
 
 
 
 
 
 
Aan de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20017 
2500 EA Den Haag 
 
 
 
datum ons kenmerk contactpersoon 

27 januari 2023  L. Hoek 
 
betreft uw kenmerk e-mail 

duidelijkheid over  lotte.hoek@vng.nl 
invoering Omgevingswet -  
  doorkiesnummer 

  06 48433974 
 
 
 
Geachte leden, 
 
In het Ontwerp-Koninklijk Besluit (KB) dat minister De Jonge op 26 januari jl. heeft aangeboden aan de Eerste 
en Tweede Kamer is 1 januari 2024 als de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet opgenomen. De 
gezamenlijke koepels vinden dit een goede en verantwoorde datum en roepen uw Kamer op uiterlijk in maart 
groen licht te geven voor inwerkingtreding. 
 
Draagvlak datum inwerkingtreding 
De voortgang die is geboekt, het inzicht over de resterende punten en de afspraken die daarover met de 
minister zijn gemaakt, geven ons het vertrouwen dat 1 januari 2024 een verantwoorde datum is. Tijdens het 
Bestuurlijk Overleg was de gezamenlijke conclusie dat de voorwaarden voor inwerkingtreding voldoende zijn 
ingevuld om nu een besluit te nemen over de inwerkingtredingsdatum en dat de datum van 1 januari 2024 
breed draagvlak bij alle partijen heeft. 
 
Duidelijkheid nu nodig 
We spreken ons onverkort uit voor invoering van de Omgevingswet. Omdat deze een grote bijdrage kan 
leveren aan het oppakken van de grote opgaven waar we gezamenlijk voor staan. Onze achterbannen hebben 
wel voldoende voorbereidingstijd nodig om tot verantwoorde en haalbare invoering te komen. Daarom is 
tijdige duidelijkheid over inwerkingtreding noodzakelijk. Dit heeft ook te maken met het geven van helderheid 
over te volgen procedures en de voortgang van gebiedsontwikkelingen. 
 
Het werk is met het bepalen van de datum van 1 januari 2024 nog niet klaar, maar we hebben er vertrouwen 
in dat we samen nu definitief de stap kunnen zetten naar de laatste fase voor inwerkingtreding. Zonder groen 
licht vanuit de Kamer zal invoering echter onzeker blijven, een situatie die verlammend en vertragend werkt in 
het zetten van de laatste noodzakelijke stappen. Daarom pleiten wij er daarom nogmaals voor dat u nog in 
maart van dit jaar duidelijkheid biedt over het ontwerp-KB en de daarin genoemde invoeringsdatum.  
 
Hoogachtend, 
Unie van Waterschappen Interprovinciaal Overleg Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 
 
 
 
 
drs. R.A.M. van der Sande drs. J. Smit mr J.H.C. van Zanen 
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