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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
De afgelopen tijd zijn er meerdere kritische rapporten en geluiden gekomen over de Omgevingswet. Daaruit 
blijkt dat de inwerkingstredingsdatum van 1 januari 2023 niet haalbaar is. Minister De Jonge heeft daarom op 
14 oktober besloten de Omgevingswet uit te stellen naar 1 juli 2023. 
 
Voor ons als gemeente en voor initiatiefnemers heeft dit grote gevolgen. Uit de kritische rapporten blijkt dat 
uitstel tot 1 juli waarschijnlijk niet genoeg is. Daardoor volgt er nu opnieuw een periode van onzekerheid. 
Doordat de invoeringsdatum gewijzigd is, moeten de Tweede en Eerste Kamer opnieuw besluiten over het 
Koninklijk Besluit over deze datum van inwerkingtreding. Zoals het er nu naar uitziet, zal zo’n besluit op zijn 
vroegst pas rond februari genomen worden. Tot die tijd, en wellicht langer, blijft onzeker wat de datum van 
inwerkingtreding wordt. Dit betekent dat we in onze werkwijze en besluitvorming (denk hierbij aan o.a. de 
legesverordening) zowel rekening moeten houden met het werken onder de Omgevingswet per 1 juli 2023, 
als met werken onder de oude wetgeving. 
 
Als gemeente gaan wij in onze voorbereidingen door op de ingeslagen weg. Wij ronden de voorbereidingen 
voor inwerkingtreding af voor zover dat nu al kan en focussen ons meer op oefenen met de nieuwe 
wetgeving en werkwijzen. Voor een goede voorbereiding blijven wij echter afhankelijk van de ondersteuning 
die het Rijk en onze partners bieden. Denk daarbij aan een goede ontwikkeling van het Digitale Stelsel 
Omgevingswet (DSO), een goede vertaling van dat DSO in onze software en een goede vertaling van de 
landelijke regels en richtlijnen in de werkwijzen van onze ketenpartners. 
 
Voor initiatiefnemers die plannen indienen, zorgt die onzekerheid er ook voor dat voor hen niet altijd helder is 
of zij bijvoorbeeld een omgevingsplan of een bestemmingsplan moeten opstellen. Op onze website 
adviseren wij initiatiefnemers daarom om het ontwerpplan voor een herziening/wijziging van een 
bestemmingsplan uiterlijk op 1 april 2023 bij de gemeente aan te leveren, als de initiatiefnemer deze op 
basis van het huidige recht in procedure wil brengen. Meer informatie hierover vindt u op: Omgevingswet | 
Gemeente Oude IJsselstreek (oude-ijsselstreek.nl) 
 
Uiteraard houden wij uw raad op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen en van onze voorbereidingen. 
 
 

https://www.oude-ijsselstreek.nl/omgevingswet
https://www.oude-ijsselstreek.nl/omgevingswet

