
Motie: Bijdrage beheerskosten DSO-LV - uitstel Omgevingswet 

De Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, bijeen op 13 januari 

2022.  

Stelt vast dat: 

- de Omgevingswet een Rijkswet is die gemeenten (onder medebewind) uitvoeren die het 

instrumentarium biedt om de opgaven in het fysieke domein in samenhang aan te pakken;  

- er op dit moment geen sprake is van een opgeleverd en goed functionerend DSO-LV; 

- een niet functionerend DSO bijdraagt aan een onwerkbare uitvoeringspraktijk en dit afbreuk 

doet aan de vastgestelde ambities en doelen van de wet die we gezamenlijk nastreven bij de 

uitvoering; 

- we als gemeenten staan voor toenemende invoeringskosten én we deze financiële lasten 

niet willen afwentelen op onze inwoners en ondernemers;  

- begrotingen van gemeenten het niet toelaten extra financiële lasten op te vangen.  

Overwegende dat, 

- gemeenten hebben ingestemd met het ‘Hoofdlijnenakkoord financiële afspraken 

stelselherziening Omgevingsrecht’; 

- hierin is afgesproken dat de eigen transitiekosten worden gedragen door de bevoegde 

gezagen;  

- het meermaals uitstel van de wet samenhangt met een niet functionerend DSO-LV én een 

verhoging van invoeringskosten met zich meebrengt; 

- het Rijk verantwoordelijk is voor de kosten van de ontwikkeling van een functionerend DSO-

LV;  

- gemeenten op basis van de beheersovereenkomst DSO-LV (2019) via het gemeentefonds een 

bijdrage leveren aan de beheerskosten van het DSO; 

- deze kosten zijn gesteld zijn op €18 mln per jaar voor gemeenten in de periode van 2020 tot 

2023 en worden mogelijk verhoogd naar €39,9 mln per jaar in de periode van 2024 tot 2027; 

- gemeenten inmiddels €36 mln hebben bijgedragen aan beheerskosten voor een niet 

opgeleverd product én het functioneringsniveau van het beoogde product naar beneden is 

bijgesteld; 

- de termijnen en afspraken zoals opgenomen in de beheersovereenkomst niet zijn herijkt met 

het uitstel van de wet en dus gebaseerd zijn op verouderde uitgangspunten; 

- de regie en sturing van de ontwikkeling en oplevering van het DSO-LV bij het Rijk ligt, 

waardoor gemeenten afhankelijk zijn van de voortgang van dat proces; 

- het DSO-LV op dit moment nog problemen kent, niet werkend is opgeleverd en daarmee 

druk ontstaat op de gewenste oefentijd en uitvoeringspraktijk.  

Besluit om de VNG op te dragen om: 

1. Met de minister in overleg te treden en een toelichting te vragen op de betaalde bijdragen 
aan beheerskosten van het DSO door gemeenten: 

Het betreft een verantwoording van de besteding van de reeds betaalde bijdrage aan 

DSO beheerskosten via het gemeentefonds in de jaren 2020 en 2021.  

2. De minister te verzoeken tot: 
Aanpassing van de in de beheersovereenkomst opgenomen data voor de verhoging 

van de bijdrage en deze in lijn te brengen met de nieuwe inwerkingtredingsdata, 

alsmede de kennis en inzichten van het huidige ontwikkelniveau van het DSO. Dit 



betekent in ieder geval dat het vastgestelde bedrag van maximaal €18 mln per jaar 

blijft gelden tot en met 2025.  

En gaat over tot de orde van de dag. 
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Bijlage 1: Motivatie van motie: Bijdrage beheerskosten DSO-LV - uitstel Omgevingswet 

Inleiding en doel  

Gemeenten zijn druk bezig met de implementatie van de Omgevingswet per 1 juli 2022. Het uitstel 

en onzekerheid rondom de invoeringsdatum alsmede de ontwikkeling van het DSO-LV is van grote 

invloed op de voorbereiding.  

In 2020 en 2021 zijn in de algemene ledenvergaderingen van de VNG reeds 2 moties1 ingediend die 

betrekking hebben op de voortgang van de wetsontwikkeling. Gaande over een betrouwbare en 

dienstverlenende overheid én de financiële effecten zowel op lange als korte termijn van deze 

transitie. Het uitstel van de wet stelt gemeenten voor toenemende invoeringskosten die een wissel 

trekken op de voorbereiding en uitvoering. Daarnaast bestaan gerede twijfels over de realiteit van 

een budgetneutrale overgang voor gemeenten op de middellange termijn (<10 jaar). Er is sprake van 

een toename van de invoeringslasten en onderschatting van de hoogte van de structurele lasten. Dit 

heeft directe consequenties voor de begrotingen die niet de ruimte bieden om deze extra lasten op 

te vangen.  

De uitvoering van deze moties door de VNG loopt tot op de dag van vandaag en heeft nog niet geleid 

tot toezeggingen vanuit de Minister. Wij blijven de eerdere moties steunen en wijzen erop dat door 

de minister is aangegeven dat in ieder geval een half jaar voor inwerkingtreding van de wet de 

financiële consequenties van de gehele stelselwijziging in beeld worden gebracht. Dit is tot op heden 

nog niet het geval. Tot op de dag van vandaag bestaat daarnaast géén zekerheid over de datum van 

inwerkingtreding.  

