
Reactie VNG op vragen Nieuwsuur over de onduidelijkheid rondom de invoering van de 
Omgevingswet. 
 
=================================================================== 
 
De gewenste duidelijkheid over de inwerkingtredingsdatum op 1 januari 2023 is afgelopen week niet 
gegeven door de Eerste Kamer. Aankomende dinsdag volgt er nog een plenair debat tussen de 
minister en de Eerste Kamer. Waarbij de Kamer heeft aangegeven dat zij voor het zomerreces een 
uitspraak wil doen over de invoeringsdatum van 1 januari 2023.  
  
Duidelijkheid over invoeringsdatum is hard nodig. Dat is steeds en ook recent nog door ons 
benadrukt. Wij wachten vanuit de VNG dit debat af om te kunnen beoordelen in hoeverre die 
duidelijkheid geboden wordt. Vanuit die uitkomst zullen we ons beraden, in overleg met onze 
achterban, IPO en Unie van Waterschappen. Het moment van stemming over het Koninklijk Besluit is 
belangrijk en geeft de ultieme duidelijkheid. Dat is wenselijk wat betreft de voorbereidingstijd die er 
nog rest. Én geeft helderheid voor de noodzakelijke gebiedsontwikkeling, de benodigde ambtelijke 
capaciteit daarvoor en vanuit welk wettelijk kader gewerkt gaat worden. Het moeten werken vanuit 
meerdere scenario’s vergt meer capaciteit en energie. De voorbereiding voor de inwerkingtreding bij 
gemeenten loopt overigens al jaren.  
Wij werken, oog en oor hebbend en houdend wat gemeenten nodig hebben, door aan een 
verantwoorde inwerkingtreding op 1 januari 2023 van de wet, zolang dit voor de achterban een 
haalbare en werkbare optie is.  
  
Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari weten we dat het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet, zowel lokaal als landelijk, niet vlekkeloos zal werken. Daarop wordt geanticipeerd 
door het beschikbaar maken van alternatieve instrumenten, als uit het testen blijkt dat sommige 
functies van het digitaal systeem nog niet voldoende werken. Er wordt door gemeenten hard 
gewerkt aan invoering per 1 januari 2023. En daar waar gemeenten tegen knelpunten aanlopen om 
te komen tot die verantwoorde invoering wordt daar op geacteerd. 
  
De VNG werkt binnen dit speelveld altijd in het belang van de leden, de gemeenten. Er is de 
afgelopen jaren intensief overleg geweest met de achterban. Wij horen ook de signalen dat 
gemeenten niet unaniem zijn over de invoeringsdatum over de invoering per 1 januari 2023. Dat kan 
ook niet anders met de complexiteit en impact die de Omgevingswet met zich meebrengt. Er is niet 
één gemeente, maar 344 gemeenten met een eigen ruimtelijke dynamiek, ambtelijke dienst en inzet 
op deze wet. En naast de signalen over zorg is er een helder beeld dat dat uitstel van de wet niet 
wenselijk en duidelijkheid noodzakelijk is. 


