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Geachte raadsleden,

Zoals u weet, bereiden wij ons via een projectmatige aanpak voor op de invoering van de Omgevingswet.
Met deze brief informeren wij u over het besluit dat verantwoordelijk minister De Jonge gisteren heeft
genomen over de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Inwerkingtreding niet op 1 juli 2022
Op 1 februari 2022 heeft De Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, bijgevoegde
Kamerbrief verstuurd met daarin zijn besluit om niet vast te houden aan de invoeringsdatum van 1 juli 2022.
Hij schrijft: “Het is immers belangrijk dat de dienstverlening aan inwoners en bedrijven niet in het geding
komt en dat gebiedsontwikkeling ongehinderd doorgang kan hebben. Daarom zal ik de komende weken,
samen met de bestuurlijke partners, bezien welke datum verantwoord is om de Omgevingswet in werking
te laten treden. Afhankelijk van de uitkomsten zal ik besluiten of de beoogde invoeringsdatum 1 oktober
2022 of 1 januari 2023 zal worden”.
Continuering onze voorbereiding
Al eerder is aangegeven dat er tijdsdruk staat op de planning van de acties die wij als gemeente minimaal
moeten regelen om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet. De invoeringsdatum van 1 oktober
2022 of 1 januari 2023 betekent voor onze gemeente dat wij onverminderd door gaan met de verplichte
verdere voorbereiding voor de invoering van de Omgevingswet. Wij continueren de aanpak aan de hand van
de vijf sporen. Met daarbij de voorgestelde bestuurlijke besluitvorming en minimale acties voor de sporen:
Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Vergunningverlening, handhaving en toezicht (VTH), Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO) en de Veranderopgave.
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Hierin sluiten wij aan bij wat de minister in de Kamerbrief schrijft: “De afgelopen jaren hebben regering en
parlement, in nauwe samenwerking met andere overheden en de uitvoeringspraktijk, het stelsel van de
Omgevingswet tot stand gebracht. Graag zet ik met u en met al deze partijen koers naar een zorgvuldige
en verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet”.
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Kamerbrief ‘Inwerkingtreding Omgevingswet’ van minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke
Ordening, Hugo de Jonge van 1 februari 2022:
file:///F:/downloads/kamerbrief-over-inwerkingtreding-omgevingswet.pdf
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