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13 
Vragen van het lid Faber – van de Klashorst (PVV) op 17 augustus medegedeeld aan de minister 
voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over de Omgevingswet, ook de ongelakte versie 
vrijgegeven. 
 
Antwoorden van de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (ontvangen 16 

september 2022). 

 
Vraag 1  
Hoe kan het dat de datum (22-6-22) van de nota van de gelakte versie, en de datum (5-7-22) van 
de nota van de ongelakte versie van elkaar verschillen?  
De datum van de beslisnota zou toch hetzelfde moeten zijn, zowel van de gelakte als van de 
ongelakte versie? 
 

Antwoord 1 
Allereerst dank voor uw opmerkzaamheid en uw vraag. U heeft gelijk: de datum én het kenmerk 
van de aan u gestuurde versie van de nota van de ongelakte versie zijn niet juist. Het klopt dat de 
data in beide versies van de beslisnota gelijk hadden moeten zijn. 
 
Bij het proces van het toesturen van de ongelakte versie van de betreffende beslisnota over de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet is niet de juiste werkwijze gevolgd. Voorafgaand aan 
verzending van de ongelakte versie van de beslisnota aan uw Kamer op 5 juli jl., is door de 
gevolgde werkwijze in combinatie met de werking van de software onbedoeld automatisch een 

nieuw kenmerk én een nieuwe datum aan het document toegekend. Door deze werkwijze zijn het 
oorspronkelijke kenmerk én de oorspronkelijke datum van de beslisnota, 22 juni 2022, 
overschreven.  
 

Mijn excuses voor deze omissie. Bijgaand treft u de ongelakte versie van de beslisnota over de 
tijdlijnen richting oktober 2022 aan horende bij de brief van 24 juni 2022 aan uw Kamer, met het 
originele kenmerk en de originele datum, zoals deze in het systeem als origineel is geregistreerd en 
gearchiveerd.  
 
De te volgen werkwijze bij het verstrekken van een document en het verstrekken van originelen 
wordt aangepast om toekomstige fouten te voorkomen. 

 
 
 
 
 
 
 



Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties 

Aan 	 minVRO 
Van 	 dgOw 

nota Tijdlijnen richting oktober 2022 - Omgevingswet 

Aanleiding 
In het mondeling overleg van 21. juni 2022 met de Eerste Kamer heeft u - op 
verzoek van dhr. Rietkerk - toegezegd om 24 juni 2022 een brief toe te sturen 
over de kritieke tijdlijnen richting oktober 2022. Bij deze nota vindt u de 
gevraagde brief met de door u aangegeven opzet met gevraagde punten: 

o Duidelijkheid en zorgvuldigheid, 
o Kritische tijdslijn: belangrijke elementen op de Hoofdroute 2022, 
o Aanvullend verzoek aan Adviescollege ICT (AcICT), 
o Informatie die aan de kamer wordt gestuurd. 

Geadviseerd besluit 
Instemmen met de brief aan de Eerste Kamer en verzending van de brief. 

Kern 
In de brief aan de Eerste Kamer zet u nog eens op een rij dat: 

• Duidelijkheid en zorgvuldigheid nodig is. 
o Het belangrijk is voor de vergunningverlening en de urgente 

gebiedsontwikkeling dat de datum van inwerkingtreding 
duidelijk Is. Dit zodat het tijdig keuzes kunnen worden 
gemaakt en het juiste instrumentarium ingezet kan worden 
door de uitvoeringspraktijk. Waarbij de zorgvuldigheid en 
duidelijkheid - naar bevoegd gezagen, burgers en bedrijven 
uw aandacht heeft. 

• De kritische tijdlijn die samenhangen met de datum van 
inwerkingtreding bestaat uit: 

o Het beschikbaar stellen van de definitieve bruidsschat; 
o Het beschikbaar hebben op de productieomgeving van de 

AMvB's inclusief wijzigingen; 
o Het door bevoegd gezagen hebben van tijd voor het 

inregelen; 
o Communicatie naar burgers en bedrijven. 

• Het met de Eerste Kamer besproken aanvullend verzoek rondom 
AcICT rapportage in oktober. 

• Een overzicht van de informatie die u in de komende periode tot en 
met oktober aan de Eerste Kamer (en afschrift aan de Tweede Kamer) 
stuurt. 
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campagne wordt momenteel ingekocht om zo de noodzakelijk voorbereidingen 
definitief te kunnen starten. 

• Aanvullend verzoek AcICT 
De Eerste Kamer heeft aangegeven dat er nog een aanvullend verzoek aan AcICT 
moet volgen op de werking van het DSO. Op dit moment is nog niet geheel zeker 
van wie de opdracht aan AcICT uit zal gaan, van u of de Eerste Kamer. Het lijkt 
erop dat de Eerste Kamer met een voorstel komt over de inhoud / 
opdrachtformulering aan AcICT. De verwachting is dat dit zal gaan over het geven 
van opvolging van de eerdere adviezen van AcICT en de punten op basis van het 
de integrale ketentesten van de werking van het DSO. In de brief wijst u hierop 
en de geboden mogelijkheid van AcICT om dit inderdaad uit te voeren. 

• Informatie voor de Eerste Kamer 
De Eerste Kamer heeft gevraagd om goed op de hoogte te worden gehouden over 
de voortgang en ontwikkelingen in de komende maanden. Daarvoor wordt op dit 
moment voorzien dat de Eerste Kamer als volgt wordt geïnformeerd (met afschrift 
aan de Tweede Kamer): 
• De al eerder afgesproken maandelijkse voortgangsrapportages (die ook 

online zijn in te zien en per week worden bijgewerkt). 
• Het delen van de eindrapportage van Deloitte over de opvolging van de 

adviezen van AcICT, met een bestuurlijke reactie in augustus 
• Het in september toesturen van de ervaringen naar aanleiding van de 

enquête naar de ervaringen bij bevoegde gezagen met hun 
implementatieopgave. 

• De uitkomsten van de Integrale Ketentesten over Fase I in juli en Fase II in 
oktober. 
De bevindingen van AcICT en mijn beleidsreactie daarop in oktober. 
Een voortgangsbrief in oktober met de integrale informatie over de 
implementatie en het DSO, waarin een deel de hier boven genoemde 
informatie kan worden opgenomen. 

Politieke context 
De Eerste Kamer is op zoek naar duidelijkheid over wat nodig is voor 
inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. De verwachting is dat 
op 28 juni 2022 een debat wordt ingepland om vanuit de Eerste Kamer 
duidelijkheid te geven over de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023. Dit 
met het principe van 'ja, mits', via een motie van Rietkerk c.s. Daarbij wordt ook 
ingegaan op het verzoek aan AcICT. 

Rietkerk wilde graag duidelijkheid over de tijd kritische elementen in de 
hoofdroute. Moonen heeft aangegeven specifiek veel waarde te hechten aan een 
zorgvuldige uiteenzetting van het proces tot en met oktober. Beide punten zijn in 
de brief verwerkt. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
Motivering 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 
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