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DATUM 20-12-2021 

AAN Provinciale Staten 

VAN Gedeputeerde van Essen 

DOORKIESNUMMER Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

ONDERWERP Ontwikkelingen inwerkingtreding Omgevingswet 

  

 

In de commissie Omgevingsvisie van 1 december heb ik u kort bijgepraat over de landelijke ontwikkelingen 

rondom de implementatie van de Omgevingswet. Graag informeer ik u over twee actuele ontwikkelingen. 

 

Afgelopen dinsdag 14 december heeft de minister van BZK weer een voortgangsbrief gestuurd naar de kamer. 

Hoofdlijn is dat nog steeds door alle partijen heel veel werk verzet wordt voor de voorbereidingen op de invoering 

van de Omgevingswet. Maar dat er ook nog veel moet gebeuren. De brief vindt u hier,  Kamerbrief over 

voortgang Omgevingswet - december 2021 | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl Het is nu aan de minister om het 

Koninklijk Besluit over inwerkingtreding van de Omgevingswet naar de kamers te sturen en aan de Eerste en 

Tweede Kamer om te besluiten over inwerkingtreding.  

 

Dinsdag 21 december is er nog een informatiesessie voor de Eerste Kamer over de Omgevingswet. De Eerste 

Kamer laat zich door 10 ervaringsdeskundigen uit het land over de voortgang implementatie Omgevingswet. 

Onze provinciesecretaris Anneke Knol is gevraagd te vertellen over de ervaringen van de Provincie Utrecht. 

Evenals de gedeputeerde van de provincie Flevoland. Ter voorbereiding is gevraagd een position paper aan te 

leveren. Vanuit de provincies is er voor gekozen om gezamenlijk een position paper op te stellen in lijn met het 

geluid dat ook altijd door de provincies is gegeven in het bestuurlijk overleg met de minister van BZK.  

De position paper van het IPO vindt u hier, vlothctnk1r3.pdf (eerstekamer.nl) en de volledige agenda van de 

Eerste Kamer hier, Dinsdag 21 december 2021, commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en 

Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) - Eerste Kamer der Staten-

Generaal 

 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/14/kamerbrief-over-voortgang-omgevingswet---december-2021
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/12/14/kamerbrief-over-voortgang-omgevingswet---december-2021
https://www.eerstekamer.nl/overig/20211221/position_paper_cora_smelik/document3/f=/vlothctnk1r3.pdf
https://www.eerstekamer.nl/9370000/1/j9vvkfvj6b325az/vlnujhohkjti
https://www.eerstekamer.nl/9370000/1/j9vvkfvj6b325az/vlnujhohkjti
https://www.eerstekamer.nl/9370000/1/j9vvkfvj6b325az/vlnujhohkjti

