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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie CDA, met betrekking tot storingen 
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
 
Vraag 1: 
Is dit probleem bekend binnen het college? 
 
Antwoord 1: 
Ja het college is op de hoogte. 
Eind mei is de ingangsdatum van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2022. Minister Ollongren van BZK 
heeft op 27 mei middels een kamerbrief de kamer en alle decentrale overheden hierover geïnformeerd. In 
deze brief is aangegeven dat er meer tijd nodig is om het Digitale Stelsel Omgevingswet opgeleverd, 
ingeregeld en stabiel werkend te krijgen. Dit betekent niet alleen dat het landelijke deel van het DSO (DSO-
LV) wordt opgeleverd en stabiel is. Ook softwareleveranciers moeten hun software aanpassen en bevoegd 
gezagen moeten zich aansluiten op de 4 belangrijkste processen van het DSO; 

 Ontvangen en afhandelen van vergunningaanvragen. 

 Samenwerken met ketenpartners aan vergunningaanvragen. 

 Opstellen en publiceren van toepasbare regels. 

 Opstellen en publiceren van een Omgevingsplan (de planketen). 

In overleg met de bestuurlijke partners, waaronder de VNG is geconstateerd dat er minimaal 6 maanden 
nodig is om met het stelsel te kunnen oefen en het te kunnen inregelen bij alle bevoegde gezagen. De 
minister geeft in de brief dan ook aan dat het noodzakelijk is dat de minimale functionaliteiten van het DSO-
LV uiterlijk in oktober 2021 gereed moeten zijn en stabiel werken. 
3 van de 4 onderdelen van het DSO-LV zijn inmiddels stabiel beschikbaar. Er wordt bijvoorbeeld al geoefend 
met de voorziening waarmee overheden kunnen samenwerken aan het afhandelen van 
vergunningaanvragen (samenwerkfunctionaliteit). Ook de systemen voor toepasbare regels en 
vergunningverlening zijn beschikbaar voor het inregelen en oefenen. 
De problemen doen zich echter voor bij de voorziening van de planketen. De basis staat en functioneert, 

 



maar deze is nog niet stabiel. Gepubliceerde testplannen wijken af van de plannen in de bronsystemen bij 
de bevoegde gezagen. Om de problemen te verhelpen, zijn updates nodig. Door deze updates is de 
oefenomgeving regelmatig niet te gebruiken. Daarnaast worden de softwareleveranciers door de updates 
weer geconfronteerd met extra aanpassingen in de software. Terwijl zij ook een steeds grotere druk ervaren 
van gemeenten, die allemaal willen gaan oefenen. De problemen lijken op korte termijn nog niet te zijn 
opgelost. Ze lijken alleen maar toe te nemen omdat er steeds meer gemeenten aansluiten. Onze Software 
leverancier Tercera (een van de grotere leveranciers) heeft onlangs om die reden de publiciteit gezocht. In 
de berichtgeving geven zij aan: "het DSO-systeem gaat instorten, als er niet wordt ingegrepen". De minister 
heeft aangegeven in oktober te bekijken of de voorbereidingen op koers liggen. Maar vanuit het DSO is er 
eind september al wel een onderzoek gestart. 
 
 
Vraag 2: 
Zo ja, speelt dit probleem ook bij de tests in de gemeente Tubbergen? 
 
Antwoord 2: 
Ja. 
Als één van de eerste gemeenten hebben wij afgelopen voorjaar al geoefend met alle 4 processen van het 
DSO. Voor alle processen zijn er verbeterpunten aangedragen voor het DSO. Maar ook wij hebben 
geconstateerd dat er bij het planproces nog “echte fouten” optraden en dat de afhandeling niet eenvoudig en 
stabiel verliep. De problemen zijn echter vooral technisch en moeten worden verholpen op landelijk niveau in 
afstemming tussen het DSO-LV en de softwareleverancier. Als gemeente hebben wij daar verder geen rol in. 
Wij kunnen ondertussen intern gewoon blijven oefenen met de software en het inrichten van een test 
Omgevingsplan. Indien mogelijk gaan wij in afstemming met de softwareleverancier nog weer een poging 
doen een testplan te publiceren. 
 
 
Vraag 3: 
Wat zijn de reeds gemaakte kosten voor de aanpassingen binnen het IT-systeem voor het DSO? 
 
