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In deze memo wordt vanuit het DSO-project PR04 een reactie gegeven op een aantal algemene opmerkingen en reacties van de publieke
consultatie van de V085 versie van de STOP-TPOD standaarden. De reacties worden per document (inzender) en per vraag/reactie gegeven.
We noemen eerst de vraag en dan ons antwoord en (eventueel) te nemen actie.
Dit is de tweede ronde reacties van uit het DSO-project PR04. In deze ronde wordt antwoord gegeven op de vragen die direct te
beantwoorden waren door het DSO-project PR04 en zijn enkele reacties die om uitzoekwerk vroegen beantwoord. Tevens heeft het DSO
project PR04 enkele vragen uitgezet bij derden (o.a. de BLM’ers, EB of het DSO programma). Hiervan zijn ook al enkele antwoorden
opgenomen in deze ronde.
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Opmerking
69

Tekst opmerking/vraag

Reactie

Het is een indrukwekkend geheel en een omvangrijke
operatie alle mogelijkheden die de Omgevingswet biedt,
digitaal te faciliteren. Dat is zeker een prestatie. Nu ligt er
een pakket waar de praktijk voor diverse situaties goed
mee uit de voeten kan

Dank voor de complimenten.

Opmerking
94

Tekst opmerking/vraag

Reactie

In de documenten wordt het systeem van besluiten
uitgewerkt. De vraag is of ook wordt voorzien in
verwerking van uitspraken van de bestuursrechter. Dan
doelen we op tussenuitspraken, op voorzieningen die de
rechter zelf treft en opdrachten specifieke vernietiging
van delen van besluiten. Het is gewenst heraan extra
aandacht te besteden.

De reikwijdte van het DSO is op dit moment exclusief de keten van rechtspraak. We
hebben evenwel rekening gehouden met het feit dat de rechtspraak met
terugwerkende kracht besluiten kan doen ingaan of vernietigen. Dit gebeurt via het
principe van tijdreizen

