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Betreft: Positionpaper m.b.t. inwerkingtreding Omgevingswet 

Inleidend 

De bouw en infra zijn ‘vergunningintensieve’ sectoren. In tegenstelling tot de meeste andere 

sectoren moet voor veel dagelijkse werkzaamheden van bouw- en infrabedrijven iedere keer weer 

een vergunning worden aangevraagd. Of het nu om nieuwbouw van woningen, renovatie en 

verduurzaming van een flatgebouw, versterking van een brug of de aanleg van een fietstunnel 

gaat: er moet steeds vooraf één of meer vergunningen aangevraagd en verleend worden. Een 

goed werkend DSO is daarom essentieel voor de bedrijfsvoering van de leden van Koninklijke 

Bouwend Nederland en voor de uitvoering van de grote (ver)bouwopgave die voor ons ligt. 

Stand van zaken DSO 

Bouwend Nederland staat positief tegenover de Omgevingswet. Wij denken dat het een 

noodzakelijke samenvoeging en opschoning is van wet- en regelgeving. Dat daarbij wordt 

gekozen voor één (digitaal) loket past in die ontwikkeling. Wij beseffen ons dat deze nieuwe wet 

niet alleen een grote wetgevingsoperatie is, maar ook een grote ICT-operatie.  

Voor de meeste leden van Bouwend Nederland zijn niet alle functionaliteiten van het DSO even 

relevant. Het zwaartepunt ligt op het Omgevingsloket Online, waar aanvragen en informatie 

moeten worden ingediend. Voor de leden die zelf actief plannen ontwikkelen is het daarnaast 

belangrijk dat het deel van het DSO waarin Omgevingsplannen, kaarten etc. beschikbaar worden 

gesteld goed functioneert. Daarbij nemen we in acht dat overheden tot 2029 hebben om dit 

laatste gedeelte van het DSO te vullen.  

Een aantal leden van Bouwend Nederland heeft rond de zomer kunnen oefenen met het DSO. Dat 

verliep niet vlekkeloos. We zien echter dat het team rond het DSO actief aan de slag is gegaan 

met deze punten. Tijdens een nieuwe test door een aantal bouwbedrijven die op korte termijn zal 

plaatsvinden wordt gekeken of de punten definitief verholpen zijn en of er nog nieuwe punten 

komen bovendrijven die moeten worden opgepakt voor 1 juli 2022. De VNCI (Koninklijke 

Vereniging van Nederlandse Chemische Industrie) heeft onlangs een dergelijke sessie gedaan. Die 

sessie heeft hen gesterkt in de opvatting dat invoering per 1 juli 2022 mogelijk en verantwoord is. 

Begin volgend jaar starten daarnaast ‘werkplaatsen’, waarbij – onder andere – leden van 

Bouwend Nederland aan de slag kunnen met het DSO, begeleidt door ervaren deskundigen. Zo 

kunnen de bedrijven zich goed voorbereiden op werken met het DSO. Ook werken wij samen met 
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het ministerie aan een voorlichtingstraject op maat voor onze leden. Hier wordt nadrukkelijk ook 

het werken met het DSO in betrokken. Zo proberen we samen de 4.300 leden van Bouwend 

Nederland zo goed mogelijk voor te bereiden op de Omgevingswet en het DSO. 

Wat Bouwend Nederland betreft past hier een compliment richting het ministerie. Van traditioneel 

de blik vooral naar binnen of op de medeoverheid gericht merken we dat de blik meer naar de 

buitenwereld en de behoeften en vragen die daar rond het DSO leven gaat. Samenwerking wordt 

actief opgezocht.  

Zoals bij alle grote transities zal er na invoering vast blijken dat nog niet alles perfect werkt. Het 

gaat er om vooraf het aantal onvoorziene problemen zoveel mogelijk te beperken. Doordat we als 

Bouwend Nederland – net als enkele andere sectoren - op korte termijn nog een praktijktest 

mogen doen met het DSO hebben we meer vertrouwen dat de belangrijkste issues verholpen 

zullen zijn voor invoering.  

Waar het vervolgens om gaat is of er vertrouwen bestaat dat eventuele issues die zich na 

inwerkingtreding voordoen voortvarend worden opgelost. Gesprekken met het ministerie geven 

ons vertrouwen dat het proces en de organisatie zo zijn ingericht dat problemen kunnen worden 

aangepakt en gericht is op continuïteit van dienstverlening na inwerkingtreding van de 

Omgevingswet. 


