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Aan de voorzitter van de raad, 
 
Het college wordt conform artikel 39 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen 
van de gemeenteraad verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 
1. Is het college op de hoogte van de bevindingen van het Bureau ICT-toetsing 

(BIT) over de status van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), die eind 
2020 publiek werden? 

Ja, het college is hiervan op de hoogte. 
 
2. De Eerste Kamer heeft eind januari 33 pagina’s met vragen over de 

Omgevingswet aan de minister gestuurd met tevens het verzoek voor een 
nieuw onderzoek naar het functioneren van het DSO. Media februari zou de 
Adviescommissie ICT met de resultaten van dit onderzoek komen. Is het 
College inmiddels op de hoogte van (het resultaat) van dit onderzoek? 

Ja, het college is op de hoogte van de resultaten van het onderzoek. De Kamerbrief van 
de minister d.d. 15 februari 2022, met daarbij als bijlage het advies van de 
Adviescommissie ICT, vindt u hier:  
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/02/15/kamerbrief-reactie-
op-rapport-adviescollege-ict-programma-digitaal-stelsel-omgevingswet-dso 
 
3. Diverse gemeenten melden dat de software van het DSO hapert, niet stabiel is, 

niet goed gestandaardiseerd en veel te complex is. Hoelang heeft onze 
gemeente inmiddels daadwerkelijk met het systeem kunnen oefenen en wat 
zijn de resultaten daarvan? 

Evenals de overige Twentse gemeenten (en dat geldt overigens ook voor veel andere 
gemeenten buiten onze regio) heeft de organisatie van de gemeente Hof van Twente 
nog niet goed kunnen oefenen met het DSO. Dat heeft ermee te maken dat dit landelijke 
systeem (waar wij als gemeenten zelf geen invloed op hebben) nog niet naar behoren 
werkt en nog niet is uitontwikkeld. Wij delen uw zorgen over het DSO en hebben onze 
zorgen hierover reeds aangegeven bij de VNG.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Verwacht het college dat extra inspanningen moeten worden geleverd om het 
DSO binnen onze gemeente werkend te krijgen en zo ja, wat zijn de 
consequenties daarvan in personele bezetting en budget? 

Wij hebben als gemeenten zelf geen invloed op de ontwikkeling en afronding van het 
DSO. Dit gebeurt namelijk landelijk (centraal, voor alle gemeenten). De acties ten 
aanzien van (en ter voorbereiding op) het DSO waar wij als gemeente Hof van Twente 
wél invloed op hebben, zijn inmiddels grotendeels uitgevoerd. Denk hierbij aan het 
aanschaffen van de vereiste software (voor vergunningverlening en ruimtelijke 
ontwikkeling) en het koppelen van deze software op het landelijke DSO.  
 
 
 
8 maart 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,  de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
 
 
 
 


