
 

 

  

 
 

 

 

 

Aan minVRO 

Van dgOW 

 

TER INFORMATIE  
 

Nota actief openbaar 

Ja 

 
Onze referentie 

2023-0000116191 
 

Datum 

24 februari 2023 
 

Opgesteld door 

 

 

 

 
 

Samengewerkt met 

RB/CZW/FEZ/B&E 
 

Bijlage(n) 

0 

Pagina 1 van 2  

 
Beantwoorden vragen Eerste Kamer februari 2023 - 

inwerkingtreding Omgevingswet 

Aanleiding 

Op 24 februari 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 correspondentie over de Omgevingswet van januari jl.1 en het gesprek 

(technische briefing) met het Adviescollege ICT-toetsing over Indringend 

Ketentesten Fase 3 (IKT 3) van 7 februari jl. 

 

Onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de antwoorden op de vragen, 

uiterlijk 28 februari 2023, is toegezegd dat op 7 maart 2023 het plenaire debat 

over de inwerkingtreding van de Omgevingswet en het ontwerp-KB kan 

plaatsvinden.  

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. 

Kern 

De leden van de fracties van VVD, CDA, D66, ChristenUnie (coalitiepartijen 

gezamenlijk), GroenLinks, PvdA, fractie-Nanninga, PVV, SP en PvdD stellen de 

regering vragen over een groot aantal thema’s.  

 

In het bijzonder vragen wij uw aandacht voor de vragen betreffende: DSO; 

financiering; testen en de testomgeving; de kwestie samenloop; Omgevingswet 

i.r.t. (de Wet regie) volkshuisvesting. 

 

 
1 Het betreft drie brieven: 

- de brief IKT van 17 januari 2023, zie: Kamerstukken I 2022/23, 33 118 / 34 986, 
ET 

- de voortgangsbrief Omgevingswet van 26 januari 2023, zie: Kamerstukken I 
2022/23, 33 118 / 34 986, EU 

- de brief van 27 januari 2023 ter beantwoording van eerder vanuit de commissies 
gestelde schriftelijke vragen, zie: Kamerstukken I 2022/23, 33 118 / 34 986, EV. 
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Een uitgebreidere opsomming van de thema’s: testen van complexe projecten, 

gebiedsontwikkelingen en omgevingsplannen; integrale en centrale testomgeving; 

publicatie van toepasbare regels; over ‘eenvoudiger en beter’; de Wet regie 

volkshuisvesting i.r.t. systematiek Omgevingswet; IKT 3 en inbreng AcICT; 

milieueffectrapportage en de VTH-keten; de evaluatiecommissie; 

omgevingsdiensten; de positie van notarissen bij onteigeningen in het nieuwe 

omgevingsrecht; toezeggingen; bezwaar en beroep onder de Ow; samenloop van 

omgevingsplanwijzigingen; DSO, de gevolgen voor tijdreizen en de rechtsspraak; 

het DSO en de testomgeving; de samenhang tussen invoering van de 

Omgevingswet en de versnelling van de woningbouwopgave; het DSO en 

mogelijke veiligheidsrisico’s; het DSO en de gevolgen voor de Dienstenwet, de 

Omgevingswet, de AVG en de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer; 

minder bureaucratie; kritisch tijdspad invoeringsdatum; ambities DSO; boeggolf 

aan vragen na invoering; concrete testopdrachten gemeenten en provincies; de 

oorspronkelijke doelen van de Ow; Axini; IKT 3 en de planketen; de 

Omgevingswet i.r.t. Natura 2000-gebieden; complexe geometrie. 

 

De beantwoording is in samenwerking met de koepels en rijkspartijen tot stand 

gekomen. 

 

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 Wetten, AMVB’s en ministeriële regelingen die 

worden ingetrokken  

 

3 Regelgeving die gewijzigd wordt  

 

 




