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1. Inleiding 
 
1.1 Over dit document 
Voor u ligt ‘de Omgevingswet & de Gemeente Steenbergen – inhoudelijke aspecten’. Dit document 
schetst inhoudelijke aspecten van de Omgevingswet. Deze kennis is nodig om de Omgevingswet en 
de overige documenten van gemeente Steenbergen te begrijpen. 
 
1.2 Introductie van de Omgevingswet 
Het huidige omgevingsrecht is complex en omvangrijk. De Omgevingswet bundelt in één wet al de 
wetgeving voor de fysieke leefomgeving. Dat moet leiden tot meer eenvoud, meer integraliteit en 
daarmee een toekomstbestendig stelsel.  
 
De implementatie is een van de grootste wetswijzigingen die we in Nederland in de afgelopen 50 jaar 
hebben meegemaakt. Tegelijkertijd is het niet enkel een verandering van regels. Het gaat ook om de 
wijze waarop overheden omgaan met initiatieven en ontwikkelingen in de samenleving. De huidige 
wet- en regelgeving past niet altijd meer bij deze ontwikkeling. In de huidige wetten en regels heeft 
de overheid een leidende rol. In de praktijk zien we een tendens waarbij het accent steeds meer ligt 
op het faciliteren en verbinden van initiatieven uit de samenleving. De Omgevingswet sluit hierop 
aan. Het is een wet die kansen biedt voor inwoners, bedrijven én overheden.  
 
De nieuwe manier van werken is te omschrijven als samenhangend, als één overheid, zorgend voor 
ketensamenwerking, in samenspraak met de samenleving. De veranderopgave richt zich voor 80% op 
cultuur, houding en werkwijze en voor 20% op regels. Daarmee sluit het aan bij de reeds ingezette 
veranderingen zoals die voortkomen uit de organisatieontwikkeling en (visie op) dienstverlening. 
 
Zesentwintig bestaande wetten voor onder meer bouwen, milieu, waterbeheer, monumentenzorg, 
ruimtelijke ordening en natuur worden gebundeld in één wet. Deze wetten zijn nu veelal sectoraal 
opgebouwd. Daarnaast zijn er vier Algemene Maatregelen van Bestuur, vier aanvullingswetten 
(natuur, bodem, geluid, grondeigendom) en zo’n tien ministeriële regelingen. 
 
De Omgevingswet treedt naar verwachting op 1 januari 2022 in werking. Op Rijksniveau is de 
inwerkingtreding van de wet meermaals uitgesteld. Dit heeft onder andere te maken met de 
complexiteit van de wetgeving en juridische aanpassingen. Ook heeft het te maken met het 
ontwikkelen van een nieuw digitaal loket, het DSO. Met het DSO kan iedereen de informatie 
raadplegen die nodig is bij het gebruik van de Omgevingswet. De realisatie hiervan is een 
randvoorwaarde voor de invoering van de wet. 
 
De overgang van de huidige wetgeving naar de Omgevingswet wordt geregeld in de lnvoeringswet. 
De hierin voorgestelde regels voor het overgangsrecht zijn bedoeld om het nieuwe stelsel snel in te 
kunnen voeren met behoud van rechtszekerheid en met oog voor de uitvoerbaarheid. Volgens de 
Invoeringswet hebben gemeenten na de inwerkingtreding van de Omgevingswet een 
overgangstermijn tot 1 januari 2025 om een Omgevingsvisie op te stellen en dient er voor 1 januari 
2030 een integraal Omgevingsplan te zijn. De wet is volledig ingevoerd op 1 juli 2030. De 
overgangstermijnen, voor bijvoorbeeld het hebben van één omgevingsplan voor de gehele 
gemeente, zijn dan verlopen. 
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1.3 De fysieke leefomgeving 
De Omgevingswet is wetgeving over de fysieke leefomgeving. Het begrip bepaalt de werkingssfeer. 
Maar wat is de fysieke leefomgeving? Een afgebakende definitie van dit begrip bestaat niet. 
Gemeenten hebben in zekere zin enige mogelijkheid om zelf te bepalen welke activiteiten onder de 
fysieke leefomgeving vallen. De wet schept hier bepaalde uitgangspunten voor. Zo bevat het om een 
opsomming van onderdelen die in ieder geval onder de fysieke leefomgeving vallen. Dit zijn 
bouwwerken, infrastructuur, water, watersystemen, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel 
erfgoed en werelderfgoed. 
 
