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Geachte leden van de Raad, 

Geachte burgerraadsleden, 

Datum inwerkingtreding Omgevingswet 

Op 12 julí jl. heeft de Eerste Kamer ingestemd met het startsein van de Omgevingswet op 1 januari 

2023. De Eerste Kamer heeft wel nog veel vragen over het Digitaal Stelsel Omgevingswet, het DSO. 

Het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) vormt het íundament voor de Omgevingswet en is voor de 

beoogde dienstverlening (sneller, eenvoudiger, beter) van prominent belang. Het DSO is een 

landelijke digitale voorziening waarop gemeenten moeten aansluiten. Het DSO integreert bestaande 

digitale loketten tot één digitale omgeving. 

De komende maanden vinden er op rijksniveau uitgebreide ketentesten plaatst en wordt het DSO 

getoetst op de opvolging van het eerdere rapport van de adviescollege ICT. In oktober brengt dit 

adviescollege een geactualiseerd advies uit met het oog op de invoering van de Omgevingswet op 1 

januari 2023. Dit om te bezien of de hele keten — van bevoegd gezag tot de landelijke voorziening 

DSO - werkt. Tevens draagt de Eerste Kamer de regering op om in oktober de voortgangsinformatie 

vanuit het interbestuurlijk programma over performance, stabiliteit, integrale ketentesten en tijdelijke 

alternatieve maatregelen aan te leveren. In oktober wordt beoordeeld of er onoverkomelijke zaken 

zijn, waarom de invoering van de wet per 1 januari 2023 alsnog niet doorgaat. 

Dienstverlening onder druk 

Ondanks dat er nog steeds geen definitieve duidelijkheid is over de daadwerkelijke invoeringsdatum, 

werkt het lijn-50 team toe naar een operationalisering op 1 januari 2023. Zoals reeds aangegeven in 

de gezamenlijke raadsbijeenkomst op 16 juní jl. geven we daarbij prioriteit aan die delen van het 

proces waarmee burgers in aanraking komen en die essentieel zijn voor de dienstverlening. En daar 

ligt ook onze grootste zorg, want als het landelijk DSO niet optimaal functioneert is de kans reëel dat 

de dienstverlening daaronder gaat lijden, zeker in de beginfase, direct na inwerkingtreding van de 

Omgevingswet. Desondanks doen wij er van onze kant alles aan om de dienstverlening zo optimaal 

mogelijk vorm te geven. Voor de aansluiting op het DSO zijn we toegetreden tot het provinciale 

‘Samenwerkingsverband gemeenschappelijke informatievoorziening VTH’ en hebben we een nieuwe 

applicatie Vergunning, Toezicht, Handhaving (VTH) aangeschaft die ‘omgevingswetproof” is. Tevens 

hebben we een nieuwe RO-applicatie aangeschaft die onze ruimtelijke plannen aan het DSO koppelt. 

Overigens is de verwachting dat het behalen van alle beoogde doelen van de Omgevingswet nog 

jaren in beslag gaat nemen. 

  

Besluitdocumenten 

Nog voor 1 januari 2023 komen een aantal formele documenten ter besluitvorming richting de 

gemeenteraden. Deze documenten zijn waar mogelijk gezamenlijk voorbereid en uitgewerkt, waarbij 

ook ruimte gelaten is voor “couleur locale”. 

Naast deze bestuurlijke lijn zijn we ook in gezamenlijkheid bezig om de ambtelijke lijn definitief in te 

richten. Zoals wij u reeds eerder gemeld hebben, ziet deze aanpak onder andere toe op een 

gezamenlijk handboek Omgevingsplan, kennisdeling, trainingen/opleidingen en software. 



Proces omgevingsvisie 

In de bestuurlijke discussie over de invoering van de Omgevingswet ligt de nadruk op de 

Omgevingsvisie. Zoals u weet zijn we daarmee voortvarend aan de slag. Tijdens de bijeenkomst van 

16 juní jl. en in de Overdrachtsbrief 2022, die we voor alle volledigheid nog eens toevoegen, zijn we 

uitgebreid op aanpak en procedure ingegaan. Tijdens de gezamenlijke radenbijeenkomst hebben de 

raden nogmaals benadrukt dat kwaliteit en zorgvuldigheid vóór snelheid dienen te gaan. Tevens 

hebben we toen geconstateerd dat we een extra inspanning gaan doen om nog meer participatie in 

het proces in te brengen. Daar zijn we op dit moment druk mee bezig. Met het oog op bovenstaande 

hebben we een aangepaste planning gemaakt. Oorspronkelijk was vaststelling voorzien in december 

2022; de aangepaste planning leidt tot vaststelling van de Omgevingsvisie in de eerste helft van 2023. 

Overigens zal de formele vaststelling voorafgegaan worden door een uitgebreid discussietraject met 

uw raden. In dat licht streven wij ernaar om in het eerste kwartaal 2023 een conceptversie met uw 

raden te bespreken. 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
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