BEHANDELING INVOERINGSSPOOR OMGEVINGSWET
Op 29 november 2019 heeft de minister voor Milieu en Wonen uw Kamer in haar brief geïnformeerd over
de voortgang van de stelselherziening Omgevingswet.1 In deze brief maakt zij, samen met de bestuurlijke
partners, de inschatting dat het wenselijk en mogelijk is om de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking te laten treden.
Wij hechten eraan om hierbij onze steun uit te spreken voor inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1
januari 2021. Waterschappen, provincies, gemeenten en regionale uitvoeringsorganisaties hebben al veel
voorbereidend werk gedaan voor de Omgevingswet; zij willen dat graag voortzetten in 2020 en de resultaten verzilveren per 1 januari 2021. Een groot aantal overheden geeft aan het huidige momentum niet te
willen verliezen om met de Omgevingswet de leefomgeving te kunnen verbeteren.
De Unie van Waterschappen en de waterschappen staan voor de doelen van de wet; we willen duidelijke
en eenvoudige regels voor bewoners en ondernemers, kortere procedures, meer lokale afwegingsruimte
en meer samenhang in het beleid voor de fysieke leefomgeving. Dit is hard nodig gezien de grote maatschappelijke opgaven (zoals klimaatadaptatie, verduurzaming en energietransitie).
Waterschappen werken samen met Rijk, provincies, gemeenten en uitvoeringsorganisaties om de doelen
van de Omgevingswet te realiseren. We zien uiteraard ook dat er op weg naar 2021 nog het nodige moet
gebeuren, zowel bij overheden als in het ontwikkelproces van de Omgevingswet. We hebben er vertrouwen in dat we op tijd klaar zullen zijn om te starten met de Omgevingswet.
Wij vinden het van belang hierbij te benadrukken dat de Omgevingswet om een nieuwe manier van werken vraagt die niet van de ene dag op de andere wordt gerealiseerd. Na de inwerkingtreding volgt nog een
aantal jaren waarin waterschappen stapsgewijs gaan ontdekken hoe ze de instrumenten van de wet zo
goed mogelijk kunnen benutten. Daarvoor een transitietermijn tot 2029 wettelijk vastgelegd.
Ook bij de voorbereiding van de wet- en regelgeving trekken we samen op. Om inwerkingtreding per 1 januari 2021 mogelijk te maken, is voortgang in het wetgevingsproces van belang. Wij verzoeken u daarom
het Invoeringsspoor van de Omgevingswet voor het kerstreces te behandelen. Tevens geven wij u in overweging om de Aanvullingssporen geluid en bodem vlak na het kerstreces te behandelen.
Tenslotte vinden wij het van belang te benoemen dat de definitieve besluitvorming over inwerkingtreding
van de wet halverwege volgend jaar plaatsvindt bij Koninklijk Besluit. Uw Kamer neemt daarover het besluit in een voorhangprocedure. De Unie van Waterschappen zal dan op basis van de stand van zaken bij
waterschappen een finaal oordeel geven of we daadwerkelijk per 1 januari 2021 van start kunnen gaan en
uw Kamer daarover actief informeren.
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