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Omgevingswet

Geachte mevrouw Ollongren,
De herziening van het omgevingsrecht is een transitie, die iedereen die actief is in de fysieke
leefomgeving raakt: burgers, bedrijven en overheid. Naast een nieuw juridisch instrumentarium,
ondersteund door een digitaal stelsel omgevingswet (DSO) gaat het vooral ook om een andere
manier van (samen)werken.
Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten hebben in 2015 in een Bestuursakkoord de
gezamenlijke ambitie voor invoeringsbegeleiding en de ontwikkeling van het DSO vastgelegd.
Aansluitend zijn er afspraken gemaakt over de kostenverdeling hiervan. Deze beweging is in 2012
ingezet en zal vanwege de enorme impact de komende jaren nog de nodige inzet vragen van onze
bestuurders, duizenden beleidsmakers en uitvoerende professionals om tijdig gereed te zijn. De
Omgevingswet is geen eenvoudige implementatie, maar een heuse transitie. Wij vragen in dat
kader uw aandacht voor het volgende.
De verantwoordelijkheid voor de stelselherziening Omgevingswet is bij de start van dit Kabinet
verschoven van het toenmalige Ministerie van IenM naar het Ministerie van BZK. Dit heeft op
rijksniveau geresulteerd in een discussie over de financiering van het rijksdeel van het
bestuursakkoord. Inmiddels begint de uitvoeringspraktijk bij de invoering van de Omgevingswet
aanzienlijke hinder te ondervinden van de financiële onduidelijkheid aan rijkszijde. Het
interbestuurlijke “Programma aan de slag” kan hierdoor op dit moment niet het tempo maken en de
ondersteuning bieden die nodig is. Hierdoor dreigt het gezamenlijk, interbestuurlijk organiseren van
invoeringsondersteuning weg te vallen. Deze onduidelijkheid leidt er zelfs toe dat gemeenten,
provincies en waterschappen gaan temporiseren in de invoering. Dit is een zeer onwenselijke
ontwikkeling.
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Wij verzoeken u daarom op korte termijn een oplossing te vinden voor de ontstane financiële
problematiek aan rijkszijde, zodat de gezamenlijke ambities uit het bestuursakkoord waargemaakt
kunnen worden.
De Omgevingswet is een belangrijke transitie voor Rijk en medeoverheden om de grote opgaven in
de fysieke leefomgeving sneller en beter te kunnen realiseren. Wij zien uit naar een goede
samenwerking met BZK op de Omgevingswet.
Deze brief is ook gestuurd aan mevrouw C. van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en
Waterstaat.
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