De fysieke leefomgeving is ‘alles voor de voordeur’ is een beeldscheppende gelijkenis. Veiligheid, 
gezondheid, duurzaamheid en energietransitie, milieu, klimaatadaptatie en het bevorderen van de 
toegankelijkheid voor personen kunnen dus ook onder de fysieke leefomgeving vallen.  
 
1.4 Doel van de Omgevingswet 
Het motto van de wet is ‘Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen van kwaliteit’. Dit motto is vertaald 
in twee maatschappelijke doelen, te lezen in artikel 1.3 van de Omgevingswet: 

 
 
Om de maatschappelijke doelen te behalen heeft de wetgever vier verbeterdoelen benoemd. Ook 
wel bekend als ‘de verbeterdoelen van de stelselherziening’.  
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1.5 Taken en bevoegdheden 
De wet gaat uit van het subsidiariteitsbeginsel (decentraal, tenzij). Dit betekent dat gemeenten en 
waterschappen de taken en de bevoegdheden in principe uitvoeren. De provincie of het Rijk oefenen 
de taken alleen uit als: 

• een provinciaal of een nationaal belang niet op een doelmatige en een doeltreffende wijze 
door het gemeentebestuur kan worden behartigd; 

• dit nodig is voor een doelmatige en een doeltreffende uitoefening van de taken en de 
bevoegdheden of de uitvoering van een internationaalrechtelijke verplichting. 

 
2. Kerninstrumenten van de Omgevingswet 
Met een zestal zogenaamde kerninstrumenten, kunnen bestuursorganen invulling geven aan hun 
taken en bevoegdheden. De gemeente gaat met vier kerninstrumenten aan de slag. Dit zijn de 
omgevingsvisie, het omgevingsplan, programma’s en de omgevingsvergunning. Gemeenten moeten 
hierbij rekening houden met de kerninstrumenten van de hogere overheden. 
 

 
 
2.1 De omgevingsvisie 
In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving 
voor de lange termijn vast. Het vormt de basis voor het omgevingsplan en eventueel op te stellen 
programma’s. 
 
De gemeenteraad stelt één omgevingsvisie voor het hele grondgebied vast. Het vormt een 
samenhangend, strategisch beleidsdocument. De omgevingsvisie komt in de plaats van onder meer 
de gebiedsdekkende structuurvisie en het verkeers- en vervoerplan.  
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Bestaand beleid op de verschillende terreinen van de fysieke leefomgeving wordt samengevoegd en 
met elkaar verbonden. Op die manier kunnen tegengestelde of gelijke belangen worden herkend. De 
brede reikwijdte wil niet zeggen dat alle onderwerpen tot in detail moet worden uitgewerkt. De 
gemeente legt accenten en stelt prioriteiten. Op hoofdlijnen beschrijft het de (bestaande en 
gewenste) kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de voorgenomen ontwikkelingen, het gebruik, 
beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied.  
 
Een goede omgevingsvisie draagt bij aan integrale en afgewogen besluitvorming en een 
transparantere overheid. Ook het Rijk en de provincie stellen een omgevingsvisie vast. 
 
Het is belangrijk burgers, bedrijven en maatschappelijke partijen te betrekken bij het vormen van de 
omgevingsvisie. De wetgever beaamt dit. Bij het vaststellen van een omgevingsvisie moet worden 
beschreven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke partijen en bestuursorganen bij de 
voorbereiding betrokken zijn. De gemeente mag zelf beslissen hoe zij daar invulling aan geeft. 
 

 
 
2.2 Programma’s 
Om de gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving te bereiken kunnen overheden 
een programma opstellen. In sommige situaties is een programma verplicht, bijvoorbeeld voor 
geluid. 
 
