Inbreng BOVAG, Koninklijke Metaalunie, ION, NRK en NBOV
Ter voorbereiding van BZK Commissiedebat ‘Omgevingswet’ 10 februari 2022
Op donderdag 10 februari vindt een Commissiedebat ‘Voortgang
Omgevingswet’ plaats in de Tweede Kamer.
BOVAG, Koninklijke Metaalunie, NBOV, ION en NRK pleiten voor een
hernieuwd uitstel van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Het Digitale
Stelsel Omgevingswet (DSO) is nog lang niet op orde. Een goede werking van
de Omgevingswet valt of staat met duidelijke dienstverlening van de overheid.
Hiervoor is een DSO ontwikkeld. Op dit moment biedt het DSO voor het mkbbedrijfsleven (nog) niet de juiste praktische handreikingen om te kunnen
‘werken’ met de nieuwe Omgevingswet.
Doel Omgevingswet
De Omgevingswet is voor mkb ondernemers zeer belangrijk. Deels stelt de wet landelijke
kaders voor de inrichting van onze fysieke leefomgeving vast, maar nog belangrijker is dat
de wet ook kaders meegeeft aan provincies, waterschappen en vooral ook gemeenten bij
de inrichting van de omgeving.
Wettelijk kader goed uitgewerkt, zorgen over uitvoering door gemeenten
Zorgen heeft het bedrijfsleven over de uitwerking van de Omgevingswet in de dagelijkse
praktijk van ondernemers. Gemeenten hebben bijvoorbeeld een belangrijk deel van de
‘omgevingskeuzes’ via omgevingsplannen en omgevingsvergunningen in handen. In
toenemende mate gaat bijvoorbeeld het belang van woningbouw ten koste van ruimte voor
bestaande bedrijven(terreinen).
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Een goede werking van de Omgevingswet valt of staat met duidelijke dienstverlening van
de overheid. Hiervoor wordt een Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Voor
het mkb-bedrijfsleven is het van belang dat het DSO de juiste praktische handreikingen
geeft aan ondernemers en niet onbelangrijk ook mkb-vriendelijk is. Het DSO is onmisbaar
voor bedrijven om bijvoorbeeld te weten te komen wat:
• De algemene milieu- en brandveiligheidseisen zijn
• Hoe er gemeld kan worden
• Hoe een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd
• Hoe de eisen zijn op het eigen bedrijfsperceel en de directe relevante omgeving
in het omgevingsplan
Motie Bisschop c.s. over mkb-toets t.b.v. DSO
Tijdens het wetgevingsproces de afgelopen jaren is door mkb bedrijven continu gehamerd
op voldoende omgevingsruimte voor mkb-bedrijven. Uw Kamer heeft het mkb ondersteund
met de motie Bisschop c.s. voor het uitvoeren van een mkb-toets ten behoeve van een
ondernemersvriendelijk DSO.1 De mkb-toets kan pas worden afgerond wanneer – naast
een grondig ICT advies - branches en het mkb op basis van praktijkcases hebben kunnen
oefenen. Dat is tot op heden nog niet het geval. Waarmee de mkb- toets nog niet kan
worden afgedaan.
Uitkomsten pilots met DSO: basale dienstverlening onvoldoende
De Omgevingswet kan pas in werking treden als zeker is dat alle functies die bij de
minimale invulling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) horen, goed werken.

1

Kamerstuk 34 986, nr 31

De afgelopen maanden heeft het mkb-bedrijfsleven meerdere malen het ministerie van
BZK verzocht pilots met het DSO op te starten, dan wel te intensiveren. Ondanks
toezeggingen, zijn er nog geen concrete data gepland voor de DSO pilots. Hierdoor
ontbreekt een realistisch beeld en is het onduidelijk of het serviceniveau voldoende is. Op
dit moment laten onze beperkte ervaringen met het digitale loket zien dat de basale
dienstverlening onvoldoende werkt. Een halfwerkend DSO is voor het mkb geen optie.
Verlenging pilots en uitstel invoeringsdatum
Het is daarbij van belang om voldoende tijd uit te trekken voor het uitvoerig testen van
het DSO. De invoeringsdatum van 1 juli 2022 komt daarmee te snel, immers het grondig
en zorgvuldig testen en verbeteren van het DSO en het voorlichten van ondernemers komt
daarmee in het gedrang.
BZK: Stand van zaken invoering Omgevingswet
BOVAG, Koninklijke Metaalunie, ION, NBOV en NRK hebben kennis genomen van de
'Voortgangsrapportage Omgevingswet’ van de minister. De invoeringsdatum van 1 juli
2022 is naar de mening van de ondernemersorganisaties onhaalbaar, maar bovenal voor
ondernemers onwerkbaar omdat de belangrijkste zaken met betrekking tot de invoering
van de Omgevingswet, namelijk een goed werkend DSO nog lang niet op orde is.
Daarnaast merken wij op dat de Eerste Kamer nu juist op 18 januari 2022 het
Adviescollege ICT verzocht om advies over:
1.
Beoordeling haalbaarheid invoeringsdatum van 1 juli 2022 inzake technische
werking van DSO.
2.
Alternatief traject met mogelijk gefaseerde invoering / overgangsperiode in
Omgevingswet.
Het door de Eerste Kamer gevraagde advies wordt medio februari 2022 verwacht. De
Tweede Kamer is daarmee niet in staat om dit advies mee te nemen in haar zorgvuldige
afweging voor het Commissiedebat Omgevingswet van 10 februari aanstaande.
Mkb-bedrijfsleven: invoering Omgevingswet pas als DSO op orde is
Het mkb-bedrijfsleven wil nogmaals benadrukken dat het doel van de Omgevingswet,
namelijk betere dienstverlening voor ondernemers omarmd wordt. Echter ordentelijke
invoering van een wet – waarbij de dienstverlening richting ondernemers op orde is – is
wel een vereiste. Het mkb-bedrijfsleven pleit dan ook voor hernieuwd uitstel van invoering
van de Omgevingswet zodat eerst het DSO op orde gemaakt kan worden. Dit kan alleen
door meer branches te betrekken bij de DSO pilots. Maar zeker ook door voldoende tijd –
minimaal een half jaar - te nemen voor de pilots en communicatie zodat aan de ene kant
problemen daadwerkelijk kunnen worden opgelost en aan de andere kant het DSO ook
daadwerkelijk de service biedt aan het bedrijfsleven die het moet bieden, zodat ‘Eenvoudig
en Beter’ ook van toepassing is op het mkb bedrijfsleven.
Uitstel en daarmee ordentelijke invoering van de Omgevingswet met het DSO is volledig
in lijn met het streven van het kabinet om op alle nieuwe wetgeving de mkb-toets te laten
uitvoeren. Naar ons oordeel zakt het DSO met de huidige stand van zaken voor de mkbtoets.

