Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Minister Milieu en Wonen
Contactpersoon

Datum

31 maart 2020

Kenmerk
2020-0000174158

nota

Bijlage(n)

inwerkingtreding omgevingswet

4

Advies/actie

Ik adviseer u bijgaand brief aan de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer te
tekenen. De brief bevat in de bijiage een beleidsreactie op de Gateway Review
naar de implementatie van het DSO.

In bijgaande overzichtsbrief kondigt u aan dat u in overieg met de bestuuriijke

partners tot de conclusie bent gekomen dat uitstei van inwerkingtreding van de
Omgevingswet noodzakeiijk is. U geeft aan dat u na nader overieg met uw
bestuuriijke partners meer duidelijkheid zai geven over de nieuwe datum van
inwerkingtreding.
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Ostum
i9 mei 2020

nota

Ketonerti

Nieuwe datum Inwaldngtredfng Omgevingswet

2020-00(»238697

Bltta9c{n)
3

In uw brief aan de Eerste en Tweede Kamer van 4 mei Jl. kondigt u awt dat u de
tweede heifl mei mede namens de koepefs een voorstel zidt doen voor de nieuwe
Inwerklngtredlngsdatum van de Omgevingswet.

Adv!es/actie
U wordt gealvteeerd bf:fi[evoegde brieven {een voor de Eerste en een voor de
Tweecte kamer met dezelfde Inhoud) en gezamenlljke verklaring te ondertekenen.

In het bestuurfijk overieg van 18 mei is de nieuvye InwerklngtrecBngsdatum
bepaaid. Besproken is om beide Kamers vow Hemelvaart te informeren over

uitkomst van dit overteg. De koepeb hebben in het BO de gelegenheld gekregwt
om de gezamenlljke verklaring nog terug te leggen bij hun achtert)an en ulterlljk
woensdag 20 mei akkoord te geven. De verwachting Is dat er geen wijzlgingen
meer in de verklaring plaatsvinden.

Deze brief gaat alleen in op de nieuwe datum wi de overwegingen die daaraan ten
grondslag liggen. In juni is er weer meer informatie beschikbaar over de
voortgang en zult u de Kamers daarover Informeren.
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Minster BZK

DfiOW

Eeimni<i^ B«ef
Contactpersoon

Datum

isjunizoao
KanmMli

nota
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Voortgaigsbrief stelsdhe7lenlng Omgevlngswet
1

Bijgevoegde brief geeft InvuHIng aan ete toezegging om maandelijks een brief met

Metopmerkinger,
|

06 M

informatie over de voortgaig van cte Omgevlngswet te sturen. Er wordt een versle
aan de Eerste- en aan de Tweede Kamer gezonden. De fnhoud van de brteven is
Ideaitiek.

Advies/actte

U wordt geadvlseerd om bUgevoegde brieven te ondertekenen, zodat deze medio
volgende weerft aan de Eerste en Tweede Kamer kunnen worden gestuurd, rulm
voor de belandeling van de Aanvulllngswet natuur in de Eerste Kamer.

De brief geeft de voortgang weer op het gebied van wetgevtng, DSD en
implementatie. Daarnaast woidt in aparte paragrafen ingegaan op de
onderwerpen monitoring en evaluatie, partkripatie en flnanciSn. De brief geeft
ook van verschillende toeze^lngen weer hoe deze worden of zljn uitgevoerd
{zie toellchting voor het overzicht).

De PvdA en CDA-fractle In de Eerste Kamer hadden tijdens het debot veel
vragen over opzet en aanpak van de monitoring en evaluatie na

inwerklngtreding. Hler zljn diverse toezegglngen op gedaan. In deze brief
wordt hler Invulling aan gegeven.
De Motle Bromet uit de Tweede Kamer over ontslulten van Informatie owsr

natuur via het DSD wordt in deze brief afgedaan. Deze passage Is afgestemd
met de minister van UNV.

De brief Is afgestemd met de departementen In de stuurgroep Omgevlngswet
en met de bestuurll^e partners.
De Eerste Kamer heeft in zijn brief van ll juni gevraagd om het in het debat
over de Invoertngswet toegezegde tijdpad wanneer weike informatie wordt

gestuurd. In bijgevoegde brief schetst u dit tijdpad (zie ook toeBchting voor
het tijdpad).
Het advies van de Raad van State over het Invoeringsbeslult is ontvangen.
Bind September kan het besiuit naar verwachting worden gepubliceerd. Dit
advies gaat ook In op het DSO en de implementatie.

1 vM 3

Datum

'

•

18junl2020
Kenmerfc

2020-0000369704

De leden van de Eerste Kamer geven in hun brief mee om het

Inwerkingtredings-KB pas voor te hangen als de voorbereidingen op de
Inwerkingtreding van het nieuwe steisel afgerond zijn. De Raad van State sluit
daar In zljn advies op het Invoeringsbesluit op aan. Dat betekent dat de
Eerste Kamer het inwerklngtredings-KB mogelijk niet dit najaar zai wlllen

behandelen. Met de toegezegde informatie na de zomer zuilen we het gesprek
met beide kamers aan moeten gaan of de voorbereidingen ver genoeg
gevorderd zijn om tot behandeling van de voorgestelde datum over te gaan.
Inzet is om het debat In de Tweede Kamer in ieder geval dit najaar te laten
plaatsvinden, ruim voor de verkiezingen die zijn gepland op 17 maart 2021.
Op 30 juni heeft de Eerste Kamer de plenaire behandeling van de
Aanvullingswet natuur gepland. Mogelijk komen dan ook vragen over de
Inwertdngtreding aan de orde. In het dossier voor dit debat wordt u hierop
voorbereid.

Toelichting
Tijdpad toegezegde informatie.

•

Toegezegd informatie wordt In deze brief en de afgelopen brieven gedeeid.

•

Na de zomer 2020 volgt:

o

In September: Voortgangsbrief met inzicht in stand van zaken
FinanciSle aspecten

o

BIT advies en beleldsreactie

o Maandelijkse aansluitcijfers DSD
Daama ontvangt de Kamer;
o In 2021: halfjaariijks de voortgangsmonitor.
o Na inwerkingtreding: jaariljkse monltoringsbrief over de
ontwikkelingen van het steisel
o

Vijf jaar na inwerkingtreding; de eerste wettelijke evaluatle van het
steisel.

•

Tussentijds worden relevante onderzoeken gedeeid.

Overzicht toezeggingen die worden behandeld en voor een groot dee! worden
uitgevoerd in de brief:
• Tijdpad van de toegezegde informatie
•

Lessons teamed Chw

•

Overbrenging verzoek aan bureau ICT toetsing om rapport voor de zomer uit
te brengen.

•

Toezegging om uitkomsten Implementatiemonitor te delen

•
•

Informeren over stand van zaken aansluitingen
Beschlkbaar stellen bruidsschat in oefenomgeving van het DSD

•

Inrichting evaluatle en monitoring na inwerkingtreding inci. insteiling
onafhankelijke evaluatiecommissie en toesturen nulmetingen tbv evaluatle en

•

monitoring
Diverse toezeggingen mbt participatle

Datum

'

'18Juni2020

I Kenmerk
2020-0000369704

In beeld brengen in hoeverre gemeenten een participatieverordenlng
hebben en/of leaders stellen voor participatie
moUveringsverplichting participatie

bespreken succesfactoren, doelstellingen en {rand)voorwaarden voor
partlclpaOe met VNG
samen met gemeenten een partidpatieprotocol maken

Gemeenten Informeren over plichten van de aanvrager bij verpiichte
participatie

Belang van participatie bespreekbaar maken bij het overleg met
medeoverheden
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Datum
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nota

Maandrapportage Jull 2020 - Aanslulten op het DSO

wqaiga^n)
3

Aanleiding

Tijdens het debat op 28 januari jl. over de Invoeringswet Omgevingswet is aan de
Eerste Kamer tTCgezegd dat de monitorgegevens'Aanslulten op het DSO'
maandelijks ter beschikking worden gesteld aan de Kamers (T02851).
Advies/actie

U wordt geadviseerd bijgevoegde brieven (een voor de Eerste en een voor de
Tweede kamer met dezeifde inhoud) te ondertekenen.
Kern

Tijdens het debat op 28 januari jl. over de Invoeringswet Omgevir^swet is aan de
Eerste Kamer toegezegd dat de monitorgegevens 'Aanslulten op het DSO'

maandelijks (digitaal) ter beschikking worden gesteld aan de Kamers(T028S1).
De monitor staat ook online op de website van het Programma Aan de Slag,

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/implementatie/voortgangmonitoring/aansluitmonitor/.

Afgelopen maanden Is de aar^lultmonltor als bijiage bij de maandelijkse
voortgangsbrieven Omgevingswet naar beide Kamers verzonden.
De aansluitmonitor augustus wordt als bijiage bIj de voortgangsbrief In September
verzonden.
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BeantwroonJing naderte
over tijdpad betreffende
toezending irtformatje inzake steJsefherziening

De leden van de vaste commissies voer Infrastructuur, Waterstaat en Omgevaig
wi Economsctie Zaken en Klin»at/ tandbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

hebben vragen gesteid over twt tijdspad betreffende toezencSng informatie tnzake
stelselherzjenlng. De vragen rijn

8 ju« 2020 Wnnengekomen.

Advfcs/actle

• Instemmen met bijgevoegde antwoorden naar aanleiding van vragen van de
Eerste Kamer over bet bjdpad van toezending van Informatie en de brief
daartoe ondertetenen.

•

Instemmen met het voorstel in de bnef om eerst bet debat over de
fciwerkkigtredingsdatum met de Tweede Kamer en daarna met de Eerste
Kamer te voeren.

• De aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer waamrtee zij een a^brtft krijgt
van dit HKkad, ondertekenen.

De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving
en Economische Zaken en Kllmaat / Lantfcouw, Natuur en Voedselkwalitett

hebben vragen gesteid over het tijdspad betreffende toezending informertle inzake
aelselherziening. Er wordt gevraagd om via een tijdpad InzlchteMJk te maken
wanneer zij weike informabe kan verwachten op bet gebled van de
aeiseiherzienmg van het omgevtngsrecht. Dit betreft met alleen de

(wetgevings)producten die reeds in de planning staan. Zij vragen u specifiek om
een overzlcht, waarin terugkijkend van 1 januari 2022 — de beoogde
inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet- tot beden te vinden Is wanneer
de Kamer weike Informatie krijgt. Dit mede naar aanleidirg van de toezeggingen
die gedaan zijn bij voomoemde plenaire debatten.

