• Communicatie met initiatiefnemer gaat buiten DSO om; bij voorkeur via 
mijnoverheid.nl

• Samenwerken via Samenwerkfunctionaliteit
• Berichtenverkeer alleen via digikoppeling of service(API); géén e-mail of FTP
• OLO en AIM blijven nog 6 maanden beschikbaar na inwerkingtreding 

Omgevingswet, maar met beperkte functionaliteit

Uitgangspunten
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Wijziging functionaliteiten OLO – Nieuwe Omgevingsloket (DSO):
• Beheermodule
• Ontvangen van verzoeken
• Behandelmodule
• Advies vragen / samenwerken
• Projecten
• Aanvullingen
• Communicatie met initiatiefnemer
• Omgevingen
• Overig
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Wijzigingen 



• Rapportages: in eigen VTH/zaak-systeem
• Instellen omgevingsoverleg: via service “omgevingsoverleg configuratie beheren” 
• Instellen behandeldienst: via service “behandeldienst configuratie beheren”
• Instellen lokale regels: in eigen regelbeheersysteem
• Instellen contactgegevens: in toepasbare regels-bestand in regelbeheersysteem
• Instellen gebruikersbeheer: niet van toepassing in DSO
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Wijzigingen - Beheermodule
OLO: Centrale beheermodule OLO
DSO: Alles via services (API’s) verspreid over verschillende applicaties (VTH-, 

Regelbeheer- en Plansysteem) 
(https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/)

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ontwikkelaarsportaal/api-register/


Zorg dat je bent aangesloten! Verderop meer over aansluiten.
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Wijzigingen – Ontvangen van verzoeken 

OLO: Overheden aangesloten via digikoppeling of via e-mail en FTP
DSO: Al het berichtenverkeer gaat via digikoppeling of services, dus 

géén mailtjes meer!



13

Wijzigingen - Behandelmodule 
OLO: Lokale beheerder kan aanvraag opnieuw versturen
DSO: Na het versturen van een notificatiebericht komt er vanuit uw organisatie een 

ontvangstbevestiging (of 'acknowledgement') terug. Als dit niet gebeurt, biedt 
DSO het bericht opnieuw aan. Er is een landelijke monitor. Beheerder DSO-LV 
kan de notificatie opnieuw naar het bevoegd gezag en eventuele 
behandeldienst verzenden.

OLO: gesplitste aanvraag wabo+waterwet  gerelateerde aanvragen zijn in te zien
DSO: in verzoek geen informatie over gerelateerde aanvragen 

 via service ‘verzoek afhandelen’ kunt u alle verzoeken op een bepaalde 
locatie opvragen, zodat u ook eventuele gerelateerde verzoeken kunt vinden.
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Wijzigingen - Behandelmodule 
OLO: 2 pdf’s, 1x voor publicatie en 1x voor de behandeling
DSO: 1 pdf voor publicatie; overige gegevens in XML-bericht

OLO: Diverse rollen en taken om aanvraag te behandelen.
Dossiervorming in OLO; na beschikking archiveren in lokale systeem

DSO: N.v.t.; behandeling, dossiervorming en archiveren in lokale systeem
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Wijzigingen – Advies vragen en samenwerken
OLO: Advies vragen via de behandelmodule; dossier via FTP-server
DSO: Advies vragen en samenwerken via de Samenwerkfunctionaliteit (SWF)

• Via de SWF gegevens van verzoeken delen, documenten toevoegen en 
actieverzoeken uitzetten bij andere organisaties.

• Vanuit eigen lokale systeem met de service ‘samenwerkfunctionaliteit’ of via het 
webportaal van de SWF (voor organisaties zonder zaak- of vergunningensysteem, 
zoals veiligheidsregio’s, GGD’s)

• Bij gebruik van webportaal: inloggen met eHerkenning3

• Een verzoek staat niet automatisch in de SWF; alleen als bevoegd gezag of 
behandeldienst kunt u een samenwerking starten



Verschillende soorten verzoeken: 
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Wijzigingen – Ontvangen van verzoeken 

• Aanvraag vergunning • Aanvraag maatwerkvoorschrift
• Melding • Melding gelijkwaardige maatregel
• Informatie • Aanvraag toestemming gelijkwaardige maatregel

• Informatie ongewoon voorval

OLO: Aanvragen en meldingen
DSO: Verzoeken

NB ook het aanvullen en intrekken van een aanvraag zijn verzoeken.



