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Het IPO-bestuur heeft in een extra bestuursvergadering gesproken over de gezamenlijke inzet met 
betrekking tot de inwerkingtreding omgevingswet.  

 

In een bestuurlijk overleg op 5 oktober is besproken hoe de verschillende overheden kijken naar 
inwerkingtreding per 1 januari 2023. Vanuit de gezamenlijke provincies is ingebracht dat het niet 

verantwoord wordt gevonden om over te gaan tot inwerkingtreding per 1 januari 2023, maar dat er 

wel gehecht wordt aan inwerkingtreding van de wet en er dus gepleit wordt voor beperkt uitstel en 
het snel vaststellen van een nieuwe datum voor inwerkingtreding. Rijk, UvW en VNG richtten zich 

nog steeds op inwerkingtreding per 1 januari 2023, maar hebben begrip voor de positie van de 

provincies vanwege het overgangsrecht.  
 

Op 11 oktober is het ICT-advies uitgekomen over de stand van zaken rondom het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet (DSO). Dit rapport stelt dat het mogelijk is om te mikken op 1 januari, maar dan is 
volgens het college maximale inzet nodig om risico’s te beperken. Het adviescollege erkent dat hier 

nog maar weinig tijd voor is. Een andere optie is uitstel. Het college adviseert in dat geval de tijd te 

nemen voor een fundamentele heroriëntatie. 
 

Op 12 oktober is er een nieuw bestuurlijk overleg om te besluiten over inwerkingtreding.  

 

Het IPO-bestuur herbevestigt dat er zorgen zijn rondom inwerkingtreding per 1 januari 2023. Deze 

zorgen zullen kenbaar worden gemaakt in het bestuurlijk overleg op 12 oktober. Wel zijn er 

verschillen tussen de provincies in de mate van zorgen. De uiteindelijke keuze om al dan niet over te 

gaan tot inwerkingtreding is aan de minister maar de gezamenlijke provincies zullen een keuze voor 

inwerkingtreding niet steunen, overigens ook niet tegenwerken, en vinden dat er extra tijd nodig is 

om te testen en oefenen.  

 Vergadering van het IPO-bestuur  

 Op 11 oktober 2022  

    

 

Verslag 
 

 Betreft Extra IPO-bestuur inwerkingtreding omgevingswet 

 Vergaderdatum  Dinsdag 11 oktober 2022 

 Locatie Digitaal 

 Genodigden  Jaap Smit (vz), Madeleine van Toorenburg (Li), Suzanne Otters (NB; vervangen door de 

heer Ronnes), Sietske Poepjes (FR; afwezig), Huib van Essen (Ut), Jeannette Baljeu (ZH), 

Jop Fackeldey (Fl), Nelleke Vedelaar (Dr), Fleur Gräper (Gr), Peter Drenth (GL; vervangen 
door de heer Kerris), Edward Stigter (NH), Harry van der Maas (ZL), Eddy van Hijum (Ov), 

Arthur van Dijk (NH; adviseur), Andries Heidema (OV; adviseur; afwezig), Han Polman (ZL; 

adviseur; afwezig), Ab Smit (ZL; adviseur; afwezig) 

   