Daamaast wlllen de leden van de Eerste Kamer weten wat de Inr^ct is van de
latgestelde Inwerkin^eding van de Omgevingswet op de inwerkingtreding van
daarmee nauw samenbangende wetten, zoate de Wet kwaliteitsbori^no voor het
bouwen en op de wijziging van bestaande samenbangende wetten.
In bijgaande brief is dit bjdpad opgenomen. Eer overzicht met de stand van

zaken van alle openstaande toezeggingen is als bijiage toegevoegd. De
toezeggingen uit het debat over de aatvullingsvret Natuur zijn nog niet
geregistreerd door de grtffie en dus niet in bet overzicht opgenomen. Ook wortft
ingegaan op de Impact van het uitstel op samenbangende wetstrajecten.

i

KCRRNn
2(120-0000424

1 li

Het verzoek fs utteriijk 4 September aansuande de beantwoording naar de Eerste
Kamer te ^uren. Oe vKte commissies kunnen het antwoord dan bespreken in de
eerste vergadering na de zomer op 9 September 2020.
Uit contact met de griffier bleek dat de kamerteden het overzicht missen wanneer

weike toezeggingen zijn of worden afgedaan. Ze vonden de toezeggingen in de
laatste voortgangsbrief niet overzichteiijk gepresenteerd. Daarom is in deze brief
gekozen voor een tat«l waar in de tijd is uitgezet wanneer de kamer informatie
over toezeggingen heeft ontvangen of nog zai ontvangen. Uw PA zoekt contact
met Klip of deze Wef aan de verwachtingen voldoet.
J-'

Tijdens de behandeiing van de Aanvullingswet Natuur benadi
(WD)dat zij vindt dat we pas over de inwerklngtreding kunr
moment dat aiie of bijna alle aanvullende wetgeving gereed i
bedrijfsklaar is en alle partners er werkelijk klaar voor zijn. Z
hiermee het gevoel van de gehele kamer venvoordt en vroej
najaar al zover zouden zijn.

U heeft geantwoord dat u het KB alleen wilt voorhangen als i
partners dat verantwoord vinden. Dat moet blljken uit de voi
wetgeving, het DSO en de implementatie. Gezien de insteek
bijgaande brief geen voorstei gedaan voor een datum van ee
bjdpad niet opgenomen wanneer het KB wordt voorgehangei
De Tweede Kamer heeft op 28 oktober(na het herfstreces)(

over de Omgevingswet ingepland. Inzet is om in dat overieg
inwerkingtredingsdatum te praten. De Kamer ontvangt daarl

£

herfstreces een voortgangsbrief over voortgang van de wetg

Implementatie. Onzeker is of het BIT-advies tijdig genoeg ve
oktober met beleldsreactie aan de kamer te sturen. Dat advl

bij haar debat over de voorgenomen inwerkingtredingsdatur

.^ e «
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Datum

i okRsber 2020
Kenmark
2020 0000588399

Nota Beantwoording vragen naar aanleiding van
voortgangsbrief Omgevingswet d.d. 24 Jiml 2020

lAanleldiiTig _
Op 21 September ontvfng u van de vaste commlssie voor Infrastructuur
Waterstaat en Omgeving en van de vaste commissle voor Economisdte Zaken en

8ijl»f«(n}

rf 1 Met opmeridngen I
lOH

Klimaat/ Undbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van de Eerste Kamw vragen naar

aanleiding van voortgangsbrief Omgevingswet van 24 juni 2020.
Advles/actfe

U wordt gevraagd de bijgevoegde antwoordbrtef te ondertekenen voor verzending
aan de Eerste Kamer en bijgaande aanbiedingsbtlef waarmee een afechrlft van de
antwoorden naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

De Eerste Kamer ontvangt graag ulteriljk 16 oktober een reactie op haar
vragen.

De IWO commissle hceft aangekondlgd op 10 november nader met u van

gedachten te wtilen wisseien over de toegezegde informatie richttng
inwerklngtreding van de Omgevingswet. Vocrafgaand aan dit mondelinge
overleg, zuiien de precieze onderwerpen waar ze ova' willen praten aan u
bekend worden gemaakt.

-

U wordt na het herfstreces nader gei'nformeerd over de voorberelding van dit
mondelinge overleg met de Eerste Kamer en het overleg met de Tweede
Kamer over de inwerkingtredingsdatum.

Toelichting vragen

De Eerae Kamer vragen betreffen de volgende onderwerpen;
• Informetievoorzienlng netting inwerkingtreding [I] De kamer vraagt om

maandelijks over alle zaken die tijdens debatten aan de orde zijn gesteld

gelnformeerd te worden. U geeft aan dat u maandelijks tngaat op de
voortgang van wetgeving, DSO en Implementatle. Op specifleke
onderwerpen en toezeggingen wordt Ingegaan als hier nieuwe
ontwikkelingen te melden ziJn.

• Imoact coronapandemie op vporbereiding Inwerkingtreding [2,3] De
kamer vraagt of de zorgvuldigheid van de voorbereidingen ook In
coronatijd geborgd is. U vermeldt dat fysleke bijeenkomsten omgezet zijn
online bijeenkomsten en dat deze goed bekeken worden.
• Monitoring [4,5] De kamer vraagt om een samenhangend overzicht van
de monitoring en naar de verwerking van de uitkomsten. U ge^ in een
1 var. 2

'^mr'

Datum

2 oktobar 2020
Kanmarfc

2020-00005883W

tabel een overzicht van de monitoring voor en na inwerklngtreding. U
antwoordt dat de resultaten van de monitoring worden bekeken door de
onaftiankelijke evaluatiecommlssle en aanlelding kunnen geven tot
beleidswijziglngen.

Evaluatiecommissie [6,7,8,9] De kamer heeft ook vragen over de

frequentie van de evaluatie en de vorming, onafhankelijkheid en opdracht
van de onafhankelijke evaluatiecommissie. U geeft aan dat vljf en tien

jaar na inwerklngtreding er een wettelijke evaluatie plaatsvindt. De
onafhankelijke evaluatiecommissie zai in de eerste helft van 2021 worden
ingesteld en worden samengesteld uit onafhankelijke leden uit
wetenschap, juridlsche en beleidspraktijk en het veld van de
bestuurskunde.

Overzicht voortgang regetgeving [10] De kamer vraagt u maandelijks de
voortgang van relevante wet- en regelgeving te geven. U antwoordt dat In
de maandelijkse voortgangsbrieven wordt vermeld hoe de voortgang Is
van wetgeving die relevant is voor de Omgevingswet (dat getdt
bijvoorbeeld voor de aanvuliingswetgeving).

Toeganketljkheid DSD [11] De kamer vraagt weike instrumenten u Inzet
om de toegankelijkheid van het DSO voor audio- of visueel beperkten en
taaggeletterden te borgen. U legt uit dat landelljk geborgd wordt dat het
Omgevingsloket aan de zogenaamde WCAG-rlchtlijn voldoet ten behoeve
van audio/visueel beperkten. De zogenaamde digitale inclusle door een
begrijpelijk taainiveau aan te bieden, is een lokale aangelegenheid die u
simuleert met gebrulkerstesten en monitoring.

ParticipatJe in coronatijd [12] De kamer vraagt zich af hoe participatie In
coronatijd vorm krijgt speclfieke gericht op minder digivaardigen. In het
antwoord worden diverse voorbeelden gegeven van online maar ook
offline coronaproof participatievormen.

Financieie middelen omgevingsdiensten [13] De kamer vraagt zlch af of
gemeenten en de Omgevingsdiensten voldoende middelen hebben om de
Omgevingswet in te voeren. U antwoord dat u hier in de komende
voortgangsbrief van oktober op ingaat. Daamaast verwijst u naar het
onderzoek van de staatsecretaris van lenW naar de middelen voor de

Omgevingsdiensten In het kader van de versterkingsoperatie
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
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Voortgangsbrlef Omgevlngswet oktober 2020

BQlaa«(n)
I

Aanleiding

Bijgevoegde brief geeft invulling aan de toezegging om maandelijks een brief met
informatle over <te voortgar^ van de Omgevingswet te sturen. Er wordt een versie
aan de Eenrte- en aan de Tweede Kamer gezonden. De inhoud van de brieven is
Identiek.

Advies/actie

U wordt geadviseerd om bijgevoegde brieven te ondertekenen.

De brief geeft de voortgang weer op het gebied van wetgeving, DSO en

implementatie. In een bijiage wordt overzichtelijk vermeld wat de stand
van zaken is op de volgende toezeggingen:
o de stand van zaken van de financidle effecten (T02853),
o aanbod kennisuitwisseling decentrale overheden (T02876),

o

de bespreking van de succes- en faalfactoren partidpatie met de
VNG (T02861).

Wetgeving: bcodschap is dat de wetgeving bijna is afgerond. Het laatste
onderdeel dat in de kamers moet worden behandeld is de wijziging van de

Awb. Deze staat op 9 november op de agenda van de Tweede kamer.

DSO: De afgelopen periode stond in het teken van de afbovw van de
landelijke voorzlening van het DSO. Ook wordt er a! geoefend met het
DSO

Implementatie: Op implementatie ligt de komende tijd de grootste
nadruk. Er is met de partners een routekaart uitgewerkt richting

inwerkingtreding. Het aantal aanmeldingen voor en feltelijke aansluitlngen
Is de afgelopen pertode teruggelopen. Dit komt cmdat overheden het
extra jMcjaofirinwerkingtreding gebruiken om een aanbesteding te doen

vo^^^ennieuw^oftwareleverancier. Die ruimte is er ook.

Op 10 november ianstaande heeft de Eerste Kamer een mondeling

Ojrerteg met3a<^land. Op 27 oktober 2020 zullen de commissies

InvenlifTSerenvveIke onderwerpen zij specifiek willen behandelen tijdens
het mondeling overieg. In het dossier voor dit overleg wordt u hierop
voorbereid.

De Tweede Kamer heeft op 25 november een notaoverleg ingepland om
over de voortgang van de Implementatie en voorgenomen datum van
Inwerkingtreding te praten.