Een programma is uitvoeringsgericht. De maatregelen kunnen betrekking hebben op een aspect van 
de leefomgeving of een specifiek gebied. Een programma is zelfbindend, niet vrijblijvend. Mogelijk 
kan het burgers en bedrijven stimuleren dingen te doen die helpen om de doelstellingen te halen.  
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2.3 Het omgevingsplan 
De gemeenteraad stelt voor het grondgebied één omgevingsplan vast. Het omgevingsplan is een 
doorvertaling van de omgevingsvisie en vervangt bestaande bestemmingsplannen. Het 
omgevingsplan is uitgebreider. Zo worden verordeningen die betrekking hebben op de fysieke 
leefomgeving, zoals de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV), opgenomen. Ook alle regels met 
betrekking tot de fysieke leefomgeving (zoals onder andere welstand, erfgoed, geluid, hinder) 
integreren in het omgevingsplan.  
 
Bij de inwerkingtreding van de wet vormen de bestemmingsplannen en beheerverordeningen van 
rechtswege het omgevingsplan. Bij de samenvoeging van deze regelgeving moet de bruikbaarheid 
van de bestaande regels worden beoordeeld. Bij het maken van nieuwe regels voor het 
omgevingsplan is het belangrijk om criteria vast te stellen waaraan de regels moeten voldoen. 
 
De Omgevingswet creëert de legitimiteit van loslaten. Ook hierin moet voor de gemeente een 
passende keuze worden gemaakt. In hoeverre wil de gemeente gedetailleerde regels behouden? 
Daarnaast zijn er keuzes te maken in de gebieds- of themagerichte normen (mengpaneel).  
 
De regels in het omgevingsplan zijn gekoppeld aan de functies die aan verschillende locaties in het 
gebied worden toegekend. Ze regelen de activiteiten en bouwwerken die op een locatie zijn of 
worden toegestaan.  
 
Vanuit het rijk worden instructieregels gesteld over onderwerpen (bijvoorbeeld onderdelen van de 
aspecten externe veiligheid, water, lucht, geluid) die op genomen moeten worden in het 
omgevingsplan.  
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2.3.1 De bruidsschat 
Onder de Omgevingswet verhuizen verschillende Rijksregels naar gemeenten (en waterschappen). 
Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de wet; het subsidiariteitsbeginsel (decentraal, tenzij). De regels 
gaan onderdeel uitmaken van het omgevingsplan. Omdat dit niet per inwerkingtreding van de 
Omgevingswet gereed is zorgt de rijksoverheid voor een pakket regels dat automatisch onderdeel 
uitmaakt van het omgevingsplan: de bruidsschat. De regels hebben betrekking op onder meer 
horeca, detailhandel, recreatie, lozingen, emissies van geluid, geur en trillingen door bedrijven en 
bouwen. De bruidsschat geeft ruimte voor lokale afwegingen en beleidsvrijheid.  
 
2.4 De omgevingsvergunning (inhoud) 
Veel initiatieven hebben gevolgen voor de leefomgeving. De omgevingsvergunning toetst vooraf of - 
op basis van de regels - de initiatieven mogelijk zijn. Initiatiefnemers kunnen via één aanvraag bij één 
loket de vergunning krijgen. 
 
De Omgevingswet tracht vergunningverlening zo simpel mogelijk in te richten. Hierdoor duren 
procedures niet onnodig lang. De standaard doorlooptijd is straks acht weken. Complexe activiteiten, 
aangewezen bij AMvB, volgen een langere procedure. 
 
Burgemeester en wethouders verlenen een omgevingsvergunning. De uitgangspunten zijn: 

• Meer ruime kaders/ meer vergunningsvrij; 

• Standaard toepassen van de reguliere procedure van 8 weken (inclusief de grote 
buitenplanse afwijking). 

 
In de huidige wetgeving van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) zijn op 
gemeentelijk niveau al veel vergunningszaken gecombineerd. Onder de Omgevingswet wordt 
deze integratie van regels verder uitgebreid. Vanuit hogere regelgeving en het omgevingsplan kan 
ruimte worden benut om te bepalen in welke gevallen géén vergunning nodig is, wat 
meldingsplichtig is en wanneer en onder welke voorwaarden er wel vergunningsplicht is. Er worden 
zoveel mogelijk algemene regels opgesteld in plaats van vergunningplichtige activiteiten. Met deze 
keuzes wordt invulling gegeven aan de lokale bestuurlijke afwegingsruimte. 
 
