Van: Engelshoven, Frank van <Frank.van.Engelshoven@stichtsevecht.nl>
Verzonden: maandag 14 februari 2022 14:18
Onderwerp: Techn.vr. 003 Techn.vr. mbt Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
Aan: 'raymond.fiscalini@gmail.com' raymond.fiscalini@gmail.com
Beste heer Fiscalini,

Bijgevoegd treft u aan de beantwoording van de door u op 31 januari jl. gestelde raadsvragen.

Met vriendelijke groet,

Frank van Engelshoven
Projectleider Omgevingswet
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Technische vragen R. Fiscalini (Het Vechtse Verbond) inzake het Digitale Stelsel
Omgevingswet (DSO) van 31 januari 2022
Vraag
Antwoord
Hoe ver is de gemeente Stichtse Vecht met
Wij hebben op basis van onze eigen
ervaring/ kennis aangaande de
routekaart aangevuld met de lijst van minimale
Omgevingswet en de implementatie van het
acties en Route 2022 van de VNG een helder
DSO systeem?
en compleet beeld van alle activiteiten die wij
moeten uitvoeren om straks de wet te kunnen
uitvoeren. Alle activiteiten zijn belegd en
opgepakt. Alle inhoudelijk activiteiten zullen
medio dit jaar zijn afgerond, zodat wij in de
tweede helft van dit jaar nog voldoende
oefentijd hebben en (extra) ervaring kunnen
opdoen.
Het is bekend dat omvang van kaarten met
Het DSO kampt nog met (grote) problemen op
betrekking tot omgeving en
dit punt. Wij zijn hier slimme volger en wachten
nutsvoorzieningen/nutsbedrijven een
de ontwikkelingen / verbeteringen af.
complexe materie is. Wat is de stand van
zaken met betrekking tot het invoeren van
gegevens op dit moment in het DSO systeem
mbt deze onderwerpen en in zijn
algemeenheid?
Wanneer de inwerkingtreding van de
Verder uitstel (hetgeen nu het geval is) leidt
Omgevingswet wordt uitgesteld heeft dat
vooralsnog niet tot wijziging van plannen.
consequenties. Is er zicht op welke plannen
er gewijzigd moeten worden en welke kosten
hieraan verbonden zijn. Graag uitleg
hierover?
Zijn de ambtenaren van Stichtse Vecht in
Ja. Bovendien start in het tweede kwartaal van
voldoende mate voorbereid om
dit jaar nog een uitgebreid leertraject waar ook
omgevingsplannen te wijzigen?
dit onderwerp aan de orde komt.
Er zijn uitvoeringstoetsen, op welke wijze is
Deze krijgen een plek in de oefenperiode van
hiermee omgegaan en welke resultaten zijn
tweede helft dit jaar.
hiermee geboekt?
Belangrijk is de tijd die gemeenten moeten
Wij zijn tot medio dit jaar vooral bezig met de
hebben gehad om te oefenen met het stelsel. basis op orde te brengen, zodat wij in staat zijn
Zijn binnen de gemeente Stichtse Vecht
de wet te kunnen uitvoeren. Onderdeel
oefen- en verandertrajecten ingezet, met
daarvan onder meer het aanpassen van onze
welke resultaten?
werkprocessen en het oefenen met de
omgevingstafel. Het aanpassen van de
processen is eind eerste kwartaal gereed.
Oefenen is gepland voor het tweede kwartaal
van dit jaar.
Problemen met deskundigheid en
Zie ook het antwoord op vraag 1. Wij hebben
uitvoerbaarheid, de Omgevingswet schijnt op medio dit jaar alles gedaan wat wij kunnen
dit moment te complex blijkt uit studies. De
doen om de wet te kunnen uitvoeren. Voor een
digitale ondersteuning moet goed lopen, in
goed werkend DSO zijn gemeenten echter
een transitieperiode kan de
afhankelijk van het Rijk.
uitvoeringspraktijk het niet gebruiken dat het
zoeken naar nieuwe juridische, inhoudelijke
en procedurele routes wordt bemoeilijkt
omdat digitale ondersteuning hapert of geen
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antwoorden heeft. Er wordt gesteld dat er
een minimale basis moet zijn om te kunnen
werken met de Omgevingswet, dat betekent
dat de landelijke en provinciale wet- en
regelgeving stabiel en ontsloten is via het
DSO systeem, het moet werken op "het
basisniveau voor inwerkingtreding",
desnoods met tijdelijke oplossingen. Wat is
de stand van zaken betreffende de gestelde
minimale basis/ basis niveau voor
inwerkingtreding bij de gemeente Stichtse
Vecht?
Er moet inzicht zijn in de verwachte kosten
en baten, de beheerskosten van de wet. Op
welke wijze wordt/ is hier naar gekeken en is
dit meegenomen in financiële trajecten?
Welke invloed heeft de inwerkingtreding van
de Omgevingswet op het niveau van dienstverlening richting inwoners en bedrijven
binnen de gemeente Stichtse Vecht?
De Omgevingswet moet bij invoering
uitvoerbaar zijn. Welke inschattingen zijn er
dat dit ook mogelijk is in de gemeente
Stichtse Vecht?
Indien de inwerkingtreding van de
Omgevingswet wordt uitgesteld, welke
financiële, bedrijfsmatige en
dienstverlenende gevolgen heeft dit voor de
gemeente Stichtse Vecht?