1 vpfi 2

Datum

14 oktober 2020
Keranertc
2020-0000608436

Voorafgaand aan dit notaoverleg stuurt u het BIT advies, de tweede
Gateway review en een voortgangsbrief met de implementatiemonitor aan
beide Kamers.

t r' »
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Nota voortgangsbrtef Omgevlngswet november 2020

iuwitew>«»i
Btjgevoegde brief geeft InvuWng aan de toezegging aan belde kamers om
maandelijks een brief met Informatle over de voortgang van de Omgevlngswet te

Mtetromerklnger
|
iiMl

sturen. Deze brief bevat als bijlage het BIT advies en de beleidsreactie, de tweede

Gateway Review m^ beleidsreactie en de implementattemonltor. Er wordt een
versle aan de Eerste- en aan de Tweede Kamer gezonden.
Advies/actie

U wordt geadvlseerd om bljgevoe^e brieven te ondertekenen en voor het
weekend ult te zenden. Ook omdal er persaandacht is voor het BIT advies en de
onderzoeken naar financifile afspraken, Zodat u kan laten zien: wat uw beeld Is

van de voortgang; hoe u omgaat met de aanbevellngen van het BIT; en weike
afspraken u heeft gemaakt met de bestuurlijke partners over de financien. Ik
vraag u ook om in te stemmen met bijgevoegd persbericht.

-rij; ■" 3-4-

Met bijgevoegde voortgangsbrtef wilt u belde kamers overtulgen dat u vindt dat
de stelselherziening voidoende ver gevorderd Is om te kunnen besiulten over het
moment van Inwerkingtredlng. U trekt die conclusie op basis van de ultkomsten
van het BIT advies, de Gateway Review en de voortgangsmcnitor en de planning
In de zogenaamde Roadmap.
Het doel is om op 25 november aanstaande steun te krijgen voor de

Inwerklngtredingsdatum in de Tweede Kamer tijdens het notaoverleg over de
voortgang van de Implementatle.

Te verwachten is dat de Kamer(s) de kritische toon van het BIT advies zullen

aangrijpen om een stevlge opvolging van de aanbevellngen te vragen. U zegt in
beleidsreactie die u op 12 november met de bestuurlijke partners heeft
vastgesteld volmondig toe dat u aile aanbevellngen zult opvolgen.
In het mondeiing overieg met de Eerste Kamer is gevraagd naar een lijstje met
criteria waar aan voldaan moet zljn om het KB te kunnen voorhangen. Dtt lijstje Is
In de brief verwerkt en in de brief wordt de conclusie getrokken dat u samen met

de bestuurlijke partners vindt dat de datum van 1 januari 2022 haalbaar Is. De
daadwerkelijke voorhang van hel KB zai na het debat met de Tweede Kamer
ptaatsvinden.

■ S, V - 2. •

Er is veel persaandacht voor het BIT advtes en de financiele onderzoeken die nu
lopen. Met woordvoerder en communicatie is een woordvoeringslijn kortgesioten,
die de lijn van de voortgangstjrief volgt. Gelijktijdig met pubilcatle van de
voortgangsbrlef en BIT-advtes, wordt er een persbericht uitgedaan.
Toelichting
In de Omgevingswet is opgenomen dat het Inwerkingtredings-KB waarin de

inwerkingtredingsdatum wordt vastgelegd, moet worden voorgehangen bi] beide
kamers. Op 25 november aanstaande is een nota overleg ingepland met de
Tweede Kamer om te spreken over de voorgesteide inwerkingtredingsdatum.
Als het debat in de Tweede Kamer goed verloopt en er steun is van de
meerderheid van de Kamer, dan kan vervolgens het inwerkingtredlng-KB formeel
worden voorgehangen. Die voorhang geschiedt gelijktijdig bij Eerste en Tweede
Kamer. De Tweede Kamer kan ervoor kiezen het KB niet meer te behandelen,
waarmee ze impliciet Instemmen. In de Eerste Kamer is de voorhang van het
inwerkingtredings-KB juist de start van het overleg met de Kamer.
De Inzet is om voor de verkiezingen in maart het debat met de Eerste Kamer
afgerond te hebben. Daarmee wordt voorkomen dat de verkiezingsuitslag in de
Tweede Kamer zijn weerslag heeft op de opstelling van partijen in de Eerste
Kamer.

Invoeringskosten

KPMG heeft een concept rapport opgestetd over de zogenaamde invoerlngskosten.
Dit concept rapport moet nog worden besproken met experts van de gemeenten,
provincies, waterschappen en rijk. In het rapport worden de eenmalige
invoerlngskosten geraamd op 1,2-1,5 mid voor gemeenten, 100 min voor
provincies, 70 mIn voor waterschappen en 77 min voor het Rijk. Daarnaast wordt
er nog gewerkt aan rapporten over de baten van de stelselherziening. Ook deze
rapporten worden binnenkort in concept opgeleverd en ook weer besproken met
diverse experts. De rapporten tezamen bieden begin januari een beeld van de

kosten en baten van het nieuwe stelsel voor de maatschappij als geheel en geven
ook inzicht in de vraag of bevoegde gezagen hun initiSle invoerlngskosten
redelljkerwijs terug kunnen verdienen.

In de pers zai waarschijnlijk het beeld worden neergezet dat de kosten voor met

name gemeenten gigantisch zijn en dat daar geen nnanciele middelen tegenover
staan. In de brief worden de bestuurlijke afspraken uiteen gezet; nu goede
nulmetingen doen en in 2022 evalueren en op basis daarvan interbestuurlijk het
gesprek voeren waarbij bezien wordt hoe de eenmalige kosten zich verhouden
met het saldo van structurele kosten en baten. Indien het saldo van structurele

kosten en baten onvoldoende blijkt ten opzichte van de invoerlngskosten, dan Is
onderling afgesproken dat in een open gesprek naar opiossingen zai worden
gezocht.
De vraag zai kunnen zijn waarom niet begin volgend jaar al naar opiossingen
wordt gezocht, het integraal financieei beeld komt dan immers al beschikbaar.

Het integrate beeld van volgend jaar bestaat echter voor het overgrote deel uit
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ramingen met de nodige onzekerheden. Dat geldt ook vcxir de Invoeringskosten,
Uit het huidige conceptonderzoek blijkt dat bijna driekwart van de
Invoeringskosten gebaseerd Is op prognosedjfers. Deze onzekerheld betekent dat
we begin volgend jaar wel een integraal beeld hebben, maar zoals eerder In het
beheerakkoord ook Is afgesproken, voor een financlSle evaluatie is het te vroeg.
BTT/Gateway en implementatiemonitor

In de voortgangsbrief wordt het bredere kader neergezet richting
Inwerklngtredlng, waar de appredatie en opvolging van de advlezen van BIT en
Gateway dee! van uitmaken. De verdere ultwerking hiervan staat In de
bestuurlijke reactie BIT en beleldsreactie Gateway. De reacties worden
momenteel vender uitgewerkt In maatregelen, waarbij strak zal worden gestuurd
op de opvolging. Mogelijk kan de Kamer vragen dit Inzichtelljk te maken.
Het BIT advies Is zoals gebruikelijk kritisch, maar geeft ook perspectief omdat het
advies is alle Inzet te richten op Inwerklngtredlng per 1-1-2022 en waar
onderdelen van het DSO niet klaar zljn voor inwerklngtredlng deze gefaseerd In te
voeren. De drie hoofdaanbevellngen van het BIT kunt u omarmen. In de

bestuurlijke reactie is op hoofdiijnen aangegeven hoe u er opvolging aan zult
geven.

De tweede Gateway Review gaat over Implementatie van het DSO bij de andere
overheden. Het rapport concludeert dat de implementatie van het DSO uitdagend
zal blijven, maar wel realistlsch en haalbaar is. De conclusles en aanbevellngen
zljn oranje/groen van 'kleur'. In de beleldsreactie geeft u aan alle aanbevellngen
over te nemen en beschrijfl u de maatregelen en actles die u hierop zal
ondernemen.

De halljaartijkse Implementabemonitor peilt of overheden voldoende voortgang
maken met de Implementatie van de wet om op tijd klaar te zijn voor de
Inwerklngtredlng. De resultaten van het onderzoek zljn positlef, er is bij bijna alle

organlsaties voldoende vertrouwen dat ze de vporbereldlngen afronden voor 1
januarl 2022. Natuurlljk komen er Incldenteel ook andere signalen naar voren,
deze zijn opgepakt door de Reglonale Implementatie Ondersteuners (RIO's) en
door de ondersteunlngsorganlsaties bij de koepels om waar nodig ondersteunlng
te bieden.

Bijiage 1: Bestuurlijke reactie op Deflnitief BIT advies Digitaal Stelsel
Omgevingswet 2020

Bijiage 2: Deflnitief BIT Advies Digitaal Stelsel Omgevingswet 2020
Bijlage 3: Beleldsreactie tweede Gateway Review DSO Health Check
Bijiage 4: Tweede Gateway Review DSO Health Check

Bijiage 5: Halfjaarlijkse Monltorrapportage tweede helft 2020

at*

, mK
Ministerie van BInnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

Mlrilster van Bfnnentanc^

2a\^ en

Corrt3ctp «f

Koiw^rijtcsrelaties
Oatum

2t oktober 2020
K«n merfc
2020 0000623994

Btjla9«(n)
J

nota

Vragen EK n.a.v. nuimeting rechtspraak en toezegging

ISanfitdinfl
In reactie op uw brief van 24 Juni jl. aan de Eerste Kamer over de voor^ang van

Met opmerklnqea
|

loH

de Omgevlngswet, hebben de leden van de fracbe van de Partlj voor de Dieren
(PvdD) gevraagd te reflecteren op de nulmetlng voor de rechtspraak (Inzake
monitoring), bi de bijgevoegde brief beantwoordt u deze vragen.

Advies/actle

U wordt geadviseerd bijgevoegde brief, ter verzendtng aan de Eerste Kamer, ce
ondertekenen. De EK zlet uw antwoorden graag uiterlijk 6 november tegemoet.

- De leden van de fractle van PvdD vragen (in verband met hun vrees voor een

minder adequate recbtsbescherming} om een meer inhoudelijke analyse van de
rechtspraak In verband met een toenemend gebrutk van open normen onder de
omgevlngswet.

> De leden verwijzen naar de gedane toezegging in het debat van de
Invoertngswet Omgevlngswet (door Minister Van Veldhoven) en doen een
concreet voorstd hoe de gedane toezegging zou moeten worden ultgevoerd.

- In de brief geeft u aan dat, naast de reeds voorziene kwantltatieve nulmeting,
een extra kwalitatieve analyse nodig is.
- U kont met een atternatlef voorstel om te voldoen aan de wens van de fractle

van de PvdD, door de in te stellen evaluatiecommissie een voorstel te laten
ontwikkelen voor de gevraagde analyse. Daarmee gaat u niet mee in het voorstel

van de fractie PvdD om nu al door een enkele deskundige een analyse als
'nulmeting'te laten verrlchten. Het onderwerp leent zich er beter voor om op een

later moment, als de wet In werking is, met een bredere kring van deskundigen te
worden geanalyseerd.
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Maandelijks ontvangen de beide Kamers de monitorgegevws "Aanshiitien op h«

^

DSO'. Met deze brieven worden de gegevens van november verstuurd.
Ad vies/actie

U wordt geadviseerd bijgevoegde bneven (een voor de Eerste en een vow de
Tweede kamer met dezelfde Inhoud) te ondertekenen.

