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Op het programma

• Waarom ook al weer de Omgevingswet

• Bijpraten over gezette stappen

• De 8 randvoorwaarden

• De stand nu incl. de motie Eindhoven

• Proces komende tijd

• Gesprek overwegingen en invoering



De Omgevingswet; waarom ook alweer

• Maatschappelijke doelen

o Veilige en gezonde leefomgeving + kwaliteit

o Ter vervulling van maatschappelijke functies 

• Verbeterdoelen:

o Integraler

o Sneller en beter (oa. milieuvraagstukken)

o Inzichtelijker 

o Lokale afwegingsruimte

• Broodnodige vernieuwing van recht en systemen

• Relatie Wkb: verantwoordelijkheid bij initiatiefnemer



Recente gebeurtenissen

• ALV in juni 2022: motie Moerdijk

• Ledenraadpleging bij uitstel

• Geen uitsluitsel Eerste Kamer

• 8 randvoorwaarden VNG als invulling ‘verantwoorde inwerkingtreding’

• Oktober 2022: Ac ICT en aankondiging uitstel tot 1 juli 2023

• VNG: ledenraadpleging, randvoorwaarden en werkzaamheden uitlijnen



De 8 randvoorwaarden

• Voldoende werkend DSO bij inwerkingtreding

• DSO binnen een jaar op basisniveau 

• Uitbouw DSO naar gewenste meerwaarde

• Alles wat nodig is om TAM-IMRO te laten werken

• Intensief keten testen doorzetten gedurende het transitieproces

• Calamiteitenmanagement en serviceketen ingericht

• Dubbele onderzoeklasten en extra kosten worden vergoed

• Juridische punten opgelost



Stand nu

• IKT3 loopt

• Werkzaamheden VNG

• Vragen Eerste Kamer   

• Gespreksronde t.b.v. ledenraadpleging   

• Motie Eindhoven



Motie Eindhoven en Tilburg

1. Uiterlijk in 1e kwartaal 2023 KB slaan met datum 1 januari 2023

2. Bij verder uitstel altijd >6 mnd tussen KB en invoeringsdatum

Pre-advies VNG:

• We willen de wet

• Tijdige duidelijkheid; dus snelle uitspraak Kamers, slaan KB begin maart

• 8 randvoorwaarden moeten ingevuld zijn

• Voldoende voorbereidingstijd: >6 mnd tussen KB en invoeringsdatum

• Bij brede steun geen ledenraadpleging meer nodig



Proces komende tijd

• ALV

• Werk gaat door

• Half januari 2023 resultaat IKT3

• Brief met voorhang KB eind januari 2023

• Kwartaal 1 2023 parlementaire proces



Gesprekspunten

• Bent u het eens met de argumenten in de motie en het pre-advies? 

o we willen de wet

o snel duidelijkheid 

o voldoende voorbereidingstijd 

o en natuurlijk: invulling van de randvoorwaarden


