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Nota tbv beantwoording kamervragen over het bericht 

'werkvloer wil nieuwe uitstel OW' 

Aanleiding 

Tweede Kamerlid Bromet (GroenLinks) heeft vragen gesteld over het bericht van 
Binnenlands Bestuur over het bericht ‘Werkvloer wil nieuw uitstel Omgevingswet’ 
van 28 september 2022 (2022Z17961). 

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 Bromet (GroenLinks) heeft vragen gesteld over het bericht van 
Binnenlands Bestuur over het bericht ‘Werkvloer wil nieuw uitstel Omgevingswet’ 
van 28 september 2022 (2022Z17961).  
 
In het bericht wordt geschreven dat zeven van de tien bij gemeenten werkzame 

Omgevingswet-experts opnieuw uitstel van de Omgevingswet zouden willen. Dat 
zou blijken uit een peiling van IenO Research en Binnenlands Bestuur onder de 
gemeentelijke contactpersonen van twee van de zeven leveranciers van software 
voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De vragenlijst is ontwikkeld en 
geprogrammeerd door I&O Research, in afstemming met Binnenlands Bestuur en 
de betrokken softwareleveranciers. Niet alle softwareleveranciers hebben hun 

medewerking hebben verleend aan dit onderzoek. De andere benaderde 
softwareleveranciers hebben hun contactpersonen niet uitgenodigd om deel ten 
nemen aan het onderzoek.  

 

U wordt gevraagd te reageren op het bericht. In de beantwoording gaat u in op de 

feitelijke vragen. Voor de stand van zaken vragen wordt verwezen naar de 

voortgangsbrief Implementatie Omgevingswet en de bijlagen van 14 oktober 

2022. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Motivering 

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

ambtenaren geanonimiseerd. 
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