Gezien de discussie met de Eerste Kamer over de (nformattevoonlenlng en de
voorgenomen voorhang van het KB, Is het voorstel om deze maandelijkse
aansluitgegevens nu gewoon uit te sturen. Het heeft de voorkeur niet te wachten
op de voorhang van het KB.

Aan de Eerste Kamer is toegezegd dat de monltorgegevens 'Aanslulten op het
DSO' maandelijks (digitaal) ter beschikking worden gesteld aan de Kamers
(T028S1).
Ook In het notaoverteg met de Tweede Kamer van 25 november 2020 heeft u
aangegeven deze aansluitcijfers met beide kamers te blijven delen.

De monitor staat ook online op de wet»ite van het Programma Aan de Slag,
In de brief van 13 november heeft u de kamer

hierop geweren.

Uit de cijfers blijkt dat het aantai aanmeldingen en aanslultingen sinds de maand
cktober is gestegen van 85% naar 88% (Waarvan ruim 41% Is aangemeld en
47% ook is aangesloten). Ten tijde van het Kamerdebat op 25 november was dat
87%(waarvan 43% aangemeld en 44% aangesloten).

In de afgelopen maanden is de aansluitmonitor waar mogelijk, als bijtage bij de
maandelijkse voortgangsbrieven Omgevingswet naar beide Kamers verzcnden.
Omdat dit Jaar geen voortgangsbrlef meer wordt opgesteld, worden de
ovenzichten van november nu apart verzonden
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Aanlelding

Om de Omgevingswet op 1 januari 2022 in werking te kunnen laten treden, moet
het ontwerp van het Koninklijk Besluit waarin deze datum wordt vastgelegd,
worden voorgehangen bij beide kamers. Dat moet tegeiijkertijd gebeuren. Het Is
wettelijk niet mogelijk om het ontwerp-KB eerst bij de ene en dan bij de andere
kamer voor te hangen. Bij deze nota treft u het ontwerp van dit Koninklijk Besluit
aan met twee verschillende aanbiedingsbrieven voor de Eerste en Tweede Kamer.
Advies/actie
• Het advies is om de brieven aan de Eerste en Tweede kamer te tekenen en

daarmee het ontwerp Koninklijk Besluit waarmee de Omgevingswet op 1

januari 2022 in werking kan treden, ter voorhang aan te bieden.
•

Voorwaarde is dat is nagegaan of er voldoende steun is bij de Eerste Kamer
om het ontwerp-KB in behandeling te nemen.

U geeft met deze voorhang invulling aan de motie Regterschot c.s. die op dinsdag
Idecember 2020 is aangenomen. In deze motie wordt de regering verzocht de
inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet te bepalen op 1 januari 2022 en
het Koninklijk Besluit met de daarin opgenomen vermelding van die datum zo snel
mogelijk voor te hangen bij de beide Kamers der Staten-Generaal (Kamerstukken
II 2020/21, 33118, nr. 160),

Deze motie is gesteund door de fracties van VVD, 066, CU, CDA, Forum, SGP en
Denk. Momenteel wordt bekeken of er nog een demonstrate van het DSO in de
Tweede kamer kan worden gegeven (mogelijk nog voor het kerstreces).
Waarschijniijk zai op de eerste volgende procedurevergadering van de TKcommissie voor Binnenlandse Zaken op 17 december worden besproken of de
Tweede kamer nog een debat wil voeren over het voorgehangen ontwerp-KB.
Eerste Kamer

In de commissie IWO van de Eerste Kamer twijfelt men of dlt het juiste moment

is om het ontwerp-KB voor te hangen. De technische briefing over het BIT-advies
heeft hier ook invloed op gehad. In de aanbiedingsbrief benadrukt u dat u met de
Eerste Kamer nog volop In gesprek bent en dus de tijd neemt om met hen tot
overeenstemming te komen. U suggereert de commissie IWO om de vragen die
de leden van deze commissie op 8 december gaan indienen voor een schrifteiijk
overleg te betrekken bij de voorhang van het KB.
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Het is van belang om te zorgen dat de voorhang btj de Eerste Kamer in goede
aarde valt. De angst moet worden weggenomen dat u de Eerste Kamer onder
druk zet om nu snei akkoord te geven. De Eerste Kamer kan de tijd en ruimte
nemen die zij nodigt acht cm het voorstel goed te behandelen. U en uw PA willen
hierover gesprekken voeren met enkele Eerste Kamerieden,
De formeie voorhangperiode is 4 weken en zat bij start van de voorhang op 8
december doorlopen tot en met 21 januari (gezien het kerstreces). Dit is echter
geen fatale termijn voor de besluitvorming over de Inwerkingtreding. Zodra een
van de kamers het ontwerp-KB in behandeling neemt, is het aan de Kamer om de
vervolgprocedure te bepalen.
Er zai een nieuwsbericht op de website van Aandeslagmetdeomgevingswet

verschijnen. Ook wordt er een tweet voorbereid.
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Aanleiding
Op 17 december 2020 zijn door de leden van de vaste commissies voor

Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat /
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vragen gesteld naar aanleiding van
voortgangsbrief Omgevingswet d.d. 13 november 2020 (kenmerk 166597.09u).
Advies/actie

U wordt geadviseerd bijgevoegde brief aan de EK te ondertekenen en uiterlijk op
vrijdag 15 januari aan de Eerste Kamer te verzenden zodat de antwoorden op de
eerstvolgende procedurevergadering van de Eerste Kamer commissie op 19
januari besproken kunnen worden. Onderstaand is onder toelichting aangegeven
weike vragen het meest in het oog springen en waarop u primair uw aandacht
kan richten.

Op 17 december 2020 zijn door de leden van de vaste commissies voor

Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat /
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vragen gesteid naar aanieiding van
voortgangsbrief Omgevingswet d.d. 13 november 2020'(kenmerk 166597.09u).
De EK heeft verzocht om de beantwoording van de vragen en opmerkingen
uiterlijk vrijdag 8 januari 2021 naar de EK te sturen. Omdat het verkrijgen van
informatie en de afstemming van de beantwoording meer tijd vergde, is dat niet
gelukt. Op 8 januari jl. heeft u een uitstelbrief naar de EK gezonden waarin u
aankondigt de antwoorden deze week te zullen versturen.

Een afschrift van deze brief wordt aan de TK gezonden.

Op 18 december 2020 zijn door de leden van de GroenLinks-fractie ook vragen
gesteld naar aanleiding van de evaluatie van de Wet dieren in relatie tot de

Omgevingswet. U hebt de beantwoording van deze vragen eerder deze week
ontvangen. Beide sets vragen zullen conform het verzoek van de Eerste Kamer
gelijktijdig worden verzonden.
Toelichting

De Eerste Kamer geeft aan de periodiek aangeboden informatie op prijs te stellen
maar stelt vragen bij de timing en wijze van aanbieden. Ze stellen bijvoorbeeld
vragen over de timing van de aanbieding van het BIT-advies en waarderen het
niet dat het nader rapport op het Raad van State advies over het
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invoeringsbesluit in een voetnoot is vermeld. Ze richten zich nu vooral op de
vraag of de voorgestelde datum van 1 januari 2022 realistisch is. Naast de
generieke vragen van de beide commissie stellen de leden van de D66-fractie

Groenlinks-fractie, PvdA-fractie, PVV fractie, FvD- en 50-plus-, PvdD- en SPfractie aparte vragen.
Hoofdiijnen antwoorden

Hieronder wordt per categorie de hoofdiijn van de vragen en antwoorden
weergegeven. De introductie van de antwoordbrief heeft tot doel de twijfels bij de
Eerste Kamerieden weg te nemen en uit te stralen waarom u nu met vertrouwen
het inwerkingtredings-KB voorhangt. Uit contacten met diverse kamerieden bleek

dat er nog steeds onduidelijkheid is over de voorhangprocedure van het ontwerp
KB. In deze antwoorden wordt nogmaals vermeld dat de Eerste Kamer niet

gebonden is aan de minimale voorhangtermijn van 4 weken maar zelf haar
behandelingsproces en de daarvoor benodigde tijd kan kiezen.
A. Criteria voor verantwoorde invoering en reaiisatie
De leden van de commissies doen de suggestie een aantal extra criteria mee te

nemen bij de beoordeling of de Omgevingswet in werking kan treden. Deze
suggestie wordt niet overgenomen. In het antwoord blijft u vasthouden aan het

hanteren van de vijf minimale criteria en de extra door de kamer aangedragen
aspecten als belangrijk maar niet minimaal vereist voor inwerkingtreding te zien.
U vermeldt wel wat de stand van zaken is op de door de kamer aangedragen
aspecten (vraag 2).

U legt uit waarom de commissies het nader rapport op het advies van de Raad
van State op de invoeringswet niet eerder hebben ontvangen (vraag 3)
B. Voorbereidingen op de invoering van het DSO

Een groot aantal vragen van de Eerste Kamer gaan over het Digitaal Stelsei
Omgevingswet (DSO). Er wordt veelal gevraagd naar een nadere duiding van hoe

om wordt gegaan met de BIT adviezen. Specifiek wordt daarbij veei gevraagd
naar de roadmap Route 2022 in combinatie met het advies van het BIT om een
kritieke padplanning op te stellen. Ten tijde van het BIT-onderzoek was deze

Roadmap er nog niet. BIT heeft in de technische briefing gezegd dat ze de
roadmap niet een kritieke padplanning vinden. Daarnaast vragen de commissies
of het realistisch is te verwachten dat onderdelen van de roadmap kunnen

schuiven in de tijd. U geeft aan dat de roadmap wel degelijk een kritieke pad
planning bevat namelijk ten aanzien van de planning op de 5 minimale criteria
voor inwerkingtreding. U zegt toe om deze onderdelen expliciet te maken in de
roadmap. fvraao 6 en 7)

De SP vraagt specifiek of middelen voor uitbouw van DSO worden ingezet voor
afbouw. In het antwoord (vraag 32) wordt aangegeven dat dit niet aan de orde is.

