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Nota Maandrapportage januari en februari 2023 - 

Aansluiten op het DSO 

Aanleiding 

Met deze brief worden de voortgangsgegevens van januari en februari 2023 van 

het aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) naar de Eerste en 

Tweede Kamer verstuurd. De monitorgegevens zijn aangevuld met gegevens ten 

aanzien van de motie van de leden Geurts en Boulakjar over de oefenresultaten 

van het MKB met het DSO.1 

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd bijgevoegde brieven - één voor de Eerste en één voor de 

Tweede Kamer, met dezelfde inhoud en bijlage - te ondertekenen. 

Kern 

Aansluitingen van bevoegde gezagen op het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
(DSO). Aan zowel de Eerste Kamer (T02851) als aan de Tweede Kamer 
(notaoverleg 25/11/2020) is toegezegd de monitorgegevens over ‘Aansluiten op 
het DSO’ maandelijks ter beschikking te stellen. De monitor staat ook online, op 
de website van het Programma Aan de Slag.2 De informatie op de website krijgt 

wekelijks een update. 

 
Daarnaast wordt informatie over de werkplaatsen (oefensessies met het DSO) 
met het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) gedeeld met de Kamers. Dit gebeurt naar 
aanleiding van de motie van de Tweede Kamerleden Geurts en Boulakjar. 
 

Toelichting 

Het aantal aansluitingen op het DSO is in januari en februari, ten opzichte van 

december, voor onderdelen nagenoeg gelijk gebleven danwel licht gestegen. Er 

zijn geen aandachtspunten of grote wijzigingen ten opzichte van de vorige 

maandrapportage. 

 

Per koppeling was het percentage bevoegd gezagen met een technische 

aansluiting op het DSO in januari: 

- STAM3 (ontvangen aanvragen/meldingen): 99%, gelijk in december 

- STOP4 (publiceren omgevingswetbesluiten): 99%, gelijk in december 

 
1 Kamerstukken II, 2021/22, 33118, nr. 229 
2 https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/voortgang-
monitoring/aansluitmonitor/ 
3 De Standaard Aanvragen en Meldingen (STAM-koppeling) helpt bij het afleveren van een 
vergunningaanvraag of melding bij overheden.   

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/voortgang-monitoring/aansluitmonitor/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/voortgang-monitoring/aansluitmonitor/
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- STTR5 (opstellen vragenbomen): 99%, was gelijk in december. 

 

Per koppeling was het percentage bevoegd gezagen met een functionele 

aansluiting in januari: 

- STAM (ontvangen aanvragen/meldingen): 99%, gelijk in december 

- STOP (publiceren omgevingswetbesluiten): 73%, gelijk in december 

- STTR (registreren vragenbomen): 99%, gelijk in december.  
 

Per koppeling was het percentage bevoegd gezagen met een technische 

aansluiting op het DSO in februari: 

- STAM6 (ontvangen aanvragen/meldingen): 99%, gelijk in januari 

- STOP7 (publiceren omgevingswetbesluiten): 99%, gelijk in januari 

- STTR8 (opstellen vragenbomen): 100%, was 99% in januari 2023. 

 

Per koppeling was het percentage bevoegd gezagen met een functionele 

aansluiting in februari: 

- STAM (ontvangen aanvragen/meldingen): 99%, gelijk in januari 

- STOP (publiceren omgevingswetbesluiten): 75%, was 73% in januari 

- STTR (registreren vragenbomen): 100%, was 99% in januari 2023. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Brief EK Maandrapportage januari en januari en 

februari 2023 - Aansluiten op het DSO 

  

2 Brief  TK Maandrapportage januari en januari en 

februari 2023 - Aansluiten op het DSO 

  

3 Voortgangsoverzicht, Aanmeldingen, 

Aansluiting, Ontvangst & Publicatie januari 2023 

  

4 Voortgangsoverzicht, Aanmeldingen, 

Aansluiting, Ontvangst & Publicatie februari 

2023 

 

 

 
4 Met behulp van de Standaard Officiële Publicaties (STOP-koppeling) kunnen overheden 
omgevingsdocumenten valideren en publiceren. Overheden publiceren de 
omgevingsdocumenten via de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen 
(LVBB). 
5 Overheden moeten hun regelbeheersystemen verplicht aansluiten op de Registratie 
toepasbare regels. Dit loopt via het koppelvlak Standaard Toepasbare Regels (STTR-
koppeling). Hiermee leveren bevoegd gezagen toepasbare regels aan voor vragenbomen in 
het Omgevingsloket. 
6 De Standaard Aanvragen en Meldingen (STAM-koppeling) helpt bij het afleveren van een 
vergunningaanvraag of melding bij overheden.   
7 Met behulp van de Standaard Officiële Publicaties (STOP-koppeling) kunnen overheden 

omgevingsdocumenten valideren en publiceren. Overheden publiceren de 
omgevingsdocumenten via de Landelijke Voorziening Bekendmaken en Beschikbaar stellen 
(LVBB). 
8 Overheden moeten hun regelbeheersystemen verplicht aansluiten op de Registratie 
toepasbare regels. Dit loopt via het koppelvlak Standaard Toepasbare Regels (STTR-
koppeling). Hiermee leveren bevoegd gezagen toepasbare regels aan voor vragenbomen in 
het Omgevingsloket. 




