Verschillende ministeries werken
al jaren aan de nieuwe omgevingswetgeving en zullen dit nog
blijven doen. Tegelijkertijd wordt
er ten behoeve van de invoering
gewerkt aan een nieuw digitaal
hulpmiddel: het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De
aandacht voor het gemiddelde
kleinbedrijf(< 50, zijnde 99%
van alle bedrijven in NL), als belangrijkste ‘bedrijfsleven’-klant
straks van de DSO lijkt er nog
onvoldoende te zijn.
Allereerst is het goed dat er
naast het nu lopende wetgevingstraject aan deze digitaliseringsslag gewerkt wordt!
Zonder digitale hulpmiddelen
kunnen (o.a.) ondernemers
namelijk onmogelijk in de
praktijk uit de voeten met
deze nieuwe wetgeving. En
zeker niet het kleinbedrijf dat
meestal geen stafafdeling heeft
en waar dit soort wetgeving
ook geen corebusiness is. We
hebben het hier niet over de
bedrijven die geld verdienen
aan deze nieuwe wetgeving
(zoals sommige adviesbureaus
en advocaten) en evenmin over
bedrijven waar dit soort wetgeving meer behoort tot de
corebusiness (zoals aannemers
en projectontwikkelaars).
Maar er is wel een zorg. Vooral
overheden, projectontwikkelaars en adviseurs lijken
uitgangspunt te zijn. Om straks
aan de ingewikkelde nieuwe
wetgeving te kunnen voldoen,
is een aantal zaken van belang
voor het kleinbedrijf. O.a.:
1. Wat zijn de algemene ‘omgevingseisen’ (wat nu milieueisen en brandveiligheidseisen zijn)?
2. Hoe kan ik een melding of
vergunningaanvraag doen?

Digitaal Stelsel Omgevingswet:

MKB Toets gewenst!
3. Hoe word ik op de hoogte
gesteld van mogelijke relevante wijzigingen van de
omgeving?
4. Bij 1., 2. en 3. met een gebruiksvriendelijke DSO zodat
er niet direct een adviseur
moet worden ingeschakeld.
En zodat je bij algemene eisen bij 1. niet weer op meerdere plekken zelf moet gaan
zoeken (en toch meerdere
loketten krijgt).
5. Is het DSO (met bovengenoemde functionaliteiten)
ook ruim voor invoering van
de nieuwe wetgeving (zeg
een 1/2 jaar) volledig gereed
beschikbaar? Pas dan kan
namelijk tijdig geanticipeerd
worden op de nieuwe wetgeving en procedures zonder
allerlei extra en onnodige
aanloopkosten.
Dit lijkt een simpel wensenlijstje, maar onze ICT-ervaring
bij de verschillende overheden is helaas fors voor verbetering vatbaar. Denk aan de
huidige AIM-module, OLO,
www.ruimtelijkeplannen.nl,

Ondernemersplein.nl, ondernemersdossier, en de voortdurende wens van gemeenten
en verschillende ministeries
om vooral ook eigen loketten
te behouden. Dit levert, in het
bijzonder voor het kleinbedrijf,
klantonvriendelijkheid en disproportioneel zware uitvraag
en eisen op. Om maar niet te
spreken over allerlei onnodige
aanloopproblemen, onvolledigheid terwijl wel volledigheid
wordt gesuggereerd (en de
handhaver komt dan met een
andere handhavingslijst) en
verschillende loketten.
Om dit soort problemen
te voorkomen verzoekt
Koninklijke Metaalunie de
minister van IenM om het
kleinbedrijf als uitgangspunt te
nemen, als een van de belangrijke klanten van het DSO. Het
DSO moet aan een MKB Toets
voldoen. Hiermee worden voor
het kleinbedrijf belangrijke en
volstrekt onnodige aanloopproblemen bij de invoering van de
nieuwe omgevingswetgeving in
2020 voorkomen.
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