DSO: Project-gedachte

Initiatiefnemer neemt in het project één of meerdere activiteiten op.

Moment en combinatie van set activiteiten die worden ingediend leiden tot één of 
meerdere verzoeken.

Een verzoek

• “aanvraag vergunning” heeft betrekking op één of meerdere (project) activiteiten. 

• “melding” en “informatie” hebben betrekking op 1 (project) activiteit.

Tot aan indienen spreken we over activiteiten.

Zodra activiteit is ingediend hebben we het over verzoeken.
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Wijzigingen – Projecten
OLO: Mijn overzicht: overzicht van aanvragen en meldingen.

Staan op zichzelf, tenzij ze tegelijk zijn ingediend.
DSO: Mijn omgevingsloket: overzicht van projecten.

Binnen het project activiteiten en verzoeken. 
Verzoeken vanuit hetzelfde project horen bij elkaar en hebben hetzelfde
projectID.

Let op! Initiatiefnemer bepaalt zelf wanneer hij welke activiteit indient. 
Behandelaar kan vanuit lokale systeem via service opvragen welke gerelateerde 
verzoeken zijn ingediend.



OLO: Mijn overzicht



DSO Mijn omgevingsloket: overzicht projecten
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DSO: Project-gedachte

14-6-2022

Na openen van een project, zijn er drie tabbladen:
• Voorbereiden (hier staan geen verzoeken, maar alleen activiteiten)

• Omgevingsoverleg (bevatten verzoeken qua omgevingsoverleg)

• Verzonden (bevatten de ingediende verzoeken)



DSO: Project-gedachte

14-6-2022



DSO: Project: voorbereiden
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DSO: Project-gedachte
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DSO: Project: voorbereiden
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DSO: Project-gedachte
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Wijzigingen – Aanvullingen
OLO: Aanvullingen op aanvraag en melding mogelijk in de vorm van bijlagen
DSO: Alleen aanvullingen op aanvraag mogelijk; 

niet op melding, informatieplicht of omgevingsoverleg

• Aanvullingen mogelijk op projectnaam, locatie, vragen en bijlagen. 

• Géén nieuwe activiteit toevoegen.

• Let op! Vraag 1 van bouwactiviteit kan tot heel andere aanvraag leiden. 
Bevoegd gezag heeft het recht om aanvulling te weigeren.
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Wijzigingen – Aanvullingen
OLO: De aanvullingen op de aanvraag worden als losse bestanden op de FTP 

server opgeslagen, in dezelfde map als waar de officieel ingediende 
aanvraag en bijlagen staan. De bestandsnamen (ook de aanvullingen) 
beginnen met het unieke aanvraagnummer en zijn daarmee te sorteren.

DSO: Hele aanvraag wordt opnieuw aangeboden; er wordt niet aangegeven wat is 
aangevuld.
Volgnummer van verzoeknummer wordt met 1 opgehoogd



11 september 2020, Pieter Meijer

Samen werken aan werkende ketens
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Wijzigingen – Communicatie met initiatiefnemer
OLO: Bij indienen ontvangt initiatiefnemer een e-mail dat aanvraag is afgeleverd. 

Verder eventueel verzoek om aanvullingen, status update, verlengen
termijn, ontwerp- en definitieve beschikking

DSO: Géén e-mails, geen communicatie met initiatiefnemer
• Wel op het scherm een bevestiging als initiatiefnemer een verzoek 

indient, een aanvulling indient of een aanvraag intrekt
• Burgers krijgen na het indienen van een verzoek ook een automatische 

notificatie van DSO via de berichtenbox mijnoverheid.nl.
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Wijzigingen – Overig
OLO: Papieren formulier samenstellen
DSO: Activiteiten en indieningsvereisten zijn zo lokaal dat algemeen papieren 

formulier niet meer mogelijk is.
 Online formulier samenstellen en dan downloaden en printen

OLO: Ambtshalve invoeren kan via OLO
DSO: Omdat behandeling en communicatie geheel via VTH/zaak-systeem gaat

heeft invoeren in Omgevingsloket weinig zin.