In relatie tot het DSO wordt ook veelvuldig gevraagd naar de stand van zaken op
het aansluiten op het DSO, de cijfers uit de monitoring en hoe daarop wordt
gestuurd. (vraag 4 en vraag 8).
C. Omgevingsdiensten en VTH-taken

De commissieleden willen weten of het basistakenpakket op orde is en of er
voldoende regie wordt gevoerd op VTH taken. U verwijst hier naar een brief van
de staatssecretaris van lenW over de uitvoering van het VTH-stelsel en vermeld

weike aanpak zij heeft om de uitvoering van VTH-taken te versterken.(vraag 10)
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D. Financiele randvoorwaarden voor invoering en doorontwikkeling

De commissie vragen of de regering financieel bij meet passen indien de kosten

hoger zijn dan in 2016 voorzlen. U beantwoordt dat u goede afspraken hebt
gemaakt met partrljen over de financien, namelijk dat ze er financieel niet op
achteruit moeten gaan en dat u in 2022, 2023 en de jaren daarna financiele
evaiuaties heeft ingebouwd. (vraag 11) In bet antwoord op vraag 24 gaat u

uitgebreid in op de indruk van de ieden van de SP-fractie dat de Kamer niet wordt
gemformeerd als de financiele rapporten af zijn, maar op een door u geregisseerd
moment. U geeft aan wat de stand van zaken van de verschillende onderzoeken is
en wanneer deze tot een definitieve afronding komen. U geeft aan dat u

verzending aan bet pariement eind april verwacbt. Omdat bet risico bestaat dat
de Eerste Kamer tocb wii wacbten met vaststeiiing van bet KB totdat dit inzicbt er

is, ontvangt u binnenkort een nota over tussentijdse mogelijkbeden.
E. Inwerkingtredings-koninklijk besluit
De commissies noemen een viertai aspecten die zij van belang vinden om zeker
te weten dat de Omgevingswet gaat werken zoals beoogd. In uw antwoord gaat u

op deze aspecten in maar geeft u aan dat de 5 minimaie criteria ieidend zijn voor
inwerkingtreding.(vraag 12) De ieden van de PVV-fractie vragen wat bet effect
van een jaar extra uitstel zou zijn. U antwoordt dat dat meer kost dan opievert en
dat ook bet BIT vastboudt aan 1 januari 2022 (vraag 21).
F. Informatievoorziening richting de Kamer.

De commissies bebben aangegeven dat zij graag eerder kennis badden willen
nemen van bet advies van de Afdeling advisering van de Raad van State en bet

uitgebracbte nader rapport over bet Invoeringsbesiuit Omgevingswet. Ook vragen
zij waarom deze stukken niet per brief zijn aangeboden. In bet antwoord wordt
aangegeven dat er begrip is voor de Eerste Kamer wordt en meer inzicbt geboden
in de vindplaats van stukken. Tegeiijkertijd wordt verwezen naar de normaie
procesgang. (vraag 3 en vraag 15) Rond de openbaarmaking van bet BIT advies
wordt ook de vraag gesteld waarom de Kamer niet eerder is gemformeerd. Ook
bier wordt naar de formele termijnen verwezen. (vraag 14)

Pagina 3 van 3

Ministerie van Binnenlandse Zaken en

Koninkrijksrelaties

TER ONDERTEKENING

Aan

MinBZK

Van

DGOW

pDGOW
Directies Eenvoudig Beter en
Aan de Slag met de
Omgevingswet
Contactpersoon

Datum

12 januari 2021
Kenmerk

nota

Procedure voorhang Ontwerp KB Omgevingswet

2021-0000017898

Aanleiding
In de Eerste Kamer Is onrust ontstaan over de voorhangprocedure van het

ontwerp Konlnklljk Besluit, die op 17 december 2020 gestart is. In bijgaande brief
die u samen met de minister van Justitie stuurt, legt u uit dat hier spake is van
een normale voorhangprocedure en het aan de Eerste kamer zelf is hoeveel tijd
ze hiervoor nemen.

Advies/actie

U wordt gevraagd deze brief te tekenen.

UPDATE: de brief is op 13 januari
verzonden aan de EK.
U onderstreept in uw brief het belang van een zorgvuldige behandeling in de
Eerste Kamer. U geeft aan dat de voorhangprocedure zoals opgenomen in artikel
23.10, tweede lid, van de Omgevingswet daar voldoende ruimte voor biedt. De
Eerste Kamer heeft op 17 december vragen gesteld over de implementatie van de
Omgevingswet. Deze beantwoording van deze vragen zai ook deze week aan u
worden voorgelegd.
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Maandefljks ontvangen de beide Kamers de monltorgegevens 'AansluttOT op het
DSO'. Met deze brieven vrorden de gegevens van december verstuurd.

# ? "f

Advies/actle

*y
\r ■ '

U wordt geadviseerd bijgevoegde brieven (een voor de Eerste en een voor de
Tweede Kamer met dezetfde inboud) te ondertekenen.

Aan de Eerste Kamer is toegezegd dat de monitorgegevens Aansluiten op het

DSO' maandelljks (digitaal) ter beschikking worden gesteid aan de Kamers
(T02851).

Ook In het notaoverleg nwt de Tweede Kamer van 25 november 2020 heeft u
aangegeven deze aansluitcljfers met beide kamers te blljven delen.

De rr»nitor staat ook online op de website van het Programma Aan de Slag,
https.7/aandeslaametdeomcievinaswet,ni/imolementatie/voortQanq-

monitortna/aanskiitmonttar/. De informatie op de website wordt weketijks
geOpdatet. In de brief van 13 november heefl u de kamer hierop gewezen.
Uit de cijfers blijkt dat het aantal aanmeldingen en aansluitingen sinds de maand
november is licht is gestegen. Vanwege de kerstvakantie was het een korte

maand. Voor vergunningen en meldingen zijn de aanmeldingen en aansluitingen

maar licht gestegen, het percentage aanmeldingen in december bleef 88%. Voor
de aanmelding voor het kunnen publiceren van omgevingsdocumenten is

Inmiddels 67% van de overheden aangemeld(was 63%) en voor toepa^are
regels 64% (was 61%).

In de afgelopen maanden is de aansluttmonitor waar mogelijk als bijiage WJ de
maandetijkse voortgangsbrieven Omgevlngswet naar beide Kamers verzonden.

Omdat de volgende voortgangsbrief in maart Wordt yoorzlent worden d^
overzichten van de tu^enliggende maanden nu apart verzonden.
~

'

Met opmerkingen ||HB EK
is verbaasd dat frequentie
omiaag gaat (van
maandelijks naar per

kwartaai) en gaat mogelijk
vragen stellen.

Wwiiui 1van

rrTmi^-

Ministerie van Blnnenlandse Zaken en

Konlnkrijksrelaties

MinBZK

Dlrectoraat-generaal
Omgavingcwat

«an ie Slag
Contactpersooo

Datnn

4 fe^ari 2021
KMunerti

nota

2021-0<XK)S68092

Nota Aansluitingen januari Digitaal Stelsel Omgevingswet

Maandelijks ontvangen de beide Kamers de monitorgegevens'Aansluiten op het
DSO'. Met deze brieven worden de gegevens van januari verstuurd. Ook de
rap^rtage over het recent ultgevoerde onderzoek naar de toegankelijkheid van
het Digi^le Stelsel Omgevingswet(DSD) wordt meegezonden.
Advies/actie

U wordt geadviseerd bijgevoegde brieven (een voor de Eerste en een voor de
Tweede Kamer met dezelfde inhoud) te ondertekenen.

Aan de Eerste Kamer is toegezegd dat de monitorgegevens 'Aansluiten op het
DSO' maandelijks (digitaal) ter beschikking worden gesteld aan de Kamers
(T02851).
Ook in het notaoverleg met de Tweede Kamer van 25 november 2020 heeft u
aangegeven deze aansluitcijfers met beide kamers te blijven delen.
De monitor staat ook online op de website van het Programma Aan de Slag,
https://aandeslaqmetdeomqevinQswet.nl/imDtementatie/voortoanq-

monitorina/aansluitmonftor/. De informatie op de website wordt wekelijks
geupdatet. In een brief van 13 november heeft u de kamer hierop gewezen.
Uit de cijfers blijkt dat het aantal aanmeldingen en aansluitingen sinds de vorige
maand weer gestegen. Voor vergunningen en metdingen zijn de aanmeldingen en
aansluitingen gestegen van 88% naar 90%. Meer dan de helft(52%)is nu
daadwerkelijk aangesloten. Nog 41 gemeenten en 1 provincie zijn niet
aangemeld. Voor het kunnen publiceren van omgevingsdocumenten is inmiddels
73% van de overheden aangemeld (was 67%)en voor toepasbare regels 67%
(was 64%).
Ook is t)ijgesloten het onderzoeksrapport van stichting Accessibility naar de
digitate toegankelijkheid van het nieuwe Omgevingsioket (van het DSO-LV).
Digitate toegankelijkheid is nodig zodat ook mensen met een (audio-)visuele
beperking met hulpapparatuur het Omgevingsioket kunnen gebruiken. Het
rapport is 14 december opgeleverd. Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het
rapport zijn al weer enkele verbeteringen doorgevoerd. Doel van de richtlijn te
vooral stimuleren om te blijven verbeteren en transparent daarover te zijn.
U heeft toegezegd jaarlijks een onafhankelijke toetsing te laten uitvoeren.
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Aanbieding KPMG rapport "Onderzoek transitiekosten
Omgevingswet" aan TK en EK

Aanleiding

Tijdens het PO van 28 januari jl. is afgesproken cm het KPMG rapport, waarin de
invoeringskosten van de transitie naar de Omgevingswet zijn onderzocht, na
afronding z.s.m. naar beide Kamers te sturen. Inmiddeis is het rapport afgerond.
U ontvangt hierbij twee brieven gericht aan de TK en EK waarin het rapport van
KPMG wordt aangeboden. Nieuw feit is dat de Omgevingswet controversieel is
verklaard in de TK.

Advies/actie
U wordt geadviseerd om;

•

Ondanks de controversieei-verkiaring in te stemmen met de twee bijgevoegde
brieven waarin cijfers zijn opgenomen over de kosten (1,6 mid.) van de
invoering van de Omgevingswet (het KPMG-rapport) en waarin wordt

gewezen op de zorgvuidige bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt over de
financien van de Omgevingswet.

•

In te stemmen met een (t.o.v. het KPMG-rapport) extra duiding van de cijfers

•

In te stemmen met de opgenomen toezegging om de uitkomsten van de
overige, nog lopende (deei)onderzoeken in maart naar beide kamers te
sturen. Dit is conform de afspraak in het PO.

om de bedragen tastbaar te maken.

Beide brieven zijn ambteiijk afgestemd met de koepels. Er is een verschil van
inzicht over onderstaand punt.

