
   

 

 

  

     
 

 

 

 

 

 

INVOERINGSWET OMGEVINGSWET 
 

Ten aanzien van de Invoeringswet Omgevingswet hebben IPO, VNG en Unie van Waterschappen nog enkele 

aandachtspunten. 

 

1. IPO, VNG en Unie van Waterschappen staan (nog steeds) achter de komst van de Omgevingswet. De 

verbeterdoelen onderschrijven wij. Bovendien, met het voortschrijden van de wetgeving, worden onze wen-

sen voor aanpassingen die de uitvoeringspraktijk straks helpen nu al verwerkt. Wij waarderen de open hou-

ding van het ministerie om onze wensen tijdens de ontwikkeling van de wetgeving reeds mee te nemen.  

 

2. Alle gemeenten, waterschappen en provincies treffen de nodige voorbereidingen om vanaf 1 januari 2021 

te kunnen werken met de Omgevingswet. Belangrijk hierbij is dat de wetgeving, die ook door de Eerste 

Kamer behandeld moet worden, tijdig bekend is. Zonder stabiele regelgeving wordt het voor gemeenten, 

waterschappen en provincies onnodig moeilijk om tijdig hun verordeningen en programma’s gereed te heb-

ben.  

 

3. Wij vinden het belangrijk dat de huidige uitvoeringspraktijk kan worden voortgezet, ook onder de Omge-

vingswet. Continuïteit is belangrijk omdat er grote maatschappelijke opgaven op gemeenten, waterschap-

pen en provincies afkomen. De neiging bestaat om tot detailregelgeving over te gaan vanuit de zorg van 

gelijkwaardig beschermingsniveau en rechtsbescherming. In onze ogen leidt dat tot onnodige regelgeving 

en regelt het de bestuurlijke afwegingsruimte dicht die juist nodig is om bij de bestuurlijke samenhangende 

afweging de locatiespecifieke omstandigheden goed mee te laten wegen. 

 

4. We dringen er op aan dat de Eerste Kamer niet alleen snel de Invoeringswetgeving gaat behandelen, maar 

ook de aanvullingswetten zo spoedig mogelijk behandelt en het liefst in samenhang met de regelgeving van 

de aanvullingsbesluiten. 

 

5. Ook is het voor de uitvoeringspraktijk belangrijk dat de uitwisselingsstandaarden en koppelvlakken van 

de Digitaal Stelsel Omgevingswet-Landelijke Voorziening (DSO-LV) op tijd beschikbaar zijn. De geluiden daar-

over zijn echter niet onverdeeld positief. We maken ons zorgen of de benodigde landelijke voorzieningen 

van het DSO (DSO-LV) tijdig en met de afgesproken niveaus van dienstverlening beschikbaar zijn voor de 

bevoegde gezagen. Voor gemeenten, waterschappen en provincies is het van essentieel belang dat de lan-

delijke voorzieningen van het DSO en met name ook de standaarden tijdig gereed zijn en beschikbaar om 

proef te draaien. 

 

6. In het Bestuursakkoord uit 2015 en het daarop volgende financiële akkoord en beheerakkoord hebben 

we afspraken gemaakt over het ontwikkelen van het DSO naar scenario 3, vanwege de verwachte opbrengst 

aan baten voor de maatschappij. Ook hebben wij solide afspraken gemaakt over de kostenverdeling van de 

ontwikkeling en beheer van het DSO. Deze vormen voor de decentrale overheden uitgangspunt en rand-

voorwaarde voor de doorontwikkeling van het DSO. 

 

 