Verder wordt in de huidige regelgeving een vergunning automatisch verleend als de beslistermijn 
verstreken is (lex silencio positivo). Dit vervalt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 
Wanneer de beslistermijn is verstreken, en er is nog geen besluit genomen is een dwangsomregeling 
van toepassing. Het bevoegd gezag moet in die situatie een dwangsom betalen aan de aanvrager. 
 
2.5 Overige kerninstrumenten 
Voor bovenstaande kerninstrumenten is de gemeente primair verantwoordelijk. Daarnaast bestaan 
er overige kerninstrumenten. Hierover volgt in dit implementatieplan geen inhoudelijke toelichting. 
Dit zijn: 

• Algemene rijksregels (de Algemene Maatregelen van Bestuur – AmvB’s): 

• Omgevingsbesluit 

• Besluit kwaliteit leefomgeving (bkl) 

• Besluit activiteiten leefomgeving (bal) 

• Besluit bouwwerken leefomgeving (bbl) 

• de waterschapsverordening (decentrale regels) 

• de provinciale Omgevingsverordening (decentrale regels)  

• het projectbesluit. 
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3. Invloed op vergunningverlening en werkprocessen 
Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet moet de gemeente zowel bij haar vergunningverlening als 
bij toezicht en handhaving kunnen werken volgens het juridisch kader van de Omgevingswet en de 
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Hierbij staat de fysieke leefomgeving centraal. 
 
Voor deze pijler wordt er in het kader van de implementatie van de Omgevingswet ingezet op de 
volgende onderdelen: 

• de omgevingsvergunning; 

• de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen; 

• toezicht en handhaving. 
 
Hieronder wordt de context geschetst van de hiervoor genoemde onderdelen welke relevantie 
houden met de vergunningverlening en werkprocessen.  
 
3.1 De omgevingsvergunning (proces) 
De omgevingsvergunning is een nieuw kerninstrument. Inhoudelijk wordt dit toegelicht onder 2.4. 
Het maakt onderdeel uit van de nieuwe procedure vergunningverlening, zoals de Omgevingswet die 
beschrijft. Naast de juridische kant is het van belang om met aansluiting te zoeken met het lokale 
uitgangspunten en afstemming te hebben met onze ketenpartners. Het inregelen van de nieuwe 
(vergunning)processen en procedures vraagt een integrale benadering. Onderdelen die relevant zijn 
voor de inrichting van de nieuwe processen en procedure (in willekeurige volgorde): 

1. dienstverlening (visie en uitvoering): het gaat hierbij om het beschikbaar stellen van 
informatie, ‘eenvoudig’ kunnen toetsen of er wel of geen vergunning- of meldingsplicht is 
voor een omgevingsactiviteit, vooroverleg toetsen aanvraag omgevingsvergunning 
beoordelen. 

2. opbouwen van expertise: de gemeente moet bekend zijn met de nieuwe structuur van de 
wetgeving en de bijbehorende beweegruimte; 

3. kerninstrumenten: het inrichten van het vergunningenproces is sterk afhankelijk van de 
manier waarop de gemeente haar omgevingsplan gaat ontwikkelen; 

4. samenwerken met onze partners: de gemeente staat centraal bij de vergunningverlening. Zij 
moet daar waar nodig de afstemming zoeken met andere partijen, zoals bijvoorbeeld 
provincie en waterschap. Eveneens is het van belang om nieuwe afspraken te maken met 
ketenpartners, zoals bijvoorbeeld de OMWB; 

5. participatie: dit is een indieningsvereiste onder de Omgevingswet. Dit is vooral belangrijk bij 
de buitenplanse omgevingsplanactiviteit); 

