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Aan
Van

Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Tijdens het debat hebben bijna alle partijen vragen gesteld over dit position 
paper. In uw reactie wordt ingegaan op de zorgpunten die de Raad van State in 
dit paper heeft geuit over het digitaal stelsel omgevingswet (DSO) in relatie tot 
het functioneren van de rechtspraak.

Toelichting
In de brief gaat u nader in op de door de Raad van State geuite zorgen, de 
huidige praktijk, de praktijk van het DSO en de langere termijn ontwikkeling. Dit 
inclusief de wijze van het betrekken van de Raad van State en burgers hierbij.

Bij de beantwoording zijn de medeoverheden betrokken, evenals SBO/TBO. Dit 
aangezien het om huidige werkwijzen bij de bevoegd gezagen en huidige en 
toekomstige werkwijze van o.a. ruimtelijkeplannen.nl en het DSO gaat. Tevens is 
met de Raad van State contact geweest op medewerkers niveau en met de 
staatsraad uit de begeleidingscommissie om de gestelde punten in de position 
paper feitelijk goed te begrijpen.
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2023-0000140868

Datum
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Opgesteld door

Aanleiding
In het plenaire debat met de Eerste Kamer van 7 maart jl. heeft u op het eind van 
het debat aan dhr. Nicolai (PvdD) toegezegd om uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 
per brief te reageren op de punten uit het position paper van de Raad van State 
over de inwerkingtreding Omgevingswet DSO. Dit zodat uw beantwoording 
meegenomen kan worden bij de stemming over de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet die nu gepland staan voor dinsdag 14 maart 2023.

TER INFORMATIE

Nota actief openbaar
Ja

Samengewerkt met
RB, CZW, CIO, FEZ, RB, RO, 
VNG, IPO, UvW, Rijkspartijen, 
SBOZW, SBO/TBO
Bijlage(n)
2

Geadviseerd besluit
• U wordt geadviseerd in te stemmen met de beantwoording en de brief aan de 

Eerste Kamer te ondertekenen.
• En het tevens in afschrift sturen van deze beantwoording aan de Tweede 

Kamer.

ruimtelijkeplannen.nl
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Bijlagen 

Volgnummer

Datum
9 maart 2023

Position paper Raad van State - 
inwerkingtreding Omgevingswet-DSO

Brief aan de Eerste Kamer nav position 
paper Raad van State inwerkingtreding 
Omgevingswet

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Motivering
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd.

De opbouw daarbij:
De goede raadpieegbaarheid van het omgevingsplan
Het risico op het ontstaan van 'witte vlekken'bij vernietiging van een 
omgevingsplan
De verwerking van uitspraken in de geconsolideerde regeling van het 
omgevingsplan
Adequate rechtsbescherming
Robuust en stabiel systeem