De uitvoeringskosten van de wet zijn globaal in
beeld gebracht en worden in Q2 scherper in
beeld gebracht. Deze zullen dan verder in de
p&c cyclus aan de orde komen.
Eén van de eisen die landelijk gesteld zijn is
een gelijkblijvend dienstverleningsniveau. Dit
is voor ons de basis.
Zie de antwoorden op vragen 1 en 7.

Uitstel van de inwerkingtreding (waarvan dus
nu sprake is) heeft geen financiële,
bedrijfsmatige en dienstverlenende gevolgen.
Uitstel met een half jaar betekent een extra
half jaar implementatiekosten in de zin van
extra half jaar inhuur projectleider Omgevingswet en projectleider informatievoorziening /
ICT. Dit kan worden opgevangen binnen het
beschikbare budget voor de implementatie.
Uitstel heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering en de dienstverlening. De winkel blijft
open en wij zullen onze inwoners en bedrijven
blijven helpen en ondersteunen. Het extra half
jaar gebruiken we om de oefenen om
zodoende extra beslagen ten ijs te komen.
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Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
De datum van de inwerkingtreding van de
Omgevingswet, 01 juli 2022, komt steeds
dichterbij. In de diverse media en vanuit
diverse gemeenten, komen geluiden dat de
invoering van de Omgevingswet uitgesteld zal
moeten worden. De redenen vinden hun
oorsprong in de volgende argumenten:
1. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
moet goed functioneren, zonder allerlei
technische mankementen;
2. Waarom zo een ingrijpende wet in werking
laten treden tijdens of vlak voor de
zomervakantie;
3. De mogelijkheid is er dat vóór 01 juli 2022
extra aanvragen zullen binnenkomen,
waardoor extra druk ontstaat op de capaciteit
van ambtenaren;
4. De periode van inwerkingtreden van de
Omgevingswet is zeer kort na de
gemeenteraadsverkiezingen en de installatie
van een nieuwe Raad. Een nieuwe Raad zal
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Vraag 1

Vraag 2

Vraag 3

Vraag 4
Vraag 5
Vraag 6

Vraag 7

zich moeten buigen over en kennis moeten
vergaren over de Omgevingswet, hierdoor kan
de besluitvorming onder druk komen te staan;
5. Zorgen zijn er of er voldoende ambtelijke
capaciteit is om zich goed voor te bereiden, is
er voldoende kennis.
( Bron: gemeenten en Omgevingsweb)
Hoe ver is de gemeente Stichtse Vecht met
ervaring/ kennis aangaande de
Omgevingswet en de implementatie van het
DSO systeem?
Het is bekend dat omvang van kaarten met
betrekking tot omgeving en
nutsvoorzieningen/nutsbedrijven een
complexe materie is. Wat is de stand van
zaken met betrekking tot het invoeren van
gegevens op dit moment in het DSO systeem
mbt deze onderwerpen en in zijn
algemeenheid?
Wanneer de inwerkingtreding van de
Omgevingswet wordt uitgesteld heeft dat
consequenties. Is er zicht op welke plannen er
gewijzigd moeten worden en welke kosten
hieraan verbonden zijn. Graag uitleg hierover?
Zijn de ambtenaren van Stichtse Vecht in
voldoende mate voorbereid om
omgevingsplannen te wijzigen?
Er zijn uitvoeringstoetsen, op welke wijze is
hiermee omgegaan en welke resultaten zijn
hiermee geboekt?
Belangrijk is de tijd die gemeenten moeten
hebben gehad om te oefenen met het stelsel.
Zijn binnen de gemeente Stichtse Vecht
oefen- en verandertrajecten ingezet, met
welke resultaten?
Problemen met deskundigheid en
uitvoerbaarheid, de Omgevingswet schijnt op
dit moment te complex blijkt uit studies. De
digitale ondersteuning moet goed lopen, in
een transitieperiode kan de uitvoeringspraktijk
het niet gebruiken dat het zoeken naar nieuwe
juridische, inhoudelijke en procedurele routes
2

Technische vragen
Datum en tijdstip van verzenden: ma 31-01-2022 20:21

Vraag 8

Vraag 9

Vraag 10

Vraag 11

Bijlagen
Wil je een bijlage toevoegen

wordt bemoeilijkt omdat digitale ondersteuning
hapert of geen antwoorden heeft. Er wordt
gesteld dat er een minimale basis moet zijn
om te kunnen werken met de Omgevingswet,
dat betekent dat de landelijke en provinciale
wet- en regelgeving stabiel en ontsloten is via
het DSO systeem, het moet werken op "het
basisniveau voor inwerkingtreding", desnoods
met tijdelijke oplossingen. Wat is de stand van
zaken betreffende de gestelde minimale
basis/ basis niveau voor inwerkingtreding bij
de gemeente Stichtse Vecht?
Er moet inzicht zijn in de verwachte kosten en
baten, de beheerskosten van de wet. Op
welke wijze wordt/ is hier naar gekeken en is
dit meegenomen in financiële trajecten?
Welke invloed heeft de inwerkingtreding van
de Omgevingswet op het niveau van
dienstverlening richting inwoners en bedrijven
binnen de gemeente Stichtse Vecht?
De Omgevingswet moet bij invoering
uitvoerbaar zijn.
Welke inschattingen zijn er dat dit ook
mogelijk is in de gemeente Stichtse Vecht?
Indien de inwerkingtreding van de
Omgevingswet wordt uitgesteld, welke
financiële, bedrijfsmatige en dienstverlenende
gevolgen heeft dit voor de gemeente Stichtse
Vecht?
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