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Geachte leden, 

 

In deze ledenbrief informeer ik u over de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg over de Omgevingswet 

van 26 mei 2021 en de brief van de minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) hierover 

aan de Kamers van 27 mei 2021. In laatstgenoemde brief informeert demissionair minister Ollongren de 

Eerste en Tweede Kamer over het besluit van de minister om de beoogde inwerkingtredingsdatum van de 

Omgevingswet met een half jaar te verschuiven naar 1 juli 2022.  

 

Verantwoorde invoeringsdatum 

In de voortgangsbrief van 23 april 2021 aan de Eerste en Tweede Kamer, concludeert demissionair minis-

ter Kajsa Ollongren van BZK dat er extra tijd nodig is om tot een gedegen besluit te komen over de inwer-

kingtreding van de Omgevingswet. In genoemde voortgangsbrief verwijst de minister naar het Bestuurlijk 

Overleg (BO) van 21 april 2021 (https://www.uvw.nl/zorgvuldige-afweging-inwerkingtreding-omgevingswet-

nodig/). In dit overleg hebben de minister, VNG, IPO en Unie afgesproken om in het BO van mei te bepalen 

op welke datum de Omgevingswet verantwoord in werking kan treden. Een zorgvuldig besluit is belangrijk, 

zodat de wet goed van start kan gaan. 

Op 26 mei jl. heeft een tweede Bestuurlijk Overleg over de Omgevingswet plaatsgevonden. De tussenlig-

gende weken zijn benut om scherp te krijgen hoe een zorgvuldige en verantwoorde inwerkingtreding mo-

gelijk kan worden gemaakt. Hierbij zijn meerdere planningsopties (1 januari, 1 april en 1 juli 2022) overwo-

gen. Daarbij zijn naast de Unie, VNG, IPO en de rijkspartijen ook een groot aantal kleine en grote gemeen-

ten, provincies, softwareleveranciers en stedenbouwkundige bureaus betrokken, die veel van de werk-

zaamheden voor deze overheden verrichten. 

 

Startdatum Omgevingswet op 1 juli 2022 

Alles afwegende is de minister samen met de bestuurlijke partners tot de conclusie gekomen dat het no-

dig is om de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet met een half jaar te verplaatsen naar 1 juli 

2022. Er is meer tijd nodig om het Digitale Stelsel Omgevingswet opgeleverd, ingeregeld en stabiel wer-

kend te krijgen. 1 juli is volgens de bestuurlijke partners een verantwoorde keuze waarbij het belang van 

de continuïteit van primaire processen –  de planvorming en de vergunningverlening -  en de 
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dienstverlening aan burgers en bedrijven en de doorgang van urgente gebiedsontwikkelingen centraal 

staan.  

 

Voorwaarden verantwoorde inwerkingtreding 

Om de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking te kunnen laten treden, is het noodzakelijk dat de lande-

lijke voorzieningen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet  (DSO-LV) in oktober 2021 gereed zijn en werken, 

zodat (alle) bevoegd gezagen kunnen aansluiten. De bestuurlijke partners hebben afgesproken om de ko-

mende maanden de vinger aan de pols te houden om te bezien of we de voortgang maken die we beogen. 

Het werkend krijgen van het DSO is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, omdat partijen van elkaar én 

van derden afhankelijk zijn bij het werken in ketens. Voor softwareleveranciers en bevoegde gezagen is 

het lokaal werkend krijgen van het DSO een complexe operatie. Voldoende tijd voor bevoegd gezagen om 

het gehele stelsel in te regelen en ermee te oefenen is essentieel. Bestuurlijke partners hebben daarom 

afgesproken dat de bevoegd gezagen minimaal 6 maanden netto oefentijd krijgen. Het verschuiven van de 

inwerkingtredingsdatum voorziet hierin en draagt zo bij aan een soepele overgang op 1 juli 2022. 

 

Financiële evaluatie 

Een latere inwerkingtreding van de Omgevingswet brengt extra kosten met zich mee voor bevoegd geza-

gen en het ministerie van BZK. Uitstel is niet gratis. De Unie heeft meermaals aandacht gevraagd voor dit 

punt. Hoewel we de grote meerwaarde van de Omgevingswet zien, moeten de waterschappen er niet fi-

nancieel op achteruit gaan door een onvoorziene langere implementatieperiode en overige onvoorziene 

kosten. We zijn daarom blij dat er in 2022 een financiële evaluatie volgt. De bestuurlijke partners hebben 

afgesproken dat tijdens deze financiële evaluatie wordt gekeken welke extra kosten de nieuwe inwerking-

tredingsdatum met zich heeft meegebracht voor overheden. Het uitgangspunt is dat de Omgevingswet 

budgetneutraal kan worden ingevoerd in een periode van 10 jaar. Het Rijk en de medeoverheden hebben 

afgesproken dat zij in interbestuurlijk verband zullen zoeken naar oplossingen voor de financiële knelpun-

ten. 

 

Extra tijd benutten 

Veel partijen hebben meegedacht over de datum voor een verantwoorde start van de Omgevingswet. Het 

werkend krijgen van het stelsel van de Omgevingswet is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, omdat 

partijen van elkaar en van derden afhankelijk zijn bij het werken in ketens. Het invoeren van de Omge-

vingswet is een grote, complexe opgave. De nieuwe inwerkingtredingsdatum geeft extra tijd die hard no-

dig is om het stelsel werkend te krijgen. Dat vraagt om onverminderde inzet en energie van alle betrokken 

partijen. De Unie en het programma Aan de Slag blijven de waterschappen daarbij ondersteunen. 

 

Vervolg 

De samenwerkende partijen werken de komende tijd hard door aan een verantwoorde inwerkingtreding 

op 1 juli 2022. Wij blijven u tussentijds actief informeren over de voortgang.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Meindert Smallenbroek 

Algemeen directeur 
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