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Beantwoording vragen EK implementatie Omgevingswet 

van 11 januari 2023 

Aanleiding 

Op 11 januari 2023 hebben de leden van de vaste commissies voor 

Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en 

Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vragen gesteld naar aanleiding van 

de beantwoording van eerder gestelde vragen over het Indringend Ketentesten 

Fase 3 (28 november 20221) en eerder gestelde vragen over de implementatie 

van de Omgevingswet (16 december 20222). 

Geadviseerd besluit 

• U wordt geadviseerd in te stemmen met de antwoorden op de schriftelijke 

vragen van de Eerste Kamer en de aanbiedingsbrief aan de Eerste Kamer te 

ondertekenen. 

• Tevens in te stemmen met het in afschrift sturen van deze beantwoording van 

de vragen aan de Tweede Kamer en de brief aan de Tweede Kamer te 

ondertekenen. 

• In te stemmen met het vertrouwelijk verstrekken van het conceptrapport 

TwynstraGudde over de enquête en de ambtelijke reactie hierop.  

Kern 

De leden van GroenLinks en PvdA stellen de regering vragen over de thema’s; 

Indringend Ketentesten (IKT), MKB-toets, DSO, Governance en Beheer, 

Participatie, Rijksprogramma’s en de motie over de Omgevingswet van het VNG-

congres van 2 december 2022. De beantwoording is in samenwerking met de 

koepels en rijkspartijen tot stand gekomen. 

 

Openbaarmaking 

In het debat van juni 2022 heeft u na vragen van senator Fiers (PvdA) 

aangegeven een enquête te houden bij de bevoegd gezagen over de stand van 

zaken van de implementatie.3 De aanpak van de enquête heeft u op 26 augustus 

20224 aan de kamer gestuurd, het rapport (van TwynstraGudde) is bij de brief 

van 14 oktober 20225 meegestuurd. Fiers heeft op 4 oktober 2022 gevraagd om 

 
1 Kamerstukken I 2022/2023, 33 118/34 986, EP. 
2 Kamerstukken I 2022/2023, 33 118/34 986, ER. 
3 Kamerstukken I 2021/2022, 33 118, DX. 
4 Kamerstukken I 2022/2023, 33 118 /34 986, EG. 
5 Kamerstukken I 2022/2023, 33118 /34 986, EK. 
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naast het gevraagde rapport ook het conceptrapport en ambtelijke reactie te 

ontvangen. Op 14 oktober 2022 en 20 december 20226 heeft u aangegeven dat u 

het conceptrapport en de ambtelijke reactie vertrouwelijk verstrekt in december 

2022.  

 

Op 8 november 2022 is door de minister van BZK onderstaande lijn over het 

verstrekken van conceptdocumenten naar de Eerste Kamer gestuurd7,  

“Voor concepten van beslisnota’s geldt dat zij – evenals concepten van andere 

stukken – in beginsel niet worden verstrekt. In de fase waarin een ambtelijk 

advies nog vorm moet krijgen, moet er ambtelijk ruimte zijn om in 

vertrouwelijkheid concepten en gedachten met elkaar uit te wisselen. Het is 

daarbij niet in het belang van een ordentelijk verloop van het parlementaire 

proces dat er een publiek debat plaatsvindt over onvoldragen documenten, zeker 

wanneer deze de bewindspersoon niet hebben bereikt.” 

 

U heeft op basis van het debat in juni en de specifieke vragen van senator Fiers 

de toezegging gedaan tot verstrekking. Dit was voordat bovenstaande lijn werd 

afgesproken. U wordt geadviseerd om het conceptrapport (bijlage 1) en het 

document met de opmerkingen die ambtelijk gemaakt zijn op het rapport (bijlage 

2) vertrouwelijk te verstrekken aan de Eerste Kamer. Daarmee komt u uw 

toezeggingen na en wordt de door minister van BZK met de Eerste Kamer 

gedeelde lijn gevolgd.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Motivering 

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

ambtenaren geanonimiseerd. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Beantwoording schriftelijke vragen EK-commissie  

2 Conceptrapportage enquête uitvoeringspraktijk 

omgevingswet  

Vertrouwelijk 

naar EK – 

afgeven op 

papier 

3 Verwerking reflectiesessie - geanonimiseerd Vertrouwelijk 

naar EK – 

afgeven op 

papier 

 

 
6Kamerstukken I 2022/2023  33.118 / 34.986, ER  
7 Kamerstukken I 2022/2023, 28362, D, p. 9 