Vanwege de grote onderiinge verschiilen heeft KPMG geen berekening gemaakt
voor een gemiddeid jaariijks bedrag per gemeente, provincie of waterschap. Om
toch een gemiddeid beeld te geven is er een ruwe, eigen berekening in de brieven
opgenomen. Hieruit voigt een jaariijks gemiddeide van 1 a 2 ton aan resterende

invoeringskosten die onder meer besteed zai worden aan de omgevingsvisie, het
omgevingspian en het overdragen van werkzaamheden uit een tijdeiijke
programmaorganisatie naar de reguiiere organisatie. In de twee piekjaren 2020
en 2021 iiggen deze jaariijks kosten per organisatie fors hoger, ruwweg 2 miijoen
euro per provincie, ruwweg anderhaif miijoen euro per waterschap en ruwweg 1
miijoen euro per gemeente.

Koepeis zien liever niet dat deze extra duiding wordt opgenomen in de brieven,
omdat het niet in het rapport staat. Met deze passage wordt daarnaast volgens de
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Datum

1 februari 2021

VNG onterecht het beeld geschapen dat de invoeringskosten na inwerkingtreding
"wel meevallen". In de brief Is evenwel expliclet aangegeven dat het een eigen

duiding Is, en niet die van KPMG zelf. En de dulding Is we! gebaseerd/afgeleld op
de cljfers ult het KPMG-rapport.
Toelichting
Algemeen

Het rapport van KMPG naar de transltlekosten van de Omgevlngswet maakt
onderdeel ult van de elf {deel)onderzoeken. Met de ultkomsten van deze
onderzoeken wordt het Integraal FInancleel Beeld van de stelselherzlening

Omgevlngswet opgesteld. Het rapport van KPMG stuurt u voorultlopend op de
afronding van de overlge onderzoeken en het Integratlerapport. U zegt toe om In
maart 2021 de resultaten van de overlge (deel)onderzoeken na afronding naar de
Kamers te sturen. HIerIn zitten ook de baten van de Omgevlngswet. En In aprll

2021 voigt het Integraal FInancleel Beeld voorzlen van bestuurlljke conclusles.
Inhoud brief

Het rapport van KPMG geeft alleen Inzlcht In de eenmallge Invoeringskosten die
de overheden maken met de Invoering van de stelherzlening Omgevlngswet.

Volgens KPMG gaat het bij de Invoeringskosten om een totaal bedrag van
ongeveer 1,6 mlljard euro. HIerblj gaat het om ongeveer 1,4 mlljard voor
gemeenten, 100 min. voor provlncles, 70 min. voor waterschappen en 76 min.
voor het Rljk. Deze kosten zljn berekend over de perlode 2016-2024 voor

provlncles en waterschappen en 2016-2029 voor gemeenten. Het merendeel van
de ultgaven vindt plaats In 2020 en 2021, nadlen dalen de Invoeringskosten sterk
en met de Inwerkingtreding van het stelsel zullen ook de baten gereallseerd
worden. De kosten van het jaar ultstel van de Inwerkingtreding bedragen
ongeveer 76 min. euro.

Aan de berekening van de exacte omvang van de Invoeringskosten hangen veel
onzekerheden, en het rapport van KPMG hanteert een grote bandbreedte. Zo zljn
er o.a. onzekerheden over de accuraatheld van de toerekening van de kosten, de

Inschatting van toekomstlge actlvltelten en daarmee samenhangende
transltlekosten en de extrapolatle van de gegevens van de steekproef naar een
totaalbeeld. Tot slot Is het onderzoek Is gebaseerd op gegevens van 11 van de
355 gemeenten. KPMG rekende nog met 355; Inmlddels zljn er 352 gemeenten.
In de brieven worden de Kamers nogmaals gewezen op de gemaakte bestuurlljke
afspraken. Het Integraal beeld vormt het startpunt voor de monitoring- en
evaluatleproces. De eerste evaluatle vIndt plaats In het voorjaar van 2022.
HIerover Is bestuurlljk afgesproken dat, Indlen de kosten substantleel hoger
blljken te zljn dan de baten, partljen bereld zljn tot het voeren van een open

gesprek waarin er gezocht zai worden naar opiosslngen en mogelljkheden. In
2023 wordt opnieuw een financlele evaluatle ultgevoerd en worden zowel de
kosten en structurele baten opnieuw bezlen. Hetzelfde geldt voor 2027. Ook geldt
nog altljd het ultgangspunt ult het FInancleel Akkoord van 2016: partljen hoeven
financleel nIet beter te worden met de stelselherzlening, maar wlllen er ook nIet
financleel op achterult gaan.
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Aanlelding

Op 12 februarf 2021 Is door de leden van de va«e commlssies voor
Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/
Landbouw, Natuur en Voedselkwalitelt verzocht om de uitwerking roadmap
Route2022 uiterlijk Zfijgbruari toe te sturen {kenmerk 166597.14u).
Advies/actle

.

,

U wordt geadviseerd Wjgevoegde brief aan de Eerste Kamer te ondertekenen en
conform het verzoek van EK uiterlijk op vrijdag 26 februarl voor 17.00u aan de
Eerste Kamer te verzenden zodat de antwoorden op de eerstvolgende

procedurevergadering van de Eerste Kamer commlssies op 2 maart besproken
kunnen worden|
Kern

^

--'I Mi»t opmerkingwl

.

De Eerste Kamerleden hebben in december 2020 een aantal vragen gestdd over
het kritieke pad van de implementatie van de Omgevingswet gerelateerd aan de
onderdelen van de roadmap Route2022. Aanlelding hiervoor is de technische

briefing over het BIT advies. U heeft als volgt geantwoord: "A/s een verdere
uitwerklng van de roadmap ben ik daarom rmmentee! bezig de mljipalen die
direct relateren aan de genoemde vijf minimumelsen explldet te maken m de
roadmap. Die onderdelen van deze roadmap maken dee! uit van het kritieke pad.
Deze uitwerking van de roadmap is in februari gereed. Daarmee geef ik wtvoering
aan het advies van het BITom tot een kritieke-padplanning te komen, binnen de
breedte van de Route2022."

In bijgaande brief wordt aan de hand van de vijf minimale criteria voor
inwerkinglreding het kritieke pad weergegeven in een schema.

Daarbij is de inzet steeds om vast te houden aan de inwerkingtredlngsdaturn van
1 januarl 2022 maar daar v«aar nodig tijdelijke aiternatieve maatregelen op te
stellen. In april vindt een eerste weging plaats en vervolgens zai hier per
onderdeel van het kritieke pad over besioten moeten worden. De mogelijkheden
hiervoor worden nu al uitgewerkt. Of het nodig is een maatregel in te zetten zaI

erg verschlllen per onderdeel. Voor omgevlngsplannen kan het nodig zljn om

landelijk lets aan te bleden om urgente gebiedsontwikkeling te kunnen
voorbereiden. Voor aansluitlngen op het vergunningen en meldingen systeem

gaat het om het ondcrsteunen van enkele individueie bevoegd gezagen.
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Deze brref bevat geen voortgangsinformatie op de 5 minimale criteria. Die

;l

Informatie zai In de maart brief gegeven worden. Daarnaast stuurt u maandelijks **'"
de aansluitcijfers aan het parlement.

De brief is In samenwerking met koepels en rijkspartljen opgesteld.
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Omgevingswet

,

,

Maandelijks ontvangen de belde Kamers de monitorgegevens Vka'ns!uTt^Vp"h«*"

DSO'. Met deze brieven worden de gegevens van februari 2021 verstuurd. Ook
zijn de adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van State en de nader

• - ' " ■ Met opmerkinqe

;;Q3Bi

rapporten over de ontwerpen van de aanvullingsbesluiten geluid, grondeigendom,
natuuren bodem bijgesloten.
Advfes/actie

u wordt geadviseerd bijgevoegde brteven (een voor de Eerste en een voor de
Tweede Kamer met dezelfde inhoud) te ondertekenen.

Aan de Eerste Kamer is toegezegd dat de monitorgegevens 'Aansluiten op het

DSO' maandelijks (digitaal) ter beschikking worden gesteld aan de Kamers
(T02851).

Ook In het notaoverleg met de Tweede Kamer van 25 november 2020 heeft u
aangegeven deze aansluitcijfers met beide kamers te blijven delen.

De monitor staat ook online op de website van het Programma Aan de Slag,
monitCHlna/aansluitnnonttor/. De informatie op de website wordt wekelijks
geiipdatet. In verschlllende brieven heeft u belde Kamers hierop gewezen.

Uit de cijfers blljkt dat het aantal aanmeldlngen en aanslultingen sinds de vorlge
maand weer is gestegen. Voor vergunningen en meldlngen zijn de aanmeldlngen
en aanslultingen gestegen van 90% naar91%. 56% Is nu daadwerkelijk
aangesloten. Nog 35 gemeenten en 1 provincie zijn niet aangemeld.

Voor het kunnen publlceren van on^evingsdoeruirieiTterrBrinmttWe^ 77% van de

overheden aangemeld (was 73%) en voor toepasbare regels 71% (was 67%).

Ook zijn bijgesloten de adviezen van de Afdeling advisering van de Raad van
State en de nader rapporten over de ontwerpen van de aanvullingsbesluiten
geluid, grondeigendom, natuur en bodem, zeals toegezegd aan de Eerste Kamer
(KamerstukkenI 2020/21, 33118, BQ, p.36).
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Aanbieding Integraai Finanaeei Beew stelselherzfentng
Omgevlngswet

Aanleiding

Tijdens
BO van 3 maart Jl. is afgesproken om het Integraai Rnancieel beeld
van de stelseiherziening Omgevlngswet, vooruittopend op de intert>estuumjlce
waarderlng op 2l aprll, op 10 maart naar belde Kamers te sturen. Meteen daarna
starten de koepels met de consulatle van hurt achterban.

U ontvangt hierblj twee brieven gericht aan de EK en de TK waarin het Integraai
Finandeel beeld en de onderllggende onderzoeken worden aangeboden. De
brieven worden woensdag 10 maart in het Opdrachtgevend Beraad (0GB)
definitief afgestemd met de koepels.
Advies/actie
U wordt geadviseerd om:

•

•

Alva^ In te stemmen met de concept brieven.

