
MEMORANDUM 

UITSTEL INWERKINGTREDINGSDATUM 
OMGEVINGSWET 

1 van 1 

DATUM 02‑02‑2022 

VAN Gedeputeerde van Essen 

AAN Provinciale Staten 

In de commissie Omgevingsvisie van 20 januari j.l. heb ik u kort bijgepraat over de landelijke ontwikkelingen 

rondom implementatie van de Omgevingswet. Inmiddels zijn er ontwikkelingen waarover ik u graag informeer. 

Afgelopen dinsdag 1 februari heeft de minister van BZK in een Kamerbrief bekend gemaakt dat de Omgevingswet 

niet op 1 juli 2022 in werking zal treden. Minister De Jonge heeft na overleg met IPO en andere betrokken koepels 

tot dit uitstel besloten. Aankomende weken volgt een besluit of de invoeringsdatum 1 oktober 2022 of 1 januari 

2023 wordt. De minister zal naar verwachting het koninkijk besluit over de invoeringsdatum daarna ook spoedig 

voorhangen bij de Eerste en Tweede Kamer.   

Een reden voor het uitstel dat er meer tijd nodig is om het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) gereed te maken 

en er ook goed mee te oefenen. Deze zorgen herken ik bij de Provincie Utrecht. Onze organisatie gaat met de 

extra tijd volop door met de inrichting van het DSO en het (interbestuurlijk) oefenen met het DSO.  

Hieronder geef ik een toelichting wat het betekent voor de processen die u doorloopt rondom de 

Omgevingsverordening en de werkwijze voor programma's en projectbesluiten. 

Omgevingsverordening 

De nog door u vast te stellen Omgevingsverordening zal pas bij inwerkingtreding van de Omgevingswet in werking 

treden. De interim Omgevingsverordening zal daardoor langer dienst doen. Ik voorzie daarin geen problemen.  

Ik stel voor de reeds geplande behandeling van de ontwerp Omgevingsverordening vast te houden: 

- 23 februari gelegenheid voor indieners om bij de commissie te reflecteren op de concept Nota van

beantwoording,

- 9 maart behandeling statenvoorstel in de commissie Omgevingsvisie en

- 23 maart besluitvorming over statenvoorstel in Provinciale Staten.

Het proces kan zo gewoon worden afgerond en de planning (23 februari, 9 en 23 maart) is bekend bij de indieners 

van zienswijzen en insprekers. 

Daarnaast zal ook de jaarlijkse aanpassing van de Omgevingsverordening ivm. nieuwe beleidsontwikkelingen en 

praktijkervaringen gewoon opgestart worden.  

Werkwijze voor programma's en projectbesluiten 

Op 9 februari beslist u over de werkwijze voor Programma’s en Projectbesluiten. Ook dit kan gewoon doorgang 

vinden. Zoals in het statenvoorstel hiervoor is aangegeven, zal vanaf vaststelling van het statenvoorstel volgens de 

werkwijze voor programma’s gewerkt gaan worden, ongeacht of de Omgevingswet al in werking is getreden. Reden 

hiervoor is, dat het zorgt voor eenduidigheid en samenhang tussen de Omgevingswetdocumenten.  

De werkwijze voor projectbesluiten kan ook vastgesteld worden. Maar deze kan pas toegepast worden als de 

Omgevingswet in werking is getreden. Onder de huidige wetgeving worden inpassingsplannen gemaakt. 

Vanzelfsprekend wordt dit instrument pas gebruikt als hier aanleiding toe is. 
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https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2022/02/01/kamerbrief-over-inwerkingtreding-omgevingswet/kamerbrief-over-inwerkingtreding-omgevingswet.pdf

