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Beantwoording Commissievraag D66 over Impact uitstel 
Omgevingswet 

 

Aanleiding 
De Minister voor VRO heeft in zijn brief van 14 oktober aangegeven de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen naar 1 juli 2023. Op 19 
oktober hebben de leden Van Ginneken, Hagen en Tjeerd de Groot (allen D66) 
tijdens de procedurevergadering gevraagd om een brief van IenW over de impact 
van de vertraagde Omgevingswet op de domeinen (duurzame) mobiliteit, water 
en milieu.  

Geadviseerd besluit 
Aangezien het onderwerpen betreft op uw beider gebied, wordt u beiden gevraagd 
om akkoord op de bijgevoegde brief en om deze te tekenen. 

Kernpunten 
De vraag van de Kamer is een feitelijke vraag. Daarom is gekozen voor een 
feitelijk antwoord, zonder de inhoud en duiding van de Voortgangsbrief 
Omgevingswet oktober 2022 van de Minister voor VRO hier te herhalen.  

Krachtenveld 
Het uitstel van de invoering van de Omgevingswet is momenteel onderdeel van 
politiek debat. De impact van het uitstel zoals beschreven in de bijgevoegde brief 
kan in dit debat in de Kamer mogelijk een rol spelen. De brief is afgestemd met 
de desbetreffende beleidsonderdelen binnen het departement en ambtelijk met 
BZK. 
 
Toelichting 
Naast de gevolgen voor beleidsdomeinen waar de Kamer om vraagt, heeft uitstel 
van de Omgevingswet ook gevolgen voor het werk van RWS als leverancier van 
nationale dienstverlening ten behoeve van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. 
RWS is onder meer betrokken bij de bouw van de Landelijke Voorziening, de 
voorbereiding op de beheerfase en het opstellen van toepasbare regels waarmee 
de Omgevingswet straks digitaal wordt ontsloten.  
 
Dit werk gaat gewoon door en krijgt nu meer tijd voor de puntjes op de i. Wel is 
een algemene zorg dat personeel dat eerder tot enige tijd na inwerkingtreding 
betrokken wilde blijven, inmiddels toch verder gaat kijken naar ander werk. Door 
de krappe arbeidsmarkt is het lastig om goede vervangers te werven. 
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Daarnaast moet bestaande dienstverlening, zoals het Omgevingsloket (OLO2) en 
de Activiteitenbesluit Internet Module langer operationeel blijven, zoals in de brief 
aangegeven. Met de maatregelen die nu voor OLO2 worden getroffen is dat 
mogelijk. Dit geldt ook voor bestaande websites van InfoMil, Bodem+ en de 
Helpdesk Water. Vrijwel overal kan dit al worden meegenomen in de offertes voor 
2023. Waar hiermee geen rekening is gehouden, vinden gesprekken plaats. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Impact op beleidsdomeinen 
IenW door uitstel 
Omgevingswet 

Kamerbrief met beantwoording 
vragen.  

 
 
 
 
 


