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In de brief van 17 mei jl. hebben de vaste commissies voor Infrastructuur, 
Waterstaat en Omgeving en voor Economische en Klimaat / Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit gevraagd om een reactie op de voorgenomen planning van de 
behandeling en de stemming van het ontwerp-KB over de inwerkingtreding van 
de Omgevingswet. Deze planning gaat uit van een plenair debat op 21 juni 2022 
en stemming op 28 juni 2022. Zij vragen specifiek of bij een stemming op 28 juni 
2022 de gewenste oefentijd en publicatie van het KB in het Staatsblad vóór 1 juli 
2022 in gevaar zouden (kunnen) komen.  
 
Hieronder zal ik uiteenzetten dat bij stemming door uw Kamer op 28 juni 2022 
materieel kan worden voldaan aan de eerder geformuleerde uitgangspunten voor 
een zorgvuldige invoering en de mijlpalen die zijn opgenomen in de hoofdroute 
2022.  
 
Voor de uitvoeringspraktijk is van belang dat er tijdig duidelijkheid is over de 
datum van inwerkingtreding. In het bestuurlijk overleg VRO van 2 juni jl. hebben 
de bestuurders van VNG, IPO en UvW met mij hierover gesproken. Zij hebben 
opnieuw aangegeven de wet op 1 januari 2023 in te willen laten gaan en er bij mij 
op aangedrongen dat deze duidelijkheid voor burgers, bedrijven en bevoegde 
gezagen er uiterlijk 1 juli moet zijn. Zij hebben mij gevraagd deze boodschap ook 
aan uw Kamer over te brengen. 
 
Zekerheid over de definitieve datum is onder meer van belang voor 
gebiedsontwikkelingsprocessen, zodat bij de voorbereiding van projecten helder is 
onder welk rechtsregime deze tot stand gebracht zullen worden (huidig recht of 
het recht onder de Omgevingswet). De voorbereiding van gebiedsontwikkelingen 
neemt vaak een periode van minimaal een half jaar in beslag. De kans bestaat 
dat partijen zullen wachten met het opstarten van nieuwe projecten als er op 1 
juli geen duidelijkheid is over welk regime per 1 januari 2023 voor die projecten 
zal gelden. Daarnaast is voor een zorgvuldige invoering een minimale oefen- en 
inregelperiode van een half jaar van belang. In de interbestuurlijke hoofdroute 
2022 zijn daarvoor diverse mijlpalen opgenomen.  
 



Pagina 2 van 2

Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties

Kenmerk
2022-0000296391In de hoofdroute is uitgegaan van publicatie van het inwerkingtredings-KB in het 

Staatsblad uiterlijk op 1 juli 2022. Ik zal me maximaal inspannen om ervoor te 
zorgen dat, na het akkoord van uw Kamer met de inwerkingtredingsdatum, 
publicatie van het KB op 1 juli kan plaatsvinden. Dat vraagt om een snelle 
procedure, maar dat is haalbaar. Daarbij kan worden opgemerkt dat op het 
moment van instemming door uw Kamer er voor de uitvoeringspraktijk feitelijk al 
duidelijkheid ontstaat over de invoeringsdatum.  
Als de stemming door uw Kamer op 28 juni plaatsvindt, is de tijdige duidelijkheid 
en de oefenperiode van een half jaar dus feitelijk geborgd. Tot slot is gebleken 
dat het ook technisch mogelijk is om tijdig de volledig geconsolideerde versie van 
de bruidsschat digitaal ter beschikking te stellen, zodat elk gemeente en elk 
waterschap op basis hiervan een half jaar kan oefenen.  
 
De bestuurlijke partners en ik zijn ons ervan bewust dat op 1 januari 2023 nog 
niet alles conform het beoogde eindbeeld zal werken. Dat is ook niet nodig voor 
een verantwoorde invoering. Bovendien is er voor gemeenten en waterschappen 
op sommige onderdelen overgangsrecht. We werken intensief samen om de 
systemen te testen en in te regelen en problemen die we daarbij tegenkomen op 
te lossen. Samen zorgen we ervoor dat waar nodig tijdig alternatieven zijn, zoals 
workarounds en/of Tijdelijke alternatieve maatregelen (TAM), zodat de 
dienstverlening aan burgers en bedrijven en de (urgente) gebiedsontwikkelingen 
niet in het geding komen. Daarnaast versterken we de bestaande serviceketen, 
zodat bevoegde gezagen snel en adequaat geholpen kunnen worden bij het 
aanpakken van de eerste kinderziektes na inwerkingtreding.  
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