
Uitstel inwerkingtreding Omgevingswet  
 
De minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) heeft  woensdagavond 1 april een kamerbrief naar de 
Tweede kamer gestuurd waarin ze uitstel aankondigt van de Omgevingswet. Redenen die ze 
aandraagt zijn vertraging door het coronavirus en de complexiteit van de ICT voor het digitale stelsel 
Omgevingswet (DSO).Het is nog niet duidelijk tot wanneer de wet wordt uitgesteld. Na overleg met de 
bestuurlijke partners komt de minister met een voorstel voor een nieuwe inwerkingtredingsdatum.  
 
Uitstel geen afstel 
Er wordt nog geen nieuwe datum genoemd. Maar de minister geeft aan dat het niet gaat over de 
vraag of het stelsel inwerking treedt, maar wanneer. Ze ziet nog steeds grote bereidheid in het  
land bij alle partners om de Omgevingswet in te voeren. 
 
Wat betekent dit voor onze organisatie? 
Korte termijn 
Op dit moment wordt druk gewerkt aan de minimale acties voor de invoering. Het feit dat de wet wordt 
uitgesteld geeft ons meer lucht om de acties op tijd uit te voeren. Het uitvoeren van deze acties was al 
krap en door de coronacrisis was de verwachting dat het nog krapper zou worden. Wij gaan 
ondertussen gewoon door met alle werkzaamheden die nodig zijn in de voorbereiding op de 
Omgevingswet. Denk daarbij aan het uitwerken van de lijst van minimale acties, de bewustwording 
van een andere manier van werken bij de verschillende doelgroepen en de Omgevingsvisie.  
 
Lange termijn 
Of er ook gevolgen zijn voor de lange termijn is nog niet bekend. Wij gaan er op dit moment vanuit dat 
de Omgevingsvisie in 2024 gereed moet zijn. En het Omgevingsplan in 2029. Dit omdat deze data bij 
eerder uitstel van de wet ook ongewijzigd zijn gebleven.  
 
Hieronder tref je de linken aan naar de nieuwsbrief van de VNG en de kamerbrief van de minister.  
 
Link naar nieuwsbericht  
Link naar kamerbrief 
 
Heb je vragen? 
Het kernteam NOP de Ruimte staat voor je klaar.  

https://vng.nl/nieuws/inwerkingtreding-omgevingswet-vraagt-extra-tijd
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/04/01/inwerkingtreding-omgevingswet-vraagt-extra-tijd

