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Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet

Geachte bestuurder,

Eind mei heb ik tijdens het Bestuurlijk Overleg samen met VNG, IPO, UvW en het
Rijk besproken om de Omgevingswet niet op 1 januari 2022, maar op 1 juli 2022
in te laten ingaan. Dit ook na consultatie van grote en kleine gemeenten,
provincies en waterschappen en de betrokken softwareleveranciers, stedenbouw
kundige bureaus en brancheorganisaties. Belangrijkste reden is dat er meer tijd
nodig is om het gehele Digitale Stelsel Omgevingswet te realiseren, ingeregeld en
robuust te krijgen.

We hebben samen geconcludeerd dat 1 juli 2022 een verantwoorde keuze is,
waarbij het digitale stelsel kan worden ingeregeld zodat de dienstverlening aan
burgers en bedrijven en urgente gebiedsontwikkelingen doorgang kunnen vinden.
Tijdens het Bestuurlijk Overleg op 23 juni sprak ik met de koepels over de
concrete invulling van de gemaakte afspraken en de voortgang.

Met elkaar hebben we vastgesteld dat we volledig achter de invoering van de
Omgevingswet staan. De wet die het burgers en bedrijven makkelijker maakt een
initiatief te verwezenlijken. En die ook zorgt dat de grote opgaves in het fysieke
domein zoals de woningbouwopgave en de energietransitie, in samenhang worden
aangepakt en daarmee kunnen worden versneld. En die zorgt dat belangen meer
integraal worden gewogen bij de planvorming. De wet die participatie van
belanghebbenden serieus neemt en ondersteunt. Die ons als overheden stimuleert
om samen te werken in de regio en gezamenlijk een visie te ontwikkelen hoe om
te gaan met de schaarse ruimte.

Oefentijd
Met mijn bestuurlijke partners heb ik geconstateerd dat het echt noodzakelijk is
dat u als bevoegd gezag minimaal een half jaar de tijd heeft om met het
werkende digitale stelsel te kunnen oefenen en het in te regelen. Ik neem dit
uiterst serieus, omdat ik grote waarde hecht aan een goede start van de wet. Ik
ben me er dan ook van bewust dat de landelijke voorziening van het DSO in
oktober de slag gemaakt moet hebben om goed te kunnen oefenen en inregelen.

Elk bevoegd gezag heeft een eigen individuele verantwoordelijkheid om zich goed
voor te bereiden op de komst van de omgevingswet. Gelukkig zie ik dat een groot
aantal gemeenten, provincies en waterschappen al druk aan de slag is met
aansluiten en oefenen, via de werkplaatsen, met de softwareleveranciers, via

Pagina 1 van 2



regionale samenwerkingsverbanden en in ketentests. Die bevoegd gezagen
moedig ik van harte aan daar vooral mee door te gaan. En de tijd te benutten om
ook met de partners in de regio, zoals omgevingsdiensten, veiligheidsdiensten en
GGD's, te oefenen.

Wie nog een flinke weg te gaan heeft, roep ik op om met de voor u relevante
partijen, zoals de softwareleveranciers en stedenbouwkundige bureaus, de
stappen te zetten om te zorgen dat ook u over een jaar klaar bent voor
inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dat betekent uw werkprocessen inrichten
en de software voortvarend op het digitale stelsel aansluiten en inregelen. Indien
u specifieke problemen heeft, wend u zich dan tot de verschillende specialisten
die hiervoor zijn.

U staat hierin immers niet alleen. Op de site van uw koepel zijn uitgebreide
handreikingen te vinden welke die u ondersteunen in de stappen die u hierin heeft
te zetten. Regionale Implementatie Coaches (RIO's) in het land stimuleren
gezamenlijk optrekken in de regio op tal van vlakken. De OSO experts en
leveranciers helpen om u aan te sluiten op de landelijke voorziening. Ook staat u
een palet aan seminars, colleges, spreekuren, congressen en documenten ter
beschikking om kennis op te doen over inhoudelijke onderwerpen. https://iplo.nl

Naar de startstreep
In de veranderopgave die de Omgevingswet in feite is, staat de dienstverlening
aan inwoners en ondernemers centraal. 1 juli 2022 is hierbij de beoogde
startdatum waarop de Omgevingswet in werking zal treden. Daarbij realiseer ik
me terdege dat we dan nog niet klaar zullen zijn. Het is de start van werken met
een nieuwe wet en een nieuw digitaal stelsel door alle bevoegd gezagen in
Nederland. Daarbij zullen we zeker nog tegen zaken aan gaan lopen. Maar die
zullen we samen oplossen en het stelsel zo steeds een beetje beter en slimmer
maken.

Kortom; samen naar de startstreep van de Omgevingswet!

De minister 'an Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
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