
Vragen van Nieuwsuur en antwoorden van het ministerie van Binnenlandse Zaken over de 
onduidelijkheid rondom de invoering van de Omgevingswet. 
 
=================================================================== 
 
Ambtenaren schetsen een beeld van totale onzekerheid: hoe moeten ze zich voorbereiden op 
een hypothetische inwerkingtreding van een wet per 1 januari 2023, terwijl in oktober alsnog 
uitstel kan worden verleend? 
 
Reactie:  
De Eerste Kamer heeft afgelopen dinsdag in meerderheid aangegeven duidelijkheid te 
willen bieden  over de datum inwerkingtreding van 1 januari 2023. Dat gaat de Eerste 
Kamer naar verwachting doen tijdens het debat op dinsdag 28 juni a.s. De stemming 
hierover vindt kort daarna plaats. Dat is de impuls die maakt dat betrokken partijen in het 
huidige tempo en met extra aandacht en urgentie door kunnen blijven gaan met de 
voorbereidingen op de invoering van de wet.  
 
Ambtenaren vertellen dat het indienen van bestemmingsplannen niet meer mogelijk is of 
binnenkort niet meer mogelijk is omdat de doorlooptijd (inzage concept-bestemmingsplan) 
niet voor 1 januari 2023 kan worden voltooid  
 
Reactie:  
Het is tot 31 december 2022 mogelijk om bestemmingsplannen in te dienen. Als 
gemeenten er zelf voor kiezen te wachten dan worden hun huidige bestemmingsplannen 
van rechtswege omgevingsplannen. Gemeenten hebben tot 2029 de tijd een overstap te 
maken naar omgevingsplannen. Hiervoor is ruim overgangsrecht aangebracht. Na 
inwerkingtreding worden deze plannen vervolgens onder het oude recht afgemaakt.  
 
Het opstellen van bestemmingsplannen en vervolgens deze in procedure brengen vraagt 
uiteraard tijd en planning van de bevoegd gezagen. Om die reden heeft de minister met de 
bestuurlijke partners de Eerste Kamer verzocht om voor de zomer duidelijkheid te geven 
over de datum van inwerkingtreding.  
 
Overigens kunnen bevoegd gezagen al geruime tijd anticiperen op de inwerkingtreding. 
Veel gemeenten en verschillende provincies hebben bijvoorbeeld in opmaat naar de 
Omgevingswet gebruik gemaakt van de Crisis- en Herstelwet . Hiermee kregen zij de 
mogelijkheid om een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte uit te brengen. De 
ervaringen die daarmee zijn opgedaan hebben geleid tot de omgevingsplannen zoals in de 
Omgevingswet zijn verankerd.  
 
Voor gemeenten die nog niet in staat zijn hun omgevingsplan te wijzigen via de nieuwe 
DSO- standaard (STOP-TPOD), is het mogelijk om wijzigingsbesluiten in de huidige 
standaard (IMRO) aan te leveren. Ook deze plannen zijn zichtbaar in het Omgevingsloket 
via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Gemeenten maken zo een stukje 
omgevingsplan met behulp van de huidige standaard in combinatie met hun eigen, huidige 
plansoftware. Dit is een Tijdelijke Alternatieve Maatregel (TAM) waarmee urgente 



gebiedsontwikkelingen kunnen doorlopen in de periode direct na inwerkingtreding van de 
Omgevingswet.  
 
Ambtenaren hebben niet het vertrouwen dat de digitale hickups voor 1 juli zijn verholpen, 
zodat zij vanaf die tijd een half jaar lang kunnen oefenen zonder veelvuldige storingen  
 
Reactie: 
De bevoegd gezagen testen al jaren uitgebreid de landelijke voorziening van het Digitaal 
Stelsel Omgevingswet (DSO-LV). Daarnaast is in april gestart met de voorbereidingen op 
het testen van de hele keten (de landelijke voorziening DSO en de lokale software) via het 
Indringend Keten Testen (IKT). Het doel van het IKT is om te leren tijdens het oefenen in de 
praktijk en kort-cyclisch vast te stellen wat er goed werkt in de gehele keten van het DSO-
stelsel en wat nog niet. Dit testproces gebeurt door meerdere gemeenten, waterschappen, 
provincies en het Rijk in samenwerking met de koepels. De bevindingen die hierbij naar 
voren komen, worden direct opgevolgd. Een groot deel van deze bevindingen is inmiddels 
ook opgelost en opnieuw getest. 
   
Een nieuw systeem kent wel kinderziektes. Een deel daarvan is bekend en eerder naar 
voren gekomen tijdens praktijkproeven en het oefenen met werkplaatsen. Dit nieuwe 
aanbod voor bevoegd gezagen wordt sinds anderhalf jaar georganiseerd. De bevindingen 
die hierbij naar voren komen lossen we zo snel mogelijk op. Dit proces zorgt voor de 
stabiliteit en robuustheid van de landelijke voorziening, in samenhang met de lokaal 
verworven en gebruikte software van de bevoegd gezagen. Wanneer een bevinding met 
invloed op de werking van de hele keten niet snel genoeg kan worden opgelost, is het 
mogelijk om een vangnet in te zetten via een TAM. Hierdoor kunnen bevoegd gezagen bij 
inwerkingtreding de belangrijkste uitvoeringsprocessen blijven uitvoeren totdat het 
mogelijk is om het DSO hiervoor te gebruiken. 
 
De keuze voor tijdelijke alternatieve maatregelen dienen volgens de website Aan de slag met 
de Omgevingswet ruim een half jaar voor inwerkingtreding te worden gemaakt. Maar dat 
moment is al aangebroken, terwijl niet zeker is of de wet van kracht wordt per 1 januari 2023 
 
Reactie: 
Dat is inderdaad het streven én het meest ideale scenario. De keuze voor het wel of niet 
inzetten van een TAM wordt gemaakt op basis van een specifieke situatie van het bevoegd 
gezag (o.a. technische gereedheid, ambitieniveau en beschikbare, lokale software). Het 
programma ondersteunt bij dit proces. Met een uitspraak van de Eerste Kamer over het 
vasthouden van de datum inwerkingtreding krijgen de bevoegd gezagen het handvat om 
deze keuze te maken.  
 
De ambtenaren roepen de minister op tot uitstel met minimaal een jaar om optimaal 
voorbereid te kunnen zijn op inwerkingtreding van de wet, gezien de onzekerheid waar pas in 
oktober duidelijkheid over komt.  
 
Reactie: 
Van een dergelijke  oproep zoals geschetst is geen sprake, integendeel: alle bestuurlijke 
partners, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Inter Provinciaal Overleg en Unie van 



Waterschappen,  hebben middels een brief aan de Leden van de Eerste Kamer de oproep 
gedaan om duidelijkheid te bieden voor de zomer van 2022. 
 
De Omgevingswet is een majeure wijziging en bundelt en moderniseert de wetten voor de 
leefomgeving. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, 
water, ruimtelijke ordening en natuur. Dat betekent van 26 verschillende wetten naar 1 
wet, van 60 Algemene Maatregelen van Bestuur naar 4 en van 75 ministeriële regelingen 
naar 1 Omgevingsregeling. Ook na inwerkingtreding gaat de implementatie, de 
noodzakelijke uitbouw van het DSO-stelsel en de vernieuwing van de dienstverlening door. 
De invoering van de Omgevingswet is tenslotte een transitie die onder andere door het 
overgangsrecht nog jaren zal duren. De inwerkingtredingsdatum is de start van dit 
veranderproces dat door zal lopen tot 2029.  
 


