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Beantwoording vragen Eerste Kamer over het Indringend 

Ketentesten en de inwerkingtreding van de 

Omgevingswet 

Aanleiding 

De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving 

en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

hebben u per brief van 1 november 2022 gevraagd hoe u het traject naar 

inwerkingtreding op 1 juli 2023 voor u ziet. Daarbij is gevraagd in het antwoord in 

het bijzonder aandacht te besteden aan het opleveren van de resultaten van het 

Integraal Ketentesten Fase 3 en de besluitvorming over het nieuw voor te hangen 

ontwerp-KB tot inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 juli 2023. De 

commissies hebben daarbij verzocht in te voorzien in tijdige duidelijkheid en 

voldoende oefentijd voor de uitvoeringspraktijk in het traject naar 

inwerkingtreding. In de bijlage vindt u de brief met de beantwoording van deze 

vragen van de Eerste Kamer. De brief gaat in op het testen – inclusief IKT 3, 

oefenen, ondersteuning en het vervolgproces richting inwerkingtreding. 

Geadviseerd besluit 

• Ondertekening van de brief aan de Eerste Kamer en het afschrift aan de 

Tweede Kamer. 

Kern 

• In de brief zet u uiteen hoe de adviezen van AcICT worden verwerkt in het 

(extra) testen, zowel in IKT 3 als in het vervolg van de bredere testaanpak. U 

maakt het ex-ante en ex durante proces dat hiervoor is ingericht inzichtelijk. 

Hierbij gaat u in op het betrekken van externe testexperts (Axini) als Quality 

Assurance, de rol van CIO BZK en AcICT. Uw brief is in concept aan AcICT 

voorgelegd.  

• Daarnaast wordt ingegaan op het oefenen en ondersteunen– zowel wat al 

plaatsvindt als de nu extra geboden mogelijkheid tot oefenen. Vervolgens 

wordt de extra ondersteuning ihkv de serviceketen toegelicht.  

• Tot slot schetst u de hoofdlijn in het door u beoogde proces om de gevraagde 

duidelijkheid over de datum van inwerkingtreding voor de uitvoeringspraktijk 

te krijgen. U benadrukt dat de Kamer zelf de agenda en planning maakt en 

dat u vraagt de kamer de behandeling in februari te laten plaatsvinden. 

Uitgangspunt daarbij is dat de Kamers eind januari de voortgangsbrief 

ontvangen met de laatste informatie over de stand van zaken, inclusief de 

uitkomst van IKT 3. Bij deze brief wordt het Koninklijk Besluit gevoegd met de 

nieuwe datum van inwerkingtreding. Gezien de vraag om tijdige duidelijkheid 

voor de uitvoeringspraktijk is de richtdatum daarbij een voorhang in januari, 
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debatten in februari en het navolgend kunnen publiceren van het Koninklijk 

Besluit. 

• Afstemming met VNG, IPO, UvW en Rijkspartijen heeft plaatsgevonden en de 

opmerkingen zijn verwerkt. De passage over het proces, inclusief de 

ledenraadpleging verdient uw aandacht.  

• Op 2 december is de ALV van de VNG. Hierbij is er voor de gemeenten de 

mogelijkheid om via moties richting de VNG aan te geven hoe zij het verdere 

proces van de inwerkingtreding van de Omgevingswet zien.  

Daarna start waarschijnlijk een ledenraadpleging door de VNG. In de huidige 

planning zou die 25 januari zijn afgerond. Daarmee ten tijde van het 

versturen van de voortgangsbrief van eind januari. 

• Bij de brief zit als bijlage de brief de maandrapportage aansluitingen, deze 

wordt zoals gebruikelijk op basis van de gedane toezeggingen aan de Kamers 

toegezonden. 

Toelichting 

• De brief is besproken in een gecombineerde Programmaraad / 

Opdrachtgeversberaad en in het Bestuurlijk Overleg van 15 november 2022. 

Daarna hebben nog aparte gesprekken plaatsgevonden tussen de dgRO en 

VNG, IPO, UvW en Rijkspartijen. 

• In de overleggen is het belang van tijdige duidelijkheid over de 

inwerkingtredingsdatum herhaalt. Waarbij er inregeltijd zou moeten zitten 

tussen het publiceren van het KB en de inwerkingtreding. 

• IPO heeft in het BO aangegeven dat ook zij achter de datum van 1 juli 2023 

staan. Het punt van het technisch te kunnen muteren is inmiddels opgelost. 

Uitstel zo kort mogelijk houden staan zij achter. 

• Rijkspartijen geven aan zelf gereed te zijn. Wel is echt duidelijkheid nodig te 

hebben voor de uitvoeringspraktijk. Op dit moment vindt er veel dubbelwerk 

plaats omdat er steeds met twee regimes rekening moet worden gehouden. 

Dit blijft doorlopen en knelt steeds meer. Ook beleidsmatig is het uitstel en 

onduidelijkheid lastig. Interdepartementaal worden hier voorbeelden van 

verzamelt. 

• De planning met de afhankelijkheden wordt nog verder uitgewerkt en komt in 

PR/OGB nog terug. 

• Alle partijen onderstrepen belang van politiek harde datum (duidelijkheid), 

ongeacht wat die datum is. 

• Alle partijen onderstrepen belang om proces datum nog in deze kamerperiode 

af te kunnen ronden. 

• Alle partijen beamen dat we niet langer de techniek politiek moeten maken en 

dat Ow met DSO in ander vaarwater gebracht moet worden. 

• Met langer uitstel: hogere kosten en maatschappelijke baten worden niet 

gehaald zoals wel was voorzien. Het Ow instrumentarium kan niet worden 

benut. De bestuurlijke agenda is overvol en het is iedereen een lief ding als 

Ow nu echt in werking gaat treden. 

• Met langer uitstellen vloeit momentum weg. Datum niet te ver in de tijd houdt 

druk op activiteiten. Alle partijen merken dat de energie en het vertrouwen 

afneemt en het nodig is er vaart in te houden en duidelijkheid te bieden. 

• Er bestaat geen ideale datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. 

Daarvoor bestaan te veel uiteenlopende wensen en ambities, belangen en 

voorkeuren. Uiteindelijk moet voor het totaal van alle bevoegd gezagen een 

politieke afweging worden gemaakt. In de dilemma afweging in de brief van 
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14 oktober 2022 heeft u de kamer (wederom) meegenomen in deze afweging 

aan de hand van de begrippen duidelijkheid en zorgvuldigheid en de rol van 

de definitieve datum daarin via vaststelling door de kamer.  

  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

Bijlagen 

Volgnu

mmer 

Naam Informatie 

1 Maandrapportage voortgangsoverzicht aansluitingen en 

werkplaatsen 

 

2 Toetsing verbetermaatregelen en plannen van aanpak 

IKT testfase 3 

Brief minVRO 

aan AcICT 

 




