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Nota - beantwoording kamervragen over bericht 'Vijfde 

keer uitstel OW dreigt ...' 

Aanleiding 

Tweede Kamerlid Boulakjar (D66) heeft vragen gesteld over het bericht van 
Follow the Money genaamd ʻVijfde keer uitstel Omgevingswet dreigt na negatief 
ICT-adviesʼ (5 oktober 2022). De vragen zijn ingezonden op 5 oktober 2022 

(2022Z18597). 

Geadviseerd besluit 

• U wordt geadviseerd in te stemmen met de aanbiedingsbrief aan de Tweede 
Kamer met daarin de antwoorden op de schriftelijke vragen en deze te 
ondertekenen. 

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

Kern 

Tweede Kamerlid Boulakjar (D66) heeft vragen gesteld over het bericht van 
Follow the Money genaamd ʻVijfde keer uitstel Omgevingswet dreigt na negatief 

ICT-adviesʼ (5 oktober 2022). Het bericht is gebaseerd op een conceptadvies 
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) van het Adviescollege ICT-toetsing van 3 

oktober jl. Het Adviescollege heeft op 10 oktober het vastgestelde advies 
aangeboden aan de Eerste Kamer.  

Toelichting 

U wordt onder andere gevraagd wat voor gevolgen het advies van het 

Adviescollege ICT-toetsing heeft voor de invoering van de Omgevingswet en of u 
het verantwoord vindt om de Omgevingswet in te laten gaan wanneer er 
gebreken zijn in het DSO.  In de voortgangsbrief Implementatie Omgevingswet 
die u op 14 oktober naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd, gaat u 
inhoudelijk in op de conclusies van het vastgestelde advies van het 
Adviescollege. In de beantwoording gaat u in op de feitelijke vragen, voor de 

stand van zaken vragen wordt verwezen naar de voortgangsbrief en de bijlagen 
daarbij. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Brief aan TK, incl. beantwoording   

2 Afschriftbrief aan EK   
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