Antwoord 3: 
Voor het DSO zijn 3 nieuwe software systemen aangeschaft. In totaal is er voor de gemeente Tubbergen 
een investering van € 13.856 gedaan. In de bijlage is een tabel opgenomen waarin deze kosten zijn 
uitgesplitst. 
De aanschaf en implementatie van de software voor de afhandeling van de vergunning, waarin ook de 
samenwerking met ketenpartners is geïntegreerd, was in 2018 al voorzien. Vanwege een aflopend contract 
kon de functionaliteit destijds worden meegenomen bij de vervanging van de vergunningen applicatie die 
ook onder de oude wetgeving wordt gebruikt. Deze hebben we gezamenlijk met enkele buurgemeenten en 
het ODT aanbesteed. Alleen de kosten voor samenwerkingsfunctionaliteit zijn daardoor toe te rekenen aan 
de Omgevingswet. 
In 2020 is er na een marktverkenning software aangeschaft voor het maken en publiceren van het 
Omgevingsplan en de bijbehorende toepasbare regels. 
De afgelopen periode is er ambtelijk veel inzet geweest voor de selectie, aanschaf, inrichting en het oefenen 
met de applicaties. 
Door het uitstel van de Omgevingswet moeten we daarnaast de software voor het beheren en publiceren 
van Bestemmingsplannen langer overeind houden. 
 
 
Vraag 4: 
Op welke wijze wordt dit probleem en risico gemitigeerd? 
 
Antwoord 4: 
Wij hebben helaas geen invloed op de problemen bij het DSO-LV. Het enige wat wij zelf kunnen doen is zo 
goed mogelijk voorbereid zijn en de zaken zelf op orde hebben. 
In de brief van minister Ollongren wordt aangegeven dat de bestuurlijke partners samen concluderen, dat ze 
nog steeds volledig achter de invoering van de Omgevingswet staan. Volgens de minister is er alleen meer 
tijd nodig om het DSO opgeleverd, ingeregeld en stabiel werkend te krijgen. Met als reden dat de 
ontwikkeling van de DSO-LV (met name de zogenoemde planketen) complexer is dan voorzien. 
We volgen de ontwikkelingen en gaan er voorlopig vanuit dat de problemen met het DSO met enige 
vertraging zullen worden opgelost. 
Op dit moment werken wij alleen met een test en oefen Omgevingsplan. Met het opbouwen van het 
definitieve Omgevingsplan starten we pas op als de definitieve ingangsdatum helder is. En als er geen 
wijzigingen meer zijn in de standaarden en de software van het DSO. Daarmee voorkomen we dat we 



werkzaamheden verrichten die later voor niets zijn geweest. 
De extra ICT-kosten die worden gemaakt door het uitstel van de Omgevingswet zijn in beeld gebracht. 
Daarbij is ook al rekening gehouden met mogelijk langer uitstel tot 1 januari 2023. De extra kosten voor het 
langer functioneren van de projectorganisatie worden meegenomen in de impactanalyse die in de 
raadsgroep dit najaar toegelicht wordt. In ons geval proberen we die inzet zo effectief mogelijk te laten zijn, 
door zoveel mogelijk conform de originele planning te werken. Zodat we als organisatie goed voorbereid zijn 
en zo min mogelijk energie verloren laten gaan. 
Dit betekent dat we de komende periode een oefenomgeving voor de collega’s inrichten en ketentesten 
uitvoeren met onze partners. Daarnaast nemen we de professionele aanvragers zoals architectenbureaus 
de komende periode mee in werking van het DSO en de stappen die we gaan maken richting 
Omgevingsplan. 
        
 
Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 37 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

de secretaris 
 

 
 
Ing. J.L.M.Scholten 

     de waarnemend burgemeester 
 
 

 
 
    J. Hermans-Vloedbeld 
 



Noaberkracht Tubbergen

Samenwerkingsfunctionaliteit binnen de vergunningen applicatie € 11.250 € 5.625

Software t.b.v. het Omgevingsplan € 9.000 € 4.500

Software t.b.v. de Toepasbare Regels € 1.500 € 750

Extra kosten t.b.v. de software voor bestemmingsplannen € 5.962 € 2.981

Totaal € 27.712 € 13.856


