
 

 

 

 

Den Haag, 13 september 2017 

 

Onderwerp: VNG-reactie op BIT-rapport Digitaal Stelsel Omgevingswet 

 

Geachte heer Dronkers, beste Jan-Hendrik, 

 

Op 8 september 2017 hebben we van u het BIT-rapport over het Digitaal Stelsel Omgevingswet 

ontvangen. Wij waarderen dat uw ministerie ons betrekt bij uw reactie op dit rapport richting de 

Tweede Kamer. De reactietermijn van drie werkdagen is voor ons te kort om een breed gedragen 

bestuurlijke reactie te formuleren die is afgestemd met onze achterban. Deze ambtelijke VNG-reactie 

is kwetsbaar op het punt van ambtelijk en bestuurlijk draagvlak in het gemeentelijke veld en daarmee 

niet zonder risico. Wel heeft afstemming plaatsgevonden met de portefeuillehouders Omgevingswet. 

 

We zien mogelijkheden om het streven naar gelijkwaardigheid in onze interbestuurlijke samenwerking 

te verbeteren. We realiseren ons daarbij dat de werkwijze van het BIT een (formeel) obstakel is. 

Graag spannen wij ons samen met u in om duurzame interbestuurlijke samenwerking met een daarbij 

passende set aan randvoorwaarden mogelijk te maken. 

 

Deze brief bevat de hoofdlijnen van onze reactie op het BIT-rapport. Onze conclusies en 

aanbevelingen luiden: 

1. In zijn algemeenheid herkennen wij de hoofdlijnen van de BIT-analyse: verminderen van 

complexiteit en versterken van de invloed van bevoegde gezagen, c.q. gebruikers. In de 

reactie van de minister aan de Tweede Kamer is het van belang te benoemen dat we 

vasthouden aan de breed gedragen ambitie van de Omgevingswet, maar dat het niet alleen 

een technisch organisatorisch vraagstuk betreft. Het is vooral een samenwerkingsvraagstuk 

tussen bevoegde gezagen.  

2. De complexiteit in de ontwikkeling, invoering en het beheer van het DSO kan in onze ogen 

worden vereenvoudigd. Wij zijn er voorstander van om, in de huidige aanpak van Agile 

werken, de toegevoegde waarde voor de uitvoeringspraktijk centraler te stellen. We stellen 

voor te werken vanuit een stapsgewijze ontwikkelstrategie waarbij de keuzen worden 

bepaald door de uitvoeringspraktijk aan de hand van (het principe van) de 80/20 regel.  

Dit betekent beginnen met die (keten)processen die de grootste impact (de bulk) en de 

grootste slagingskans (eenvoudige ontwikkeling) kennen en waarvan gebruikers (burgers, 

bedrijven en bevoegde gezagen) de meeste meerwaarde ervaren. Hiertoe willen we 

aansluiten bij de ontwikkelde service formules. En deze richtinggevend laten zijn voor de 

ontwikkeling van het DSO. Daarnaast is van belang dat het DSO inspeelt op de noodzakelijke 

gebruikersbehoeften die door bevoegde gezagen zijn geuit zoals de samenwerkingsruimte 

(nodig voor eenvoudige vergunningen die door meerdere bevoegde gezagen moeten worden 

afgegeven), 3D, processen toezicht en handhaving, open stelsel en zaakgericht werken. Deze 

vanuit de uitvoering noodzakelijke componenten kunnen de ontsluiting van regels 

vereenvoudigen.  

 



3. De invoering van de Omgevingswet maakt intensieve afstemming tussen bevoegde 

gezagen noodzakelijk, vanuit gelijkwaardigheid in alle fasen van het proces. De bevoegde 

gezagen zijn (mede-)ontwikkelaar, gebruiker en beheerder van het DSO, waarbij de  

besluitvorming via de in het bestuursakkoord afgesproken lijnen van BO, OGB, PR en straks 

de beheerorganisatie loopt. We onderschrijven dat de ambitie, zoals vastgelegd in het 

visiedocument, programma van eisen en doelarchitectuur voor DSO een streefbeeld is, geen 

vaststaand gegeven. BO, OGB en Programmaraad moeten worden gevoed vanuit het 

programma DSO met voorstellen waar een afweging op kan worden gemaakt. De behoeften 

van de uitvoeringspraktijk van bevoegde gezagen kan dan nadrukkelijker worden afgewogen 

in de ontwikkeling, beheer en exploitatie van het hele stelsel. Intensieve aandacht voor de 

inhoud op de niveaus van OB, OGB en PR is dan gewaarborgd.   

4. Het BIT geeft aan dat de structurele uitvoeringskosten (te) laag zijn ingeschat en de 

investeringskosten onder druk staan. De bestuurlijke afspraken, zoals vastgelegd in het 

Bestuursakkoord, vormen voor ons de basis om, in de toekomst, het gesprek hierover met 

elkaar te voeren. 

 

Wij zijn ervan overtuigd dat deze werkwijze en besturing een goede bijdrage levert aan de 

vereenvoudiging in de ontwikkeling en de versterking van de invloed van de bevoegde gezagen die 

het BIT adviseert. Graag geven wij dit, gezamenlijk met onze andere bestuurlijke partners, vorm. 

 

In bijgevoegde document treft u onze tekstvoorstellen aan voor de kamerbrief. Deze aanvullingen, 

verwijderingen en concretiseringen zijn voor ons essentieel om de BIT-reactie te kunnen 

onderschrijven.   

 

Tot slot verzoeken wij u met klem snel helderheid te geven over de nieuwe invoeringsdatum van de 

Omgevingswet. Uw minister heeft toegezegd dat na de zomer te doen. Met het oog op de 

gemeenteraadsverkiezingen is duidelijkheid hierover van belang om de energie bij bestuurders vast te 

houden. 

 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

Edward Stigter 

 


