
 
 
 
 
 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Datum inwerkingtreding Omgevingswet uitgesteld naar 1 juli 2022 
Op 26 mei jl. is aangekondigd dat de beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet met een half jaar wordt 
verplaatst naar 1 juli 2022. De belangrijkste reden hiervoor is dat er meer tijd nodig is om het Digitale Stelsel 
Omgevingswet (DSO) opgeleverd, ingeregeld en stabiel werkend te krijgen en ermee te oefenen. Tevens geeft dit 
gemeenten en hun partners meer ruimte om de implementatie van de wet op een zorgvuldige en verantwoorde wijze 
voor te bereiden. 
 
In het DSO komen instrumenten en regelgeving van verschillende overheden bij elkaar. Het inregelen van dit systeem 
is een complexe opgave omdat regels en data van overheden (Rijk, gemeenten, provincies, waterschappen) en 
uitvoeringsorganisaties bereikbaar moeten zijn en op elkaar afgestemd moeten worden. Dit blijkt meer tijd te kosten 
dan vooraf gepland. Om te zorgen dat gemeenten en hun partners minimaal zes maanden de tijd houden om te 
oefenen is de datum van inwerkingtreding een half jaar naar achteren geschoven. 
 
De latere datum van inwerkingtreding zorgt tevens voor een langere duur van de overgangsperiode. Dit betekent dat 
er extra kosten bij komen voor gemeenten. De bestuurlijke partners en de minister hebben daarom op 26 mei 
afgesproken dat tijdens een financiële evaluatie in 2022 wordt gekeken welke extra kosten er zijn gemaakt. Het 
uitgangspunt blijft dat de Omgevingswet budgetneutraal kan worden ingevoerd in een periode van tien jaar. 
  
Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 
Met het verplaatsen van de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt ook de inwerkingtredingsdatum 
van de Wkb verplaatst naar 1 juli 2022. Deze wet haalt een deel van de verantwoordelijkheid van het toezicht op de 
bouw weg bij gemeenten en legt deze neer bij bouwers en opdrachtgevers. De inwerkingtredingsdatum van de Wkb is 
al langere tijd gekoppeld aan de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet. 
 
 
Gevolgen uitstel voor onze gemeente 
Voor onze gemeente, net als voor de meeste gemeenten, betekent dit half jaar uitstel vooral de kans om beter met het 
DSO en de nieuwe instrumenten te oefenen voordat de Omgevingswet in werking treedt. Het geeft ons de 
mogelijkheid om de nieuwe manier van werken, in een nieuwe digitale omgeving, vooraf te testen, waar nodig bij te 
stellen, en er vertrouwd mee te raken. Zo zorgen we voor een betere continuïteit van de dienstverlening naar 
inwoners en bedrijven op het moment dat de wet daadwerkelijk in werking treedt.  
We blijven ons daarom in het huidige tempo voorbereiden op de invoering van de Omgevingswet met de huidige 
inspanningen en energie die nu ook al geleverd wordt. Aan de planning verandert niets. Zo behouden we de 
voortgang en kunnen we beter inspelen op vertragingen of nieuwe ontwikkelingen die zich de komende tijd eventueel 
nog voordoen. 
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