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Beantwoording vragen EK implementatie Omgevingswet 
van 16 november 2022 

Aanleiding 
Op 16 november 2022 hebben de van de leden van de vaste commissies voor 
Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en 
Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vragen gesteld naar aanleiding van 
de voortgangsbrief van 14 oktober 2022. In de voortgangsbrief van 14 oktober 
2022 informeert u de Kamer over de nieuw beoogde datum voor de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet, zijnde 1 juli 2023, en waarbij u als 
bijlagen de toegezegde voortgangsinformatie en diverse extern uitgevoerde 
rapporten, inclusief beleidsreactie waar dit nodig is, aan de Kamer heeft 
toegezonden. 

Geadviseerd besluit 
• U wordt geadviseerd in te stemmen met de antwoorden op de schriftelijke 

vragen van de Eerste Kamer en de aanbiedingsbrief aan de Eerste Kamer te 
ondertekenen. 

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

Kern 

De leden van GroenLinks, PvdA en D66 stellen de regering vragen over de 
thema’s; (1) Tijdspad richting Inwerkingtreding, (2) Indringend Ketentesten, (3) 
effecten van personeelstekort, (4) de enquête naar de stand van zaken van de 
uitvoeringspraktijk, (5) MKB-toets, (6) het Ac-ICT advies en de beleidsreactie 
daarop, (7) TAMs en (8) (stabiliteit, betrouwbaarheid en functionaliteit van het) 
DSO-LV. 
 
De beantwoording is in samenwerking met de koepels en Rijkspartijen tot stand 
gekomen. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
Motivering 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 

Bijlagen 
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