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Nota - Beantwoording Kamervragen EK inzake 

inwerkingtreding Omgevingswet 

Aanleiding 

De leden van de fracties van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat 

en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (EZK/LNV) hebben op 4 oktober jl. vragen gesteld over de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet ter voorbereiding op het plenaire debat 

over het ontwerp-KB inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet 

(170790.28U). 

Geadviseerd besluit 

• U wordt geadviseerd in te stemmen met de aanbiedingsbrief aan de Eerste 
Kamer en de bijlage met de antwoorden op de schriftelijke vragen en de brief 
te ondertekenen. 

• Tevens in te stemmen met het in afschrift sturen van deze beantwoording van 
de vragen aan de Tweede Kamer. 

Kern 

De leden van de fracties van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat 

en Omgeving (IWO) en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit (EZK/LNV) hebben op 4 oktober jl. vragen gesteld over de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet ter voorbereiding op het plenaire debat 

over het ontwerp-KB inzake de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

De vragen gaan over een vijftal onderwerpen: 

1. Het functioneren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO); 

2. Indringend Ketentesten; 

3. De informatievoorziening aan de Kamer; 

4. Het rapport ‘Invoering Omgevingswet: is iedereen er klaar voor?’ van I&O 

Research; 

5. De enquête onder de bevoegde gezagen. 

 

Gevraagd wordt om de antwoorden, met het oog op het voor 1 november 

geplande plenaire debat, uiterlijk vrijdag 14 oktober aan de Eerste Kamer toe te 

sturen. 

 

In de beantwoording gaat u in op de feitelijke vragen. Voor de stand van zaken 

vragen wordt verwezen naar de voortgangsbrief Omgevingswet en de bijlagen 
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Onze referentie 

2022-0000559257 
 

Datum 

14 oktober 2022 

daarbij. De voortgangsbrief heeft u op 14 oktober naar de Eerste en Tweede 
Kamer gestuurd.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Brief EK met beantwoording   

2 Bijlage beantwoording vragen EK  

3 Bijlage nota voortgangsbrief OW 14 okt 2022  

4 Brief TK afschrift beantwoording   

 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

TER ONDERTEKENING 

Nota actief openbaar 
la 

Onze referentie 
Aan 	 minVRO 

	
2022-0000555049 

Van 	 pdgRO 	 Datum 
14 oktober 2022 

Opgesteld door 

nota Nota Voortgangsbrief Omgevingswet oktober 2022 

Samengewerkt niet 
CZW 

Bijlage(n) 
12 

Aanleiding 
In verschillende Kamerbrieven)  aan de Eerste en de Tweede Kamer heeft u 
toegezegd in oktober een voortgangsbrief te zullen sturen over de implementatie 
en inwerkingtreding Omgevingswet. 

Geadviseerd besluit 
• U wordt geadviseerd in te stemmen met de brief aan de Eerste Kamer en 

deze te ondertekenen. 
• Tevens in te stemmen met het in afschrift sturen van deze brief aan de 

Tweede Kamer. 

Kern 
In de voortgangsbrief gaat u in op de implementatie en inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. U heeft verscheidene malen overleg gehad met de bestuurlijke 
partners de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van 
Waterschappen (UvW) en het Interprovinciaal Overleg (IPO). Deze brief gaat daar 
nader op in en bevat een weergave van de gezamenlijke weging over de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Als bijlagen stuurt u de toegezegde voortgangsinformatie en diverse extern 
uitgevoerde rapporten mee, waaronder: 

I. de beleidsreactie op het AcICT advies; 
2. de uitkomst van het Indringend Ketentesten fase 2; 
3. de uitkomst van de enquête naar de stand van zaken bij de bevoegde 

gezagen in de uitvoeringspraktijk; 
4. de uitkomst van de MKB-toets; 
5. de maandrapportages augustus en september aansluiten DSO. 

Op 18 oktober hebben de commissies IWO en EZK/LNV het Adviescollege ICT- 
toetsing en Deloitte uitgenodigd voor een gesprek. 
Op 1 november staat (onder voorbehoud) een plenaire behandeling in de Eerste 
Kamer gepland over de implementatie en inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Kamerbrieven . I 2021/22, 33118, DX en Kamerbrieven 1 2021/22, 33118, EI. 
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 	 Onze referentie 
2022-0000555049 

Motivering 	 Datum 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 	14 oktober 2022 
 

ambtenaren geanonimiseerd. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam 
	 Informatie 

1 	 Brief aan EK 

2 	Brief aan TK 

3 
	

Bijlage 1. Toelichting stand van zaken voortgangsbrief 
implementatie Omgevingswet 

4 	Bijlage 2. Beleidsreactie AcICT advies 

5 	Bijlage 3. Beleidsreactie Rapportage IKT fase 2 

6 	Bijlage 4. Rapportage IKT fase 2 

7 	Bijlage 5. Beleidsreactie duiding enquête uitvoeringspraktijk 

8 	Bijlage 6. Reactie en duiding enquête door de koepels 

9 	Bijlage 7. Rapport enquête uitvoeringspraktijk 
Omgevingswet 

10 	Bijlage 8. Voorbeelden situaties in de serviceketen 

11 	Bijlage 9. Uitkomst van de MKB-toets 

12 	Bijlage 10. De maandrapportage augustus over het 
Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet 

13 	Bijlage 11. De maandrapportage september over het 
Aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet 
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