
MEMORANDUM

DATUM

AAN Commissie omgevingsvisie

VAN Gedeputeerde van Essen

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren.

ONDERWERP Ontwikkelingen rondom inwerkingtreding Omgevingswet

Woensdag 20 januari j.l. heb ik u in de commissie Omgevingswet bijgepraat over de actuele ontwikkelingen 
rondom de inwerkingtreding Omgevingswet en heeft u een demo gekregen van het Digitaal Stelsel 
Omgevingswet. In dit memo ontvangt u schriftelijk de stand van zaken inwerkingtreding Omgevingswet die ik met 
u gedeeld heb en in bijlage de presentatie bij de demo Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Actuele ontwikkelingen inwerkingtreding Omgevingswet
Afgelopen maanden was er veel media-aandacht rondom de Omgevingswet, zowel negatief als positief. Een 
belangrijke stap op weg naar de inwerkingtreding is het Koninklijk Besluit (KB). Zowel de Eerste Kamer als 
Tweede Kamer moeten daar in een zogenaamde voorhangprocedure een besluit over nemen. De Tweede Kamer 
heeft dat inmiddels gedaan; de Eerste Kamer nog niet. In de Eerste Kamer was vooral discussie over of de 
Eerste Kamer hier in vier weken over moest besluiten of haar eigen tijdpad mag bepalen. De status is nu dat de 
Eerste kamer op 2 februari a.s. doorpraat over welk proces zij wil doorlopen m.b.t. het inwerkingtreding KB. We 
wachten dat af.

Belangrijkste aandachtspunten voor de Eerste Kamer zijn: 
- De voortgang en ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 
- De financiële effecten van de stelselherziening voor decentrale overheden
Als provincie herkennen we deze zorgen. Er worden mooie stappen gezet met de ontwikkeling van het DSO, 
maar het werkt nog niet zoals was bedacht. We onderkennen ook dat het nog een aantal jaren duurt voordat het 
stelsel volledig werkt zoals beoogd. En ook de invoeringskosten en structurele kosten zijn hoger dan in 2015 
geraamd. 

Een recente, nieuwe ontwikkeling is de val van het kabinet en het mogelijke effect daarvan op de besluitvorming 
in de Eerste Kamer. IPO, VNG en UvW roepen daarom de kamers op om de Omgevingswet niet controversieel te 
verklaren. Nog meer uitstel van de wet vergroot het risico op energieverlies en brengt extra, niet voorziene en 
ongedekte kosten met zich mee. En mocht het DSO nog niet zo klaar zijn als we idealiter zouden willen, dan 
willen we daar met de bestuurlijke partners goede werkbare oplossingen voor zoeken. De uitgebreide reactie van 
het IPO is te vinden op https://nieuws.ipo.nl/omgevingswet-niet-controversieel-verklaren/ 

Als provincie Utrecht volgen we de ontwikkelingen in Den Haag op de voet. De koepels hebben met de minister 
van Binnenlandse Zaken afgesproken dat medio dit jaar gezamenlijk wordt besloten of alles gereed genoeg is 
voor inwerkingtreding, en daarmee of inwerkingtreding per 1-1-2022 ook echt verantwoord is. Gezien de grote 
impact, moeten we daar tijdig duidelijkheid over hebben. Daarvoor moeten komende maanden zeker nog stappen 
worden gezet en het ministerie monitort de voortgang van het DSO en bespreekt dat regelmatig met de koepels.

Actuele ontwikkelingen in de provincie Utrecht
Intussen gaan we als provincie Utrecht zelf door om te zorgen dat we tijdig Omgevingswetproof zijn. Voor 
provincies zijn er vier kritische processen die klaar moeten zijn voor inwerkingtreding:

 De omgevingsvisie is gereed  PS gaat deze, als het volgens planning verloopt, 10 maart a.s. 
vaststellen 

01/25/21

https://nieuws.ipo.nl/omgevingswet-niet-controversieel-verklaren/


 De omgevingsverordening is gereed  PS gaat deze, als het volgens planning verloopt, november 2021 
vaststellen. 

 Werken met het projectbesluit  dit werkproces wordt ingericht
 Vergunningen en meldingen ontvangen en behandelen  dit werkproces wordt ingericht en is u 

gepresenteerd in de demo d.d. 20 januari 2021

Wij liggen als Provincie Utrecht goed op koers en zijn zoals het er nu naar uitziet zelf op 1-1-22 klaar voor 
inwerkingtreding. Met uw vaststelling van Omgevingsvisie en interim Omgevingsvisie op 10 maart a.s. zal 
provincie Utrecht al een heel belangrijke stap zetten in de voorbereiding op inwerkingtreding van de 
Omgevingswet, omdat de provincie Utrecht dan heel mooie instrumenten heeft om te werken in de geest van de 
Omgevingswet. 
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