
 

 

 

MEMORANDUM 

 

 

 

 

 

 

DATUM 18-11-2019 

AAN Commissie Omgevingsvisie 

VAN Huib van Essen 

DOORKIESNUMMER 030 2582447 

ONDERWERP Afhandeling motie 101 Laan van de Leefomgeving en stand van zaken DSO 

 

Inleiding 

 

Op 12 december 2016 hebben uw Staten de motie digitale Laan van de Leefomgeving aangenomen. Hierin wordt 

verzocht het in aanloop naar Omgevingsvisie zo snel mogelijk de Laan van Leefomgeving aan te leggen. Het 

verzoek is om alle voor besluitvorming relevante informatie digitaal beschikbaar te stellen. Ik wil met dit memo 

toelichten welke trajecten lopen om aan onze opgave met betrekking tot het digitaal publiceren van 

omgevingsinformatie – en daarmee uw motie – invulling te geven. 

 

In het bestuursakkoord implementatie Omgevingswet dat Rijk, VNG, Unie van Waterschappen en IPO in 2015 

hebben ondertekend, zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). 

Daarin is ook de ambitie uitgesproken om informatiehuizen met relevante omgevingsinformatie te bouwen binnen 

een Digitale Laan van de Leefomgeving.  

 

Stand van zaken Informatiehuizen 

 

Regionaal 

Vooruitlopend op het landelijke DSO hebben we alle relevante provinciale omgevingsinformatie begin dit jaar via 

het portaal Geo-point (www.geo-point.provincie-utrecht.nl) open beschikbaar gesteld en de kwaliteitsaspecten 

beschreven. De informatie is ook themagewijs ingedeeld en raadpleegbaar. Daarnaast zijn alle basisgegevens 

bruikbaar voor externe systemen via internetdiensten.  

Met de regionale partners voeren we een verkenning uit naar een regionaal portaal voor omgevingsinformatie, 

waar openbare omgevingsinformatie van alle regionale overheden met elkaar wordt gedeeld. We willen de 

informatie zo inrichten dat deze later ook toepasbaar is in een Utrechts of landelijk informatieportaal. Op de 

Utrechtse Omgevingswetdag op 21 november 2019 is hierover een werksessie gegeven. Op onze website treft u 

hierover meer informatie aan. 

 

Landelijk 

Bij de start van het inrichten van het DSO is het begrip Informatiehuis geïntroduceerd. Een Informatiehuis is een 

organisatorisch concept gericht op het ordenen, beschikbaar stellen en verbeteren van de kwaliteit van gegevens 

binnen een thema van de Omgevingswet. De informatiehuizen zijn in 2018 bij een herijking uit de scope van het 

landelijke DSO gehaald. Omdat de beschikbaarheid van informatie van goede kwaliteit cruciaal is om de 

maatschappelijke baten van de Omgevingswet te realiseren, willen de provincies hun verantwoordelijkheid nemen 

voor de informatiehuizen Natuur en Externe Veiligheid door te investeren in de ontwikkeling en het beheer van 

goed bruikbare informatieproducten voor deze twee onderwerpen. Deze informatieproducten zijn aansluitbaar op 

het DSO en ook zonder de Omgevingswet zijn deze producten nodig voor de uitvoering van de taken van de 

provincie (no regret). 

U heeft voor de ontwikkeling van deze producten via de Programmabegroting 2020 middelen beschikbaar 

gesteld. In 2020 en 2021 worden de informatieproducten gefaseerd gerealiseerd. 

 

http://www.geo-point.provincie-utrecht.nl/
https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/overheid/
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Effect 

Het provinciaal portaal en de beoogde informatieproducten Natuur en Externe Veiligheid dragen bij aan een 

efficiëntere planvorming en vergunningverlening, toezicht en handhaving. Het gaat om producten die nodig zijn 

voor de uitvoering van de provinciale taken. 

 

Stand van zaken Digitaal Stelsel Omgevingswet 

 

De minister heeft de Tweede en Eerste Kamer geïnformeerd over de functionaliteiten die eind 2019 beschikbaar 

zijn om in 2020 te kunnen oefenen met het stelsel. Het gaat dan om aansluiten, oefenen en vullen. Voor de 

provincies zijn we voor de omgevingsvisie en omgevingsverordening ondertussen op weg van de fase oefenen 

naar vullen. De ontwerp versies van deze documenten moeten immers maart/april al digitaal kunnen worden 

gepubliceerd via het stelsel. Een belangrijk aspect hierbij is de weg naar volwassenheid van de 

publicatiestandaard. We vangen dit op door samen met onze softwareleveranciers parallel te ontwikkelen en de 

Omgevingsverordening en -visie op te stellen. Voor de ontwerp Omgevingsvisie is publicatie conform het huidige 

regime ook een uitwijkmogelijkheid. In verband met de planning van het landelijke stelsel is met het landelijke 

programma afgesproken de ontwerpversie van de Omgevingsvisie conform de huidige standaarden te publiceren 

en de vastgestelde versie met de nieuwe standaarden. De ontwerp Omgevingsverordening publiceren we met de 

nieuwe Omgevingswetstandaarden. 

Voor het spoor van de uitvoering (vergunningverlening) zijn de standaarden en voorzieningen voor aanvragen en 

meldingen al wat langer stabiel. Volgend jaar biedt dan voldoende ruimte om aan te sluiten en te oefenen in dit 

spoor. 

Het landelijke loket biedt momenteel in een zogenaamde beta (proef) omgeving functionaliteit om snel een check 

te doen voor een vergunningaanvraag, een viewer voor regels (waaronder onze verordening en visie) op de kaart 

en de mogelijkheid om een aanvraag of melding te doen. Het is nu van belang dat wij en onze partners voldoende 

content publiceren in het loket. 

 

Per 1-1-2021 moet het basisniveau van het landelijke stelsel beschikbaar zijn. Vanuit IPO is samen met de 

andere koepels aangegeven welke functionaliteiten en welke instrumenten minimaal beschikbaar moeten zijn om 

de wet in werking te laten treden. In december 2018 heeft IPO in een brief aan de minister laten weten dat ze 

twee momenten inplannen om de te beoordelen hoe de voortgang richting de bestuursakkoordafspraak loopt; een 

half jaar voor inwerkingtreding en na de oplevering van de evaluatie. We volgen deze trajecten, dragen eraan bij 

en zullen u op de hoogte houden van de resultaten. 

 

Door de volle commissieagenda in de tweede helft dit jaar was het niet mogelijk om met u door te praten over de 

veranderopgave voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de landelijke ontwikkelingen. Daarom informeer ik u 

in dit memo kort en stel ik voor in de commissievergadering van maart het onderwerp in informerende zin op de 

agenda te zetten. 