6. DSO en VTH-zaaksysteem;  
7. instellen commissie voor ruimtelijke kwaliteit; 
8. opstellen lijst ‘bindend advies van de gemeenteraad’; 
9. omgevingstafel: dit is een instrument om vroegtijdig de haalbaarheid en aandachtspunten van 

een ontwikkeling in kaart te brengen. Uitgangspunt is een integrale benadering van de 
opgave. Inrichting en toepassing van de omgevingstafel is mede afhankelijk van de wijze 
waarop en mate waarin participatie wordt vormgegeven. Veelal zal een omgevingstafel zinvol 
zijn voor omvangrijke projecten waarbij meerdere disciplines/opgaven spelen; 

10. veranderen rol vergunningverleners en toezichthouders ten gevolgde van de Wkb: door de 
Wkb, zie onder B. verandert het takenpakket van de gemeente rondom de 
vergunningverlening en haar toezichtstaken;  

11. kostendekkendheid: door het wegvallen van de vergunningplicht en inhoudelijke 
toetsingselementen vraagt dit een herziening van de kostendekkendheid. Dit onderdeel 
wordt in de pijler financiën nader uitgewerkt.  
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3.2 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 
Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van de Omgevingswet gaat de Wet kwaliteitsborging voor het 
bouwen (Wkb) gelden. De Wkb heeft als doel de bouwkwaliteit en het bouwtoezicht te verbeteren 
door inschakeling van private kwaliteitsborgers. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van 
aannemers ten opzichte van particuliere en professionele opdrachtgevers uitgebreid. Ook is het 
mogelijk om als opdrachtgever eigen kwaliteitseisen toe te voegen aan het toetsingskader. Dit 
betekent dat de kwaliteitsborger optreedt als een opzichter voor de opdrachtgever. De wet gaat 
gefaseerd in. Er wordt gestart met de eenvoudigere bouwprojecten, daarna volgen eventueel de 
meer complexere.  
 
Doelen van de Wet kwaliteitsborging zijn: 

• verbeterde (borging van de) bouwkwaliteit; 

• verbeterde positie van de consument; 

• stimuleren van kwaliteitsverbetering en faalkostenvermindering. 
 
 
Het bouwproces 
Om de doelen van de Wkb te halen wordt het proces voor vergunningverlening in tweeën geknipt:  

• De ruimtelijke component (toets aan omgevingsplan en -veiligheid): loopt via de gemeente. 

• De bouwtechnische component: hiervoor wordt de papieren toets op het bouwplan vooraf 
vervangen door toetsing in de praktijk op het bouwwerk zoals gebouwd. De 
vergunninghouder wordt verplicht een onafhankelijke kwaliteitsborger in te schakelen die 
tijdens de bouw toetst op conformiteit met de bouwtechnische voorschriften uit het 
Bouwbesluit en verklaart of de getoetste onderdelen aan de voorschriften voldoen. Dit wordt 
bij private partijen belegd. Het bouw- en woningtoezicht, zoals gemeenten dat nu uitvoeren, 
wordt een taak van marktpartijen. Een verklaring van de kwaliteitsborger zal bij oplevering 
voorwaarde zijn voor ingebruikname.  

 
De rol van de gemeente 
De gemeente blijft verantwoordelijk voor het toezicht op de bestaande bouw en omgevingsveiligheid 
en blijft het bevoegd gezag. De vergunninghouder legt inhoudelijk verantwoording af aan het 
bevoegd gezag. Dit doet hij door de risicobeoordeling voor de aanvang van de bouw en het dossier 
bevoegd gezag tijdens en bij de afronding van het bouwtraject. De risicobeoordeling kan door het 
bevoegd gezag worden gebruikt om zijn handhavende taak van waarnemen, beoordelen en 
interveniëren vooraf inhoud en richting te geven. Voor zijn handhavende taak kan het bevoegd 
gezag, als hij daarvoor in specifieke gevallen aanleiding ziet op basis van deze risicoanalyse en het 
bijbehorende borgingsplan, tijdens de bouw informatiemomenten en stopmomenten aan de 
vergunninghouder opleggen. 
 