OLO: Aanvraag invullen vanuit rol baliemedewerker
DSO: Geen rol baliemedewerker meer  nodig klant uit en laat zelf inloggen; help 

bij invullen
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Wijzigingen – Overig
OLO: Onlosmakelijkheid van toepassing. 

Gefaseerde aanvraag mogelijk

DSO: Geen onlosmakelijkheid meer; alle activiteiten staan op zich. Behalve de 
activiteiten van H3 en H4 van het BAL
Gefaseerde aanvraag verdwijnt onder de Omgevingswet. Er mag dus altijd 
worden gewerkt met deelvergunningen. 
• Er geldt speciaal overgangsrecht (artikel 4.79 van de Invoeringswet Ow)
• Fase 2 nog niet aangevraagd  gefaseerde omgevingsvergunning 

gesplitst in 2 procedures:
- aanvraag eerste fase op basis van het oude recht
- aanvraag tweede fase op grond van het nieuwe recht

Zie “overgangsrecht lopende procedures” op iplo.nl
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Wijzigingen – AIM
AIM: Melding op inrichting-niveau
DSO: Melding op activiteit-niveau

AIM: Melding los van de OLO-aanvraag
DSO: Alle verzoeken in 1 systeem

AIM: Maatregelencheck
DSO: Maatregelen op maat
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Overig
Bepalen wie bevoegd gezag is gebeurt op locatie en activiteit-niveau.
Bij complexe bedrijven gaat bv een aanvraag bouwactiviteit gewoon naar de gemeente. 

In de uitkomst van de vergunningcheck staat nog vaak ‘neem contact op met’. 
Dit is gevolg van de overgangsperiode en verschillende snelheden waarmee overheden 
toepasbare regels maken.

Let op! In PRE-omgeving staat omgevingsoverleg voor gemeenten standaard aan. In 
productie staat omgevingsoverleg voor gemeenten standaard uit.

Omgevingsoverleg kan niet worden aangevuld: in OLO krijgt overheid bij iedere wijziging van 
de aanvraag een bericht. In DSO is het officiëler: initiatiefnemer bepaalt zelf wanneer het 
verzoek opnieuw gedeeld wordt.

Dubbele vragen in vergunningcheck en formulieren: organisaties stellen alleen vragen over 
díe regels waar zijzelf over gaan. Interbestuurlijk overleggen en uiteraard testen!

“Geen trigger bij geraakte belangen”: het inregelen van beperkingengebieden kost tijd



Transitie van OLO en AIM naar DSO
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:

IWT Ow
IWT Ow 
+ 6 mnd

OLO en AIM: alle 
functionaliteiten

DSO: oefenen en vullen

DSO: alle functionaliteiten

OLO en AIM:
- Géén vergunningcheck
- Géén nieuwe aanvraag opstellen of 

indienen
- Géén vooroverleg starten
- Géén papieren formulier samenstellen
- Wél aanvraag aanvullen of intrekken
- Wél alle behandeltaken en communicatie 

vanuit OLO

DSO: alle functionaliteiten

OLO en AIM:
Bestaan niet meer, urls leiden 
door naar nieuwe 
Omgevingsloket.

Aanvullingen op OLO-aanvraag 
via eigen oplossing of formulier 
in DSO



Aanvullingen op OLO-aanvraag
Via een formulier in DSO
Initiatiefnemer maakt een project aan “Aanvullingen OLO-aanvraag xxxxx”
In stap 2 locatie selecteren
In stap 3 activiteit kiezen: 

• Wabo aanvraag of besluit aanvullen – informatie OF
• Waterwet aanvraag of besluit aanvullen - informatie

In stap 4 vragen beantwoorden:
• 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

In stap 5 documenten toevoegen:
• Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen 
• Constructieve veiligheid bouwconstructie
• Anders

In stap 7 eventueel bevoegd gezag wijzigen en indienen

Beschikbaar 
Op de productie: vanaf 5 maanden na IWT

Op de PRE: zo snel mogelijk
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