
Is inwerkingtreding per 1 juli 2022 haalbaar?
“Wanneer kunnen we in de nieuwe woning?”

• Bouwtekening klaar?
• Woning afgebouwd?
• Leidingen aangelegd?
• Huis ingericht?

Bewoners vragen, niet de VVE
We spreken dagelijks veel bewoners
• 40% v/d gemeenten
• alle provincies
• 15% v/d waterschappen

Bevoegd gezag 
(bewoner)

leverancier
(elektricien)

STOP-TPOD
(bouwtekening)

Het huis
(DSO-LV)



de bouwtekening
STOP-TPOD standaard

Minister: “De eerder ontwikkelde standaard bleek eind 2018 niet werkbaar 
en deze moest, relatief laat in het traject, opnieuw worden ontwikkeld.”

Ook in 2019, 2020 en in minder mate in 2021 zijn er wijzigingen in de 
standaarden geweest die hebben geleid tot:
• aanpassing van de plansoftware
• aanpassing van de reeds ingevoerde data door provincies



het huis
DSO-Landelijke voorziening

1. Beschikbaarheid
Updates op werkdagen > elke maand 3 dagen niet beschikbaar

2. Performance
Vaak storingen en hick-ups
Provincies gevraagd niet gelijktijdig te publiceren

3. Nog niet af/volledig getest
Ontwerp-besluit kan nog niet worden gepubliceerd
nog niet alle mutatiescenario’s
nog niet alle instrumenten zijn af (o.a. reactieve interventie)



de leidingen
plansoftware

Minister: “Hoewel softwareleveranciers in parallel met de DSO-LV hun 
software konden ontwikkelen, kozen de meesten ervoor hiermee te starten 
nadat de initiële versie (met de basisfuncties) van de DSO-LV in het najaar 
van 2020 gereed was”

• wet van de remmende voorsprong
• geen testomgeving
• nog steeds komen nieuwe issues naar voren



de inrichting van het huis
Bevoegd gezagen hebben kunnen oefen en inrichten

Onze gemeenten
• meer dan 90 % heeft nog helemaal niet geoefend
• Oefeningen waren vrijwel altijd hele eenvoudige voorbeelden
• gemeenten die echt aan de slag willen zitten in onzekerheid:

• nieuwe digitale versie van bruidsschat komt pas in april 2022
• uitwisseling tussen stedenbouwkundig bureau en gemeente werkt nog niet
• voor 1 februari 2022 beslissen: bestemmingsplan of omgevingsplan

Onze provincies en waterschappen
• Verordening lukte alleen als je veel data (geometrie, pdf’s etc) weg liet
• veel instrumenten nog niet af / niet mee geoefend
• wij hebben al gebouwd aan terugvaloptie t.b.v. IMRO en ruimtelijkeplannen



Is inwerkingtreding per 1 juli 2022 haalbaar?
NEE (zonder twijfel)

Wat is dan de oplossing?

1. alvast in de woning terwijl de bouw doorgaat
gemeenten zoveel mogelijk via IMRO laten werken (TAM)
deze ‘Help-mijn-man-is-klusser oplossing’:

• vereist een flexibel DSO-LV dat snel problemen signaleert en oplost
• mag niet leiden tot aanpassing van data in productie!!!

2. Uitstel
uitstel alleen is niet genoeg. 
• BIT-advies 2017 eindelijk eens opvolgen > vereenvoudiging en fasering
• ‘echte’ werkveld erbij betrekken en minder leunen op de koepels