Meteen na het 0GB de definitieve brieven te ondertekenen en ulterlijk 10
maart te versturen.
k
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Nb. Het Integraai financ eel Beeld Is nog niet afgerMdr,ma3MiJkvjrt^^
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correctie plaats op de cljfers tn de brtefi [ _

De brief en onderzoeken worden ook parallel voorgelegd aan de leden van het

0GB (van woensdag 10 maart).
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In uw brief van 5 februarl jl. heeft u aan belde Kamers toegezegd het Integraai
Financieel beeld van de stelseiherziening Omgevlngswet vooaien van een

interbestuurlijke waarderlng, In de loop van april te versturen. Tijdens het BO Is
er besloten om het Financieel Beeld voorultlopend op de interbestuurlijke
waarderlng alvast met de Kamers te delen. De komende weken consulturen de
koepels hun bestuurlijke achterban en wordt door het Rijk en de koepels gewerkt
aan een gezamenlijke interbestuurlijke waardering. Eind april, d.w.z, na het BO
van 21 aprll, ontvangen beide Kamers het Integraai Financieel beeld met
interbestuurlijke waarderlng
Toelichting
Algemeen
Het Integraai Financieel beeld vormt het startpunt voor de monitoring- en
evaluatieproces. De eerste evaluatie vindt plaats in het voorjaar van 2022.

Hierover is bestuurlijk afgesproken dat, Indien de kosten substantieel hoger
blijken te zijn dan de baten, parbjen bereid zijn tot het voeren van een open
Fapma 1 v>n 2
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gesprek waarln er gezocht za! worden naar opiossingen en mogelijkheden. In
2023 wordt opnieuw een financiele evaluatie uitgevoerd en worden zowel de
kosten en structurele baten opnieuw bezlen. Hetzelfde geldt voor 2027.
Inhoud brief

In de brief worden de structurele financiele effecten voor de maatschappij 6n voor

de (mede)overheden getoond. Allereerst zijn dit ramlngen van effecten die zich in
de toekomst voordoen en dus per definitie onzeker ziJn. Daarnaast zijn er
onderdeien waarvan.de effecten niet kunnen worden ingeschat door de

onderzoekers en tot slot hangen de effecten af van de keuzes die medeoverheden
maken ten aanzien van de invulling van de extra ruimte en mogelijkheden die het
nieuwe stelsel bledt.

Structurele effecten: voor de maatschappij geldt een besparing van (in euro's per

jaar) van tussen de 65 min en meer dan een miljard ,afhankelljk van de keuzes
die overheden maken bij de ruimte die het stelsel bledt, de uitbouw van het DSO
en wijze waarop onzekerheden op termljn ultpakken.

Het Integraal Financieel Beeld bevat ook terugverdientijden waarin de eenmalige
transltiekosten van de medeoverheden vergeleken zijn met de mogelijke

structurele financiele effecten. Als uitgegaan wordt van de hoogste mogelijke
structurele effecten - voor gemeenten, provincies en waterschappen - en de

laagst mogelijke transltiekosten, dan komt de terugverdientijden van deze
overheden uit op respectievelijk; 8 jaren voor gemeenten, 1,6 jaren voor

provincies en 3,9 jaren voor waterschappen. De terugverdientijd wordt ianger
ofwel als transltiekosten tegenvallen, ofwel als de structurele effecten lager

blijken te zijn. Het Integraal Beeld stelt dat bij gemiddelde eenmalige kosten en
een gemiddelde van de structurele effecten de terugverdientijden uitkomen op
respectievelijk 18 jaren voor gemeenten, 3,6 jaren voor provincies en 8,9 jaren
voor waterschappen. In het meest negatieve scenario, dat uitgaat van de hoogste
eenmalige kosten en de laagste structurele effecten, is het niet mogelijk de
kosten terug te verdienen.

Ontwikkeling In kosten DSO

Het Integraal Financieel Beeld gaat ook in op de kosten van het DSO. Het betreft
onzekerheden en risico's, zoals die in januari 2021 in antwoord op vragen van de
leden van de Eerste Kamer en bij reactie op het BIT-advies en de tweede
Gateway Review zijn geidentificeerd. In de brief geeft u geen inhoudelijke reactie
maar geeft u aan de Kamers hierover in de loop van april te informeren. Dan
wordt ook het Integraal Financieel Beeld van een bestuurlijke waardering
voorzien.
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Kamerbrief voortgang stelselherziening Omgevingswet

Aanleiding
Kjgevoegde brief geeft Invulting aan de toezegging om In 2021 leder kwartaal een
voortgangsbrief over de Omgevingswet aan beide Kamens te sturen. Er wordt een
versie aan de Eerste- en aan de Tweede Kamer gezonden. De inhoud van de

brieven is Identiek, maar aan de (nieuwe) Tweede Kamer wordt een extra btjiage
meegestuurd met achtergrondinformatie over de Omgevingswet.
Advies/actie

U wordt geadviseerd om bijgevoegd brief te ondertekenen, zodat deze in de loop
van deze week aan de Eerste Kamer kan worden gestuurd.

De brief aan de Tweede Kamer is identiek maar wordt separaat aan u voorgelegdmet de genoemde extra bijiage.

De brief geeft de voortgang weer op het gebied van wetgeving, DSD en de
aansluittngen op DSO. Daamaast wordt de Voortgangsrapportage van de
Crisis en herstelwet meegezonden.
De brief geeft ook van verschillende toezeggingen weer hoe deze worden of
zijn uitgevoerd (zie toelichting voor het overzicht),
De brief is afgestemd met de departementen in de stuurgroep Omgevingswet
en met de bestuurlijke partners.

Veel relevante informatie is cp dit moment nog niet beschlkbaar, maar In de
loop van april wel.

o

Oat betreft onder meer de bestuurlijke waardering over het Integraal
financieel beeld.

o

In lijn met het BIT-advies wordt op dit moment samen met de

bestuurlijke partners de noodzaak verkend om de kritieke pad

o

planning te voorzien van tijdelijke alternabeve maatregeien die
decentraal of centraal ingezet kunnen worden.
De dataverzameling ten behceve van de monitor imptementatie
Omgevingswet vindt op dit moment plaats. Inzet is de resultaten zo
snel als mogelijk beschikbaar te stellen aan de Kamers.
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Kamerbrief voortgang stelselherziening Omgevingswet

Aanleiding

Bijgevoegde brief geeft invulling aan de toezegging om In 2021 leder kwartaal een
voortgangsbrief over de Omgevingswet aan belde Kamers te sturen. Er wordt een'
versle aan de Eerste- en aan de Tweede Kamer gezonden. De Inhoud van de

brieven Is Identiek, maar aan de (nieuwe) Tweede Kamer wordt een extra bljlage
meegestuurd met achtergrondlnformatle over de Omgevingswet.
Advies/actie

U wordt geadvlseerd om bijgevoegd brief te ondertekenen, zodat deze In de loop
van deze week aan de Eerste Kamer kan worden gestuurd.

De brief aan de Tweede Kamer Is Identiek maar wordt separaat aan u voorgelegdmet de genoemde extra bljlage.

rn

De brief geeft de voortgang weer op het gebled van wetgeving, DSO en de
aanslultlngen op DSO. Daarnaast wordt de Voortgangsrapportage van de
Crisis en herstelwet meegezonden.

De brief geeft ook van verschlllende toezegglngen weer hoe deze worden of
zljn ultgevoerd (zle toellchting voor het overzlcht).
De brief Is afgestemd met de departementen In de stuurgroep Omgevingswet
en met de bestuurlljke partners.

Veel relevante Informatle Is op dit moment nog niet beschlkbaar, maar In de
loop van aprll wel.

o

Dat betreft onder meer de bestuurlljke waardering over het Integraal
financleel beeld.

o

In lljn met het BIT-advles wordt op dIt moment samen met de
bestuurlljke partners de noodzaak verkend om de kritleke pad
planning te voorzlen van tijdelljke alternatleve maatregelen die
decentraal of centraal Ingezet kunnen worden.

o

De dataverzameling ten behoeve van de monitor Implementatle

Omgevingswet vindt op dIt moment plaats. Inzet Is de resultaten zo
snel als mogelljk beschlkbaar te stellen aan de Kamers.
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Toelichting

• De leden van de Eerste Kamer hebben aangekondigd om op 11 mei inbreng te
leveren voor een schriftelijk overleg: de brief van aprll met aanvullende
Informatie zai tijdig bij de Kamer binnen komen.

•

Met de Informatie ult deze brief en de aanvullende Informatie ult de brief van

aprll kan de Eerste Kamer zlch een oordeel vormen over de voorgestelde
inwerklngtredlngsdatum van 1 januarl 2022

• Overzlcht toezegglngen en motles die worden behandeld en voor een groot
deel worden ultgevoerd In de brief:

BIj bet verwerken van de complete versles van de Aanvulllngswetten In de
Omgevlngswet op de website zorgen voor'doorllnks' naar de andere

stukken met bet oog op de toegankelljkbeld van de beraadslaglngen
(T02899)

-

-

Aangeven boe de monitoring van de digltale Inclusle van bet stelsel wordt
opgezet, Incluslef bet deel dat onder verantwoordelljkbeld van lokale
overbeden met Inboud wordt gevuld (T02881).
De motie Van Otterloo om bIj de ultrol van de Omgevlngswet structureel

aandacbt te bebben voor de posltle van minder diglvaardlgen.
De motle -Von Martels/De Groot waarin wordt gevraagd om een leldraad
over llcbtblnder.
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Bijgevoegde brief geeft invulling aan de toezegging om in 2021 ieder kwartaal een
voortgangsbrief over de Omgevlngswet aan beide Kamers tc sturen. Er wordt een
versie aan de Eerste- en aan de Tweede Kamer gezonden. De Inhoud van de
brieven is identiek, maar aan de (nieuwe) Tweede Kamer wordt een extra bijiage

meegestuurd

achtergrondlnfomnatle over de Omgevlngswet.

Advies/actie

U wordt geadviseerd om bijgevoegd brief te ondertekenen, zodat deze in de loop
van deze week aan de Tweede Kamer kan worden gestuurd.
De brief aan de Eerste Kamer is identiek maar wordt separaat aan u voorgelegdzonder de genoemde bijiage.

De brief geeft de voortgang weer op het gebied van wetgeving, DSO en de
aansluitingen op DSO. Daarnaast wordt de Voortgangsrapportage van de
Crisis en herstelw^ meegezonden.

De brief geeft ook van verschlllende toezeggingen weer hoe deze worden of
zljn uitgevoerd (zie toelichbng voor het overzlcht).
De brief Is afgestemd met de departementen in de stuurgroep Omgevlngswet
en met de bestuurlljke partners.

Veel relevante informatie is op dit moment nog niet beschikbaar, maar in de
loop van april wei.

