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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
Aanleiding 
Zoals u weet werken we hard aan de voorbereidingen voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In een 
memo die ik in juni naar uw raad heb gestuurd, heb ik u al eerder bijgepraat. In de tussentijd zijn er enkele 
ontwikkelingen geweest. Graag praat ik u daarom bij over de huidige stand van zaken.  
  
Besluitvorming Eerste Kamer 
Na meerdere debatten heeft de Eerste Kamer besloten om het Koninklijk Besluit, met de definitieve invoe-
ringsdatum op 1 januari 2023, nog niet vast te stellen. Zij maken zich nog grote zorgen. Deze zorg gaat met 
name over de stand van het digitale stelsel Omgevingswet (DSO) en de Eerste Kamer wil daarom eerst een 
nieuwe rapportage van het Adviescollege ICT-toetsing afwachten. Ook wil zij meer duidelijkheid over hoe de 
uitvoerende organisaties, waaronder gemeentes, er voor staan. 
Zij heeft daarom besloten om een motie aan te nemen die concreet inhoudt dat de Eerste Kamer vast wil 
houden aan de datum van 1 januari 2023, mits uit de opgevraagde informatie blijkt dat deze datum haalbaar 
is. Naar verwachting neemt de Kamer op 8 november het besluit over de datum van inwerkingtreding.  
Concreet betekent dit voor ons dat wij pas in november echt duidelijkheid krijgen over de invoeringsdatum. 
Tot die tijd werken wij gestaag door met de verwachting dat 1 januari als invoeringsdatum blijft staan. 
  
Enquête 
Op verzoek van de Eerste Kamer is ook een enquête uitgezet onder gemeenten. Wij hebben deze als ge-
meente ingevuld en hebben de Eerste Kamer daarin enkele zorgen van ons meegegeven: 

1. Wij hebben grote vraagtekens bij de stabiliteit van het DSO. Na invoering lopen alle zaken via dit 
DSO. Dit zorgt voor een extra belasting van het systeem terwijl er in de huidige situatie al regelmatig 
foutmeldingen zijn en het DSO regelmatig niet beschikbaar is. 

2. Er is nog veel onduidelijkheid bij collega’s over wat zij kunnen verwachten. Hoewel wij, gebaseerd op 
de minimumacties van het rijk, goed op schema liggen met de voorbereidingen is de daadwerkelijke 
situatie lastig te beoordelen. In de praktijk zijn veel dingen nog onduidelijk en we weten daarom ook 
niet hoe alles straks in de uitvoering zal lopen. We hadden gehoopt dat we dit met oefenen zouden 
ervaren, maar dit lukt niet. Dit komt doordat we met het oefenen aanlopen tegen het beperkte niveau 
van het DSO.  

  
Zorgen die wij als gemeente houden 
Naast onze zorgen rondom het niveau van het DSO blijven wij zorgen houden over de oefentijd en over onze 
personele capaciteit. 

1. Doordat het DSO nog steeds niet goed beschikbaar is om mee te oefenen, is het voor de organisatie 
lastig om voldoende te oefenen. Waar mogelijk worden testen gedaan, maar het toegezegde half 
jaar is mede door dit DSO behoorlijk krap geworden. 

2. Het oefenen met de nieuwe manier van werken en de uitdagingen rondom het beperkte niveau van 
het DSO komen bovenop de normale taken van onze ruimtelijke teams. Bestaande opgaven zoals 
woningbouw, de energietransitie en reguliere taken zoals het behandelen van vergunningsaanvragen 
gaan gewoon door. Dit legt een grote druk op de ambtelijke organisatie. Gelet op de huidige staat 
van het DSO zullen de opgaven rondom de Omgevingswet deze druk nog meer vergroten. 

Door de grootte van de opgave waarvoor wij de komende periode staan verwachten wij dat dit impact zal 
hebben op het niveau van de dienstverlening die wij aan inwoners en initiatiefnemers kunnen leveren. Dit kan 
bijvoorbeeld leiden tot vertraging voor sommige projecten. Uiteraard doen wij er als gemeente alles aan om 
alle opgaven, dagelijkse taken en de uitdagingen onder de Omgevingswet zo goed en snel mogelijk op te blij-
ven pakken. 


