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Geachte leden,
Op 7 juni 2022 heeft uw commissie besloten om vooralsnog geen datum vast te stellen voor de plenaire
behandeling van het ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) met de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. In
plaats daarvan komt er een mondeling overleg met de minister. Hierdoor is onzekerheid ontstaan over de
invoeringsdatum van de wet. Hoewel wij begrip hebben voor uw positie, bepleiten wij namens de
medeoverheden om vast te houden aan inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2023 en vragen
wij u voor de zomer het KB in stemming te brengen.
Er komt steeds meer inzicht in wat er nodig is voor een verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet
op 1 januari 2023. Duidelijkheid over de invoeringsdatum zorgt ervoor dat de inzet van de capaciteit
beschikbaar blijft voor een tijdige implementatie. Het houdt de energie vast die nodig is om dit soort complexe
transities te doorlopen. Daarnaast leidt latere besluitvorming over de datum tot problemen in de
voorbereiding bij bevoegd gezagen, in de voorbereiding van gebiedsontwikkelingen (een half jaar voor 1
januari 2023 moet helder zijn onder welk rechtsregime projecten tot stand gebracht zullen worden, huidig
recht of het recht onder de Omgevingswet) en bij dienstverleningsprocessen. Besluitvorming over de
invoeringsdatum na het zomerreces leidt tot verdere druk op de uitvoeringspraktijk.
Wij delen overigens de zorgen die u heeft. Nog niet alles in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) werkt. BZK
en de bevoegd gezagen hebben nog veel te doen om het DSO goed werkend te krijgen. Het is daarom
onvermijdelijk dat het dienstverleningsniveau bij invoering van de wet een tijdelijke terugslag krijgt. De
koepels en het rijk blijven daarom de vinger aan de pols houden ten aanzien van de uitvoerbaarheid van de
Omgevingswet, waarbij verantwoorde invoering voorop staat. De continuering van de gebiedsontwikkeling en
de dienstverlening blijft daarbij onze prioriteit. Via het Indringend Ketentesten wordt steeds zichtbaarder waar
we staan met het DSO-LV en de lokale voorzieningen en processen en de onderlinge interacties daartussen. En
wordt duidelijk wat er werkt en waar we problemen in de keten moeten oplossen of een tijdelijk alternatief
nodig hebben. We willen daarbij doen wat nodig is om per 1 januari 2023 met de wet te kunnen werken en
zullen als overheden gezamenlijk werkende weg nog onderdelen toevoegen. Dat vraagt van het rijk dat zij dit
juridisch en in het DSO-LV mogelijk maken en vraagt van de bevoegd gezagen dat zij alternatieve routes
gebruiken en inregelen. Dit brengt ook scherpte in de verdere ontwikkeling na 1 januari 2023. Over het
voorgaande zijn we continu in gesprek met onze achterban en het ministerie.

Inwerkingtreding van de Omgevingswet moet verantwoord zijn, en is daarbij niet enkel afhankelijk van en is
ook breder dan een compleet werkend DSO. De Omgevingswet is meer dan een digitaal stelsel, het is een
transitie waar al jarenlang heel hard aan gewerkt wordt en invoering per 1 januari 2023 helpt ons werkende
weg tot verdere verbeteringen te komen. Dit kan ook vanwege geldend overgangsrecht voor gemeenten en
waterschappen. Provincies kennen overigens geen overgangsrecht en zullen direct bij de start van de
Omgevingswet gereed moeten zijn, naar verwachting deels met behulp van tijdelijke maatregelen.
Alles afwegend pleiten wij ervoor dat u duidelijkheid biedt en besluit om nog voor het zomer van 2022 over
het ontwerp-KB en voor de datum van 1 januari 2023 te stemmen.
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