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Bij de totstandkoming van het nieuwe omgevingsrecht zijn de volgende departementen betrokken 

(geweest), 

1. De Omgevingswet bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en 

Milieubeheer (Balkenende IV 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010) 

In 2009 werd in het tuintje van het Ministerie van VROM het zaadje geplant voor het nieuwe 

omgevingsrecht.  Tweede Kamerlid Hein Pieper vond dat de regelgeving met betrekking tot de 

ruimtelijke inrichting van Nederland de afgelopen decennia sterk aan complexiteit had gewonnen en 

nodigde de regering uit om met ideeën en voorstellen te komen over een fundamentele herziening 

van het omgevingsrecht.1 De handschoen werd opgepakt door minister van VROM Jacqueline 

Cramer. Haar termijn eindigde op 20 februari 2010 met de val van het kabinet Balkenende IV. Tineke 

Huizinga, staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat, werd tot oktober 2010 waarnemend minister 

van VROM  in het ontstane rompkabinet.  

2. De Omgevingswet bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rutte I 14 oktober 2010 

tot 5 november 2012) (Rutte II 26 oktober 2017 tot en met 10 januari 2022) 

Op 14 oktober 2010 werden de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat opgeheven en dat 

van Infrastructuur en Milieu ingesteld.2 Dat bood de mogelijkheid om een bredere definitie van het 

omgevingsrecht aan te houden: niet alleen ruimtelijke ordening, maar ook milieu en water, konden 

meegenomen worden. Van 14 oktober 2010 tot 26 oktober 2017 was Melanie Schultz van Haegen  

minister van Infrastructuur en Milieu in de kabinetten Rutte I en II.  

In de brief van 28 juni 2011 schrijft ze dat het huidige omgevingsrecht opgenomen is in meer dan 60 

wetten, meer dan 100 amvb’s en honderden ministeriële regelingen. Dat is nogal wat, maar dat 

weerhield haar er niet van om te communiceren dat in het voorjaar van 2012 een voorstel voor de 

Omgevingswet bij de Tweede Kamer zou worden ingediend en dat zij voornemens was om de nieuwe 

wet in 2013 in werking te laten treden.3 Bij brief van 9 maart 2012 wordt de indiening van het 

wetsvoorstel opgeschoven naar het voorjaar van 2013. In een bijlage bij die brief wordt een overzicht 

gegeven van de in te trekken en te wijzigen.4 Op 16 juni 2014 werd het voorstel voor de 

Omgevingswet aan de Tweede Kamer aangeboden.5 De Tweede Kamer aanvaardde het wetsvoorstel 

op 1 juli 2015, de Eerste Kamer op 22 maart 2016.6 Bij brief van 6 oktober 2017 heeft de minister van 

IenM de datum van 1 januari 2021 genoemd als de datum van inwerkingtreding van de 

Omgevingswet.7 Bij brief van 25 oktober 2017 berichtte de MIenM de Tweede Kamer over de 

planning voor het indienen van het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom 

Omgevingswet. Dat zou begin 2018 voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State 
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worden gezonden. De minister verwachtte het voorstel van wet eind 2018/begin 2019 aan de 

Tweede Kamer te kunnen aanbieden.8  

Een dag later was zij minister af.  

3. De Omgevingswet bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (MBZK)  

(Rutte III 26 oktober 2017 tot 26 oktober 2017 tot en met 10 januari 2022 

Volkomen onverwacht werd op 3 november 2017 het koninklijk besluit gepubliceerd waaruit bleek 

dat de Omgevingswet verhuisde van het Ministerie van IenM naar het Ministerie van BZK.  

‘Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt belast met de behartiging van de 

aangelegenheden op het terrein van de ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening met inbegrip van onder 

meer de Wet ruimtelijke ordening en de Crisis- en herstelwet, de Omgevingswet, het Kadaster en de Kadasterwet, 

voor zover deze voor 26 oktober 2017 was opgedragen aan Onze Minister van Infrastructuur en Milieu.’ 9  

 

Kajsa Ollongren werd minister van BZK. Om gezondheidsredenen werden vanaf oktober 2019 tot 14 

april 2020 haar taken als minister, voor zover dat betrekking had op de Omgevingswet, tijdelijk 

waargenomen door Stientje van Veldhoven als minister voor Milieu en Wonen.  

 

Ten tijde van Rutte III zijn de invoeringswet en alle aanvullingswetten ingediend en aangenomen. Van 

de gelegenheid werd gebruik gemaakt om in alle wetten en besluiten niet langer te spreken over 

Onze Minister (gedefinieerd als MIenM) maar om daar waar nodig de MBZK te noemen als 

(mede)bevoegd gezag.  Ten tijde van Rutte III is de regelgeving voltooid. 

 

4. De Omgevingswet bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (MVRO) 

(Rutte IV sinds 10 januari 2022) 

De MBZK Bruins Slot werd niet belast met de Wet ruimtelijke ordening en de Omgevingswet. De 

Jonge werd benoemd als minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. Overal waar in de 

Omgevingswet de MBZK werd genoemd (wijziging van de Invoeringswet) moet nu de MVRO worden 

gelezen. De belangrijkste taken voor de nieuwe minister zijn het bouwen van voldoende woningen 

en de inwerkingtreding van de Omgevingswet.   
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