Luisterend meer leren over de Omgevingswet -12U heeft ze vast gemist, de afgelopen tijd: de podcasts over de Omgevingswet. Nou, hier is er weer
eentje. Met link naar het gesprek dat Pascale Georgopoulou voert en met hieronder de samenvatting
van dat gesprek.
12. Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) Lengte: 11.40 min
SAMENVATTING
Wat is het DSO?
DSO gaat over digitalisering en dienstverlening. En dan over het hele stelsel: een landelijke
voorziening en de software aan de gemeentekant. Dat maakt het ook ingewikkeld.
DSO: paar onderdelen: een loket waarin inwoners vergunningen kunnen aanvragen en plannen
kunnen inzien. Daarachter een heel rijtje aan voorzieningen: databases en hulpmiddelen die de
dienstverlening ondersteunen. Stelsel: kapstok en daar hangt van alles aan. Zit op veel plekken: bij
gemeenten, waterschappen, provincies. Belangrijk, omdat het DSO de transparantie ondersteunt die
we met de Omgevingswet willen bereiken.
Wat merk je als inwoner van het DSO?
Google-maps-achtige kaart. Daarop is te zien: wat mag ik eigenlijk hier in de omgeving. Mag ik in
mijn achtertuin een zwembad aanleggen of mijn oprit verbreden. Voor ondernemers: mag ik mijn
terras uitbreiden?
Complex?
Ja. 1. Technisch ingewikkeld, omdat je te maken hebt met informatie van verschillende partijen. En
2. inhoudelijk ingewikkeld, omdat we verschillende wetten bundelen in de Omgevingswet. We
proberen de juridische informatie te vertalen vertalen in begrijpelijke informatie. Dan gebruiken we
vragenbomen om de aanvrager bv stap voor stap door een vergunningaanvraag te leiden.
Wat moet ik als raadslid nu doen?
DSO op de agenda zetten. Immers: vraagt grote investeringen van de gemeente en als raad wil je
weten of dat geld nuttig wordt besteed. En je wilt weten of de informatievoorziening naar je
inwoners straks goed verloopt. Want die dienstverlening kan op een heel hoog niveau gedigitaliseerd
worden of op een heel laag niveau. En daar moet je als raad een keuze in maken.
Moet het 1/1/2021 helemaal klaar zijn, dat DSO?
Nee. Basis moet staan. We moeten zeker weten welke kant we op gaan. Ontwikkeling wordt daarna
verder vormgegeven. Op 1/1/2021 moet hetzelfde dienstverleningsniveau aangeboden worden als
nu.
Wat moet ik als raadslid dan nu op de agenda zetten?
Laat je informeren op de inhoud: hoe ziet die dienstverlening er dan uit. Kunnen onze inwoners
hiermee werken, begrijpen ze het, is het veilig? Je mag vragen stellen over de randvoorwaarden.
Straks het resultaat: gelijke informatievoorziening: inwoners kunnen hetzelfde zien als wij, als
gemeente. Dus gaat participatie veel gemakkelijker worden; je kunt als inwoner gemakkelijker
meedoen.
DSO ondersteunt digitale participatie op dit moment nog niet. Mogelijk op lange termijn. Maar wat je
in ieder geval nodig hebt voor participatie is dat je weet wat er speelt. Dat doen we nu; we gaan
inzicht geven in de regels. Stap voor stap gaan we andere informatie toevoegen. Het DSO is dus
eigenlijk een randvoorwaarde om te kunnen participeren.

Gaat er iets veranderen in de informatievoorziening naar de raad toe?
Dit is een spannend punt, nog. Niet meer besluiten met een pdf van een bestemmingsplan in de
hand. Uiteindelijk ga je als raad de plannen digitaal zien en digitaal besluiten. Hoe, moeten we nog
uitwerken.
Tip voor raadsleden
1. Laat je goed informeren over de onderwerpen als participatie en dienstverlening
2. Neem positie in op die belangrijke onderwerpen
3. Zie het DSO niet alleen maar als techniek, maar wees je ervan bewust dat je die techniek
nodig hebt om de ambities die je als gemeente hebt te kunnen realiseren.

