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Tijdlijnen richting oktober 2022 - Omgevingswet 

Aanleiding 
In het mondeling overleg van 21 juni 2022 met de Eerste Kamer heeft u – op 
verzoek van dhr. Rietkerk – toegezegd om 24 juni 2022 een brief toe te sturen 
over de kritieke tijdlijnen richting oktober 2022. Bij deze nota vindt u de 
gevraagde brief met de door u aangegeven opzet met gevraagde punten: 

o Duidelijkheid en zorgvuldigheid, 
o Kritische tijdslijn: belangrijke elementen op de Hoofdroute 2022, 
o Aanvullend verzoek aan Adviescollege ICT (AcICT), 
o Informatie die aan de kamer wordt gestuurd. 

Geadviseerd besluit 
Instemmen met de brief aan de Eerste Kamer en verzending van de brief. 

Kern 
In de brief aan de Eerste Kamer zet u nog eens op een rij dat: 

• Duidelijkheid en zorgvuldigheid nodig is. 
o Het belangrijk is voor de vergunningverlening en de urgente 

gebiedsontwikkeling dat de datum van inwerkingtreding 
duidelijk is. Dit zodat het tijdig keuzes kunnen worden 
gemaakt en het juiste instrumentarium ingezet kan worden 
door de uitvoeringspraktijk. Waarbij de zorgvuldigheid en 
duidelijkheid – naar bevoegd gezagen, burgers en bedrijven 
uw aandacht heeft. 

• De kritische tijdlijn die samenhangen met de datum van 
inwerkingtreding bestaat uit: 

o Het beschikbaar stellen van de definitieve bruidsschat; 
o Het beschikbaar hebben op de productieomgeving van de 

AMvB's inclusief wijzigingen; 
o Het door bevoegd gezagen hebben van tijd voor het 

inregelen; 
o Communicatie naar burgers en bedrijven. 

• Het met de Eerste Kamer besproken aanvullend verzoek rondom 
AcICT rapportage in oktober. 

• Een overzicht van de informatie die u in de komende periode tot en 
met oktober aan de Eerste Kamer (en afschrift aan de Tweede Kamer) 
stuurt.  
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Toelichting 
 
• Duidelijkheid en zorgvuldigheid 

o Het is voor de vergunningverlening en urgente gebiedsontwikkeling 
van belang dat zij doorgang blijven vinden. Partijen moeten daarvoor 
weten wanneer precies het nieuwe instrumentarium – nu bedoelt voor 
1 januari 2023 - ingezet gaat worden. Daarvoor is het afronden van 
het parlementair proces van belang.  

o Voor een verantwoorde inwerkingtreding is er ook richting burgers en 
bedrijven begeleiding nodig. Zij moeten initiatieven kunnen blijven 
ontplooien, bijvoorbeeld in de planning en realisatie van woningen en 
initiatieven op het gebied van de energietransitie. Er zijn diverse 
waarborgen aangebracht om juist dit te verzekeren. Deze waarborgen 
richten zich op de werking van de hele keten en zijn en worden 
vormgegeven met de bestuurlijke partners.  

o Er is nog heel wat te doen, zeker ook decentraal. De ondersteuning is 
er, wel heeft die duidelijkheid nodig om ook echt verder te kunnen 
met het geven van de juiste ondersteuning in de fase van het proces 
naar inwerkingtreding.  

o Dit ook om tijdig te kunnen kiezen door het bevoegd gezag of er 
gebruikt wordt van een TAM of workaround (voor een onderdeel van 
het proces). 

o Dat past ook bij de met de bestuurlijke partners vastgestelde 
Hoofdroute 2022. 
 

• Kritische tijdslijn: belangrijke elementen op de Hoofdroute 2022 
1. Beschikbaar stellen definitieve bruidsschat 
Op 27 juni komt de bruidsschat beschikbaar in de oefenomgeving en in juli wordt 
de bruidsschat met de datum de datum van inwerkingtreding in de productie 
omgeving van het DSO gezet voor die gemeenten en voor die waterschappen die 
daar om vragen.  
 
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervallen een aantal regels op 
rijksniveau, die regels ‘verhuizen’ naar gemeenten en waterschappen. Bij het 
omzetten van de rijksregel naar de eigen regels moeten deze bevoegd gezagen 
precies weten wanneer de regels van kracht worden.  

 
2.  AMvB's inclusief wijzigingen komen beschikbaar op de productieomgeving 
In oktober volgt deze mijlpaal.  
 
3. Inregelen bevoegde gezagen  
Dit betreft de werkprocessen en bedrijfsvoering van bevoegd gezagen die de ook 
burgers en bedrijven direct kunnen raken. Dit gaat bijvoorbeeld om het 
voorbereiden van legesverordeningen, het afsluiten van 
samenwerkingsovereenkomsten met bijvoorbeeld omgevingsdiensten, de 
planprocedures en het opleidden van medewerkers.  
 
4. Communicatie naar burgers en bedrijven 
Dit gaat over het actief aan burgers en bedrijven communiceren van de 
inwerkingtreding en de voor hun relevante wijzigingen. Dit is ook de uitvoering 
van de toezegging aan de Eerste Kamer over het inrichten van een campagne.1 
Deze campagne wordt uiterlijk drie maanden voor inwerkingtreding ingezet. De 

 
1 T02869. 
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campagne wordt momenteel ingekocht om zo de noodzakelijk voorbereidingen 
definitief te kunnen starten.  
 
• Aanvullend verzoek AcICT 
De Eerste Kamer heeft aangegeven dat er nog een aanvullend verzoek aan AcICT 
moet volgen op de werking van het DSO. Op dit moment is nog niet geheel zeker 
van wie de opdracht aan AcICT uit zal gaan, van u of de Eerste Kamer. Het lijkt 
erop dat de Eerste Kamer met een voorstel komt over de inhoud / 
opdrachtformulering aan AcICT. De verwachting is dat dit zal gaan over het geven 
van opvolging van de eerdere adviezen van AcICT en de punten op basis van het 
de integrale ketentesten van de werking van het DSO. In de brief wijst u hierop 
en de geboden mogelijkheid van AcICT om dit inderdaad uit te voeren. 
 
• Informatie voor de Eerste Kamer 
De Eerste Kamer heeft gevraagd om goed op de hoogte te worden gehouden over 
de voortgang en ontwikkelingen in de komende maanden. Daarvoor wordt op dit 
moment voorzien dat de Eerste Kamer als volgt wordt geïnformeerd (met afschrift 
aan de Tweede Kamer):  
• De al eerder afgesproken maandelijkse voortgangsrapportages (die ook 

online zijn in te zien en per week worden bijgewerkt).  
• Het delen van de eindrapportage van Deloitte over de opvolging van de 

adviezen van AcICT, met een bestuurlijke reactie in augustus 
• Het in september toesturen van de ervaringen naar aanleiding van de 

enquête naar de ervaringen bij bevoegde gezagen met hun 
implementatieopgave.  

• De uitkomsten van de Integrale Ketentesten over Fase I in juli en Fase II in 
oktober. 

• De bevindingen van AcICT en mijn beleidsreactie daarop in oktober. 
• Een voortgangsbrief in oktober met de integrale informatie over de 

implementatie en het DSO, waarin een deel de hier boven genoemde 
informatie kan worden opgenomen. 

Politieke context 
De Eerste Kamer is op zoek naar duidelijkheid over wat nodig is voor 
inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. De verwachting is dat 
op 28 juni 2022 een debat wordt ingepland om vanuit de Eerste Kamer 
duidelijkheid te geven over de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023.  

 
 

 
 

 
 

 

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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