9

Dat betreft order meer de bestuurlijke waardering over het integraal
financieel beeld.

o

o

In lijn met het BIT-advies wordt op dit moment samen met de
bestuuriijke partners de noodzaak verkend om de kritieke pad
planning te voorzien van tijdelijke alternateve maatregeten die
decentraal of centraal ingezet kunnen worden.
De dataverzamellng ten behoeve van de monitor imptementatie

Omgevlngswet vincft op dit moment plaats. Inzet is de resuftaten zo
i^iei ats mogelijk beschikbaar te steiten aan de Kamers.
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Kamerbrief vooitgang stelsetherziening Omgevingswet

i'Met opmcrkingen

Bijgevoegde brief geeft invulling aan de tnezegging om in 2021 ieder kwartaai een
voortgangsbnef over de Omgevingswet aan beide Kamers te sturen. Er wordt een
versie aan de Eerste- en aan de Tweede Kamer gezonden. De inhoud van de

brieven is identiek, maar aan de (nieuwe)Tweede Kamer wordt een extra tajtage
meegestuurd met achtergrondinformatie over de Omgevingswet.
Advies/actie

U wordt geadviseerd om bijgevoegd brief te ondttrtekenen, zodat deze in de loop
van deze week aan de Tweede Kamer kan worden gestuurd.
De brief aan de Eerste Kamer Is identiek maar wordt separaat aan u voorgelegdzonder de genoemde bijlage.

De brief geeft de voortgang weer op het gebied van wetgeving, DSO en de
aansluibngen op DSO. Daamaast wordt de Voortgangsrapportage van de
Crisis en herstelwet meegezonden.
De brief geeft ook van verschiHende toezeggirrgen weer hoe deze worden of
zijn uitgevoerd (zie toelichting voor het overzicht).
De brief is afgestemd met de departementen in de stuurgroep Omgevingswet
en met de bestuuriijke partners.
Veel relevante informatie is op dit moment nog niet beschikbaar, maar in de
loop van april wet.
o Dat betreft onder meer de bestuurfijke waardering over het integraal
finanded beeld.

o

o

In lijn met het BTf-advies wordt op dit moment samen met de
bestuurlijke partners de iKXxizaak verkend om de kritieke pad
planning te voorzien van bjdelijke altematieve maatregelen die
decentraal of centraal ingezet kunnen worden.
De dataverzameling ten behoeve van de monitor impiementatie
Omgevingswet vindt op dit moment plaats. Inzet is de resultaten zo
snel als mogdifk beschikbaar te stdlen aan de Kamers.
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Toelichting

•

De leden van de Eerste Kamer hebben aangekondigd om op 11 mei inbreng te

leveren voor een schriftelijk overleg: de brief van april met aanvullende
•

informatie zai tijdig bij de Kamer binnen komen.
Met de informatie uit deze brief en de aanvullende informatie uit de brief van

•

inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022
Overzicht toezeggingen en moties die worden behandeid en voor een groot

april kan de Eerste Kamer zich een oordeei vormen over de voorgesteide

dee! worden uitgevoerd in de brief;

Bij het verwerken van de complete versies van de Aanvuilingswetten in de
Omgevingswet op de website zorgen voor "dooriinks' naar de andere
stukken met het oog op de toegankeiijkheid van de beraadsiagingen
(T02899)

Aangeven hoe de monitoring van de digitaie inciusie van het stelsei wordt
opgezet, inclusief het deei dat onder verantwoordeiijkheid van lokaie
overheden met inhoud wordt gevuld (T02881).

-

De motie Van Otterioo om bij de uitroi van de Omgevingswet structureel

-

aandacht te hebben voor de positie van minder digivaardigen.
De motie -Von Marteis/De Groot waarin wordt gevraagd om een leidraad
over iichthinder.
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Met opmeifcingen

Brief om de Kamers te Informeren over de actuele stand van zaken van de

Imptementatle van de Omgevlngswet en de ultkomsten van het Bestuuilijk
Overteg op 21 aprll jl,
Advies/actie
- Kennlsnemen van de Inhoud van de brief en bijtagen
- Na akkoord ondertekenen voor verzending

-

As. vrijdag 23-4 Is een extra overleg Ingepland met de directeuren van de
koepds n.a.v. het BO. Ze worden In de gelegenheld gesteld om nog op de
concept brief te reageren. BiJ fundamentele punten volgt mogelijk nog
een wljzlgir^svoorstel op de brief later die dag.

Op 21 aprll jl. had u een Bestuurlljk Overleg met VNG,IPO en UvW.
Met deze brief informeert u de kamer over ultkomsten van dat BO:

o

Het Is nog te vroeg om een gezamenlijk besluit te nemen over de
startdatum van de Omgevlngswet op 1-1-22. Daarvoor wordt
binnen enkete weken een vervolg 80 Ingepland. Er worden een
drietal startscenario's voor de Ow uitgewerkt om dan bij de
besluitvorming mee te nemen. Daar wordt de inzet van de
tijdelljke alternatleve maatregelen (terugvaloptles naast de

i

hoofdroute van DSO) bij meegenomen.

o

De gezamenlijke bestuurlijke waardering van het Integraai
Rnancieel Beeld (IFB) van de stelselherziening Omgevlngswet
waarover u de kamer eerder hebt geTnformeerd. De koepels

hebben afgelopen weken de achterbannen hierover geconsulteerd.
Bij de aftjouw van de landelijke voorzlening van DSO(DSO-LV)
alle ontwikkellngen de komende tijd gericht zulien zljn op wat
noodzakelljk Is voor Inwerkingtreding. Onderdelen die niet direct
nodtg zljn op startdatum kunnen schuiven In de tijd. Het
bestuurlljk afgesproken ambibenlveau staat onverkort.
Met deze brief biedt u de kamers het rapport van de haiqaarlijkse Monitor
o

Implementatie Omgevlngswet aan.

o

De monitor kljkt naar de stand van zaken op de vljf minlmale
criteria om in working te kunnen met de wet.

o

Algemeen beeld Is dat er op alle criteria voortgang zlchtbaar is,
maar dat er ook nog zorgen zijn.
Pagira 2 van 2
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o

De zorgen zitten met name op het vlak van het werkend krijgen
van de planketens en de beschikbare oefentljd daarvoor. Het gaat
dan om de gereedheid landelijke voorziening van DSO, gereedheid
lokale software van bevoegd gezagen en de koppeling tussen die
twee (op basis van de STOP-TPOD).

o

Zorg van de gemeenten Is besiultvorming t.b.v. complexe

gebiedsontwikkellngen hlerdoor in de knel kan komen.
Tot slot Informeert u de kamer over de financign van het DSO-LV. De

beschikbare middelen zijn naar verwachting niet voldoende om het
volledige DSO t/m basisniveau en de meerkosten die daar bIJ zijn

gekomen op te leveren. Na dit jaar staan geen middelen op de begroting
van BZK hlervoor.

Politieke context

-

TK reeds akkoord met startdatum van 1-1-22. Planning was dat EK tussen
nu en zomer de tijd zou nemen voor behandeling en stemming over
Inwerkingtredings-KB.

-

Verwachting Is dat koepels zich gaan richten op (beperkt) uitstel van de
startdatum door onvoldoende zekerheid en vertrouwen dat het goed komt
in de uitvoering.

-

Consequentie is dat voorhangproces voor KB bij TK en EK opnieuw moet

v'l

worden gestart.
Communicatie

-

Na BO is nieuwsbericht uitgegaan waarin hoofdconclusie (meer tijd nemen

-

voor afgewogen besluit) is gecommuniceerd.
Verwachting is dat er in de komende dagen mediaberichten zullen
verschijnen naar aanleiding van BO.
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Reactie op commissietrtef EK Inzake openstaande

toezegoingen en ncg nfet uitgevoerde modes
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IttnieMtpi

Op 6 april

..

.

• - "(Meto^erkingen|

van de va'ste commissles voor Infrastructuur,

Waterstaat en OmgevJng en voor Economisehe 2aken en Klimaat / Landbouw,
Natuur en VoedselkwalReit van de Eerste Kamer vragen gesteld naar aanleiding

van opcnstaande toezeggingen en nog net uitgevoerte moties Otngevingswet
(kenmerk 164662.73U),
Advies/actie

U wordt geadviseerd bl^evoegde brief en bijiage met tabel, mede namcre de
minister van LNV, aan de EK te ondertekenen en conform het verzoek van de
Kamer utterlijk op vrtjdag 30 april aan de Eerste Kamer te verzenden zodat de
antwoorden op de eerstvolgende procedurevergadering van de Eerste Kamer
eommissie op 11 mei besproken kunnen warden.

Op 6 april )l. zl]n door de leden van de wiste commissies voor infrastructuur,

^

Waterstaat en Omgeving en voor Economisehe Zaken en Klimaat I Uandbouv*,

Natuur en Voedselkwaliteit van de Eerste Kamer vragen gesteld naar aanleiding ^

van openstaande toezeggingen en nog niet uitgevoerde moties Omgevingswet

{kenmerk 164662.73U). Een gelijkluider^e brief is verstuurd aan be minister van M

Lanbbouw, Natuur en voebsefkwaiiteit.

H

Oe EK heeft verzocht om de beantwoorcSng van de vragen en opmerkkigen

uiterlijk vrijdi® 30 april 2021 naar de EK te sturen, zodat de antwoorden op de
eerstvolgende procedurevergalering van de Eerste Kamer eommissie op 11 mel
besproken kunnen worden

|en afschrift van deie briief woriffSSfSerTK gezondei^J

!?•"
.

Met opmerklngen^H11.Waarom? I
nietnodig,

2.Er zit geen brief aan TK bi) O

De commissles voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en Economisehe
Zaken en Klimaat / tandbouw, Natuur en VoedSelkwalitett hebben u verzocht aan

te geven wet de stand van zaken Is met betrekking tot de nakoming van de nog
openstaande toezeggingen en aan te geven wat de stand van zaken Is met

betrekking tot de uitvoering van de nog niet uitgevoerde moties. Daarbij hebben

H

de commissies extra aandacht gevraagd voor Kjczeggingen met een einddatum

«

op of voor 1 ianuari 2021 die nog openstaan. De eommissie sluiten niet uit dat
aan een aantal toezeggingen reeds is voldaan maar vra^n dan naar de
vindplaats van de informabe over die toezegging.

H
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Ullstel beantwQording Kamervragen over NRC-berlcht
'Nieuwe bouwcrtsis drelgt door 'onwerkbare' megawet

s Kmmcrfc

. 1021 0000246778

: »ijl«g«<n)
•S 1

Aanleiding

Op 25 aprfl 2021 zljn door cte leden Bromet(GroenUnks) en Minhas en Koerhuls