3.3 Toezicht en handhaving 
Hoofdregel uit de Omgevingswet is dat het bevoegd gezag voor respectievelijk de algemene regels, 
omgevingsvergunning of projectbesluit ook bevoegd is om handhavend op te treden. De 
handhavingsbevoegdheid wordt daarbij over het algemeen neergelegd bij het college van 
burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente. Dit is vergelijkbaar met de huidige 
situatie. Naast de herstelsancties (last onder bestuursdwang en last onder dwangsom) en de 
intrekking van een begunstigende beschikking wordt, meer dan tot nu toe, de bestuurlijke boete in 
het omgevingsrecht van belang. De bestuurlijke boete bestaat bijvoorbeeld al op grond van de 
Woningwet, maar wordt in de praktijk zelden toegepast. Verder maakt een algemene zorgplicht, een 
algemeen verbod en een specifieke zorgplicht onderdeel uit van de Omgevingswet. Samen zorgen ze 
ervoor dat overheid, bedrijven en burgers verantwoordelijk zijn voor een veilige en gezonde 
leefomgeving en goede omgevingskwaliteit.  
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Deze algemene zorgplicht is vooral een vangnet als er geen specifieke decentrale regels of rijksregels 
van toepassing zijn. Als deze specifieke decentrale of rijksregels er wel zijn, geldt de algemene 
zorgplicht niet. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet, zal middels jurisprudentie de zorgplicht 
nader worden geduid. Wat valt er wel of niet onder. 
 
Verschuiving vergunningverlening naar toezicht  
Onder de Omgevingswet is het mogelijk om in het omgevingsplan te bepalen dat de regels voor het 
bouwen op een locatie rechtstreeks werkend zijn. Dit betekent dat er niet langer een vergunning 
nodig is voor de ruimtelijke toetst. Verwachting is dat een dergelijke keuzes, een verschuiving 
oplevert van vergunningverlening (toetsing vooraf) naar toezicht en handhaving (toetsing achteraf) 
bij de activiteit bouwen. Mogelijk heeft dit ook en effect op het aantal handhavingsverzoeken. Risico 
bestaat dat dit zal toenemen vanwege het ontbreken van een voortoets (vergunning) en dat door de 
complexiteit aan regels, burgers zelf er niet aan uit komen of het initiatief al dan niet vergunningsvrij 
is. De keuze voor het al dan niet vergunningvrij maken wordt vertaald in het omgevingsplan. Het 
omgevingsplan is onderdeel van de pijler kerninstrumenten.  
 
 
 
4. Digitaal Stelsel Omgevingswet 
De doelstellingen van de Omgevingswet gaan in op de dienstverlening van de gemeente. Meer 
transparantie, snelheid, ruimte, kwaliteit en gemak is alleen haalbaar met adequate digitalisering. 
Digitalisering is hierbij essentieel. Aan de Omgevingswet is dan ook een digitaliseringsopgave 
gekoppeld. Die gaat verder dan alleen het Digitaal Stelsel Omgevingswet (verder: DSO). Toch wordt 
specifiek het DSO verder toegelicht. Het DSO is een belangrijke en verplichte pijler binnen de 
Omgevingswet. Het DSO draagt bij aan verbetering stelsel omgevingsrecht. Dit door te zorgen voor 
samenhangende, eenduidige en toegankelijke informatie van goede kwaliteit. Daarmee draagt het 
DSO sterk bij aan de verbetering van het stelsel van het omgevingsrecht 
 
Het DSO is één digitaal loket voor de fysieke leefomgeving. Het vervangt de bestaande toepassingen: 
Omgevingsloket online, Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) en ruimtelijkeplannen.nl. Dit per 
datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.  
Het DSO ondersteunt 4 processen: 

• Het digitaal beschikbaar maken van omgevingsdocumenten in de LVBB (landelijke 
voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen; 

• Toepasbaar maken van regels voor vragenbomen in het Omgevingsloket; 

• Het ontvangen van vergunningaanvragen en meldingen; 

• Samenwerken aan het behandelen van verzoeken.  
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De eindgebruiker ervaart het digitaal stelsel (DSO) als één digitaal loket. Onder de motorkap is het 
DSO een geordend, verbonden en samenhangend stelsel van landelijke en lokale digitale 
voorzieningen, standaarden, gegevens, bronnen en afspraken in de keten. Het digitaal stelsel is dus 
niet één groot ICT-systeem. 
 

 
 
Afbeelding: Beeld van een bèta versie van het DSO. 