Dit geeft aanleiding om, in aanvulling op deze moties, de VNG op te roepen met de minister in 

overleg te treden over de financiële bijdragen die reeds zijn gedaan op basis van de afspraken in het 

beheersakkoord DSO-LV uit 2019. En om te verzoeken de hierin opgenomen data aan te passen.   

Ontwikkeling DSO-LV: sprinten in 2021 

We constateren dat hard gewerkt wordt aan de ontwikkeling van het DSO-LV zodat de wet op 1 juli 

2022 in werking kan treden. Wij zien hierbij ook dat tot op de dag van vandaag problemen zijn met 

het functioneren van het DSO-LV die nog niet opgelost zijn én er nog nieuwe problemen zullen 

volgen in de komende oefen- en testfase. Het systeem is nog niet gereed zoals voorheen beoogd op 

de datum van inwerkingtreding. Dit was wel de basis voor de gemaakte afspraken. Door het Rijk, 

betrokken partners en softwareleveranciers wordt hard gewerkt om bestaande problemen op te 

lossen. Daarbij wordt ook in de praktijk getest. Hetgeen bijdraagt aan het gereed krijgen van een 

minimaal benodigd DSO niveau. Dit minimale niveau is lager dan het voorheen beoogde 

opleverniveau van het DSO-LV. De wet moet in werking treden op 1 juli 2022 en om dat met het 

huidige DSO-niveau verantwoord te kunnen doen is ook gewerkt aan Tijdelijke Alternatieve 

Maatregelen.  

Ondanks deze inspanningen dragen gemeenten –op basis van verouderde afspraken- sinds 2020 via 

het gemeentefonds reeds bij aan de beheerskosten van het DSO. Dit echter zonder dat we zoals 

beloofd het beoogde product (een goed functionerend DSO-LV met voldoende test-tijd) opgeleverd 

hebben gekregen. Sterker nog, het beoogde product is in functioneringsniveau naar beneden 

bijgesteld.  

Hoofdlijnenakkoord 

In het hoofdlijnenakkoord (2016) is afgesproken dat de transitiekosten worden gedragen door de 

 
1 De moties: “budgetneutrale overgang naar de Omgevingswet” en “betrouwbaarheid datum inwerkingtreding 
en compensatie kosten uitstel Omgevingswet” 



eigen organisatie. Dit wijkt af van de reguliere afspraken dat het Rijk deze transitiekosten draagt bij 

een wetswijziging. Transitiekosten hangen samen met regelgeving, digitalisering en invoering. 

Herhaaldelijk slaagt het Rijk er niet in tijdig een werkend digitaal (DSO-LV) te realiseren. Hierdoor 

lopen de transitiekosten voor gemeenten wederom op. Alle bevoegd gezagen betalen mee aan de 

verdeelsleutel van de uitvoeringskosten van het informatiepunt en het digitale stelsel. De bijdrage is 

op dit moment in de beheersovereenkomst DSO-LV (2019) gesteld op €18 mln per jaar (omgerekend 

1 euro per inwoner). Deze wordt op basis van de afspraken in 2024 verhoogd naar €39,9 mln per jaar 

(omgerekend 2,50 euro per inwoner). Van beheer en dus beheerskosten behorend bij een 

opgeleverd product dat voldoet aan de gestelde uitgangspunten is echter nog geen sprake.  

Een verantwoording van de besteding van de betaalde bijdragen ontbreekt. Om die reden vragen wij 

de minister om openheid van de besteding van de huidige betaalde bijdragen uit het gemeentefonds 

(€ 36 mln). Daarnaast vragen wij om de bestaande data in de overeenkomst te herijken in lijn met de 

uitgangspunten die eraan ten grondslag liggen én de huidige inzichten en kennis. Hierbij dient dan in 

ogenschouw genomen te worden dat de inwerkingtreding van de wet inmiddels meermaals is 

uitgesteld, de ontwikkeling van het DSO-LV vertraging oploopt én het functioneringsniveau van het 

DSO-LV naar beneden is bijgesteld.   

Motie ALV 13 januari 2022 

Om bovenstaande redenen is door gemeente Moerdijk, mede ingediend door de gemeenten 

Vlissingen, Oldebroek, Noordoostpolder, Harderwijk, Hattem, Dronten en op voorhand ondersteund 

door verschillende gemeenten, een motie voor de Algemene Ledenvergadering van de VNG van 13 

januari 2022 voorbereid. Deze bijlage dient als achtergrondinformatie bij de motie.  

Deze motie dient het belang om de financiële en uitvoeringsconsequenties gekoppeld aan het DSO-

LV ten aanzien van de bestaande afsprakenkaders te agenderen. Daarmee de VNG te steunen in haar 

overleg met het ministerie en de koepels. Om als betrouwbare en transparante overheid te blijven 

functioneren en de verdere implementatie met duidelijkheid en financiële zekerheid voort te kunnen 

zetten.    

 

 

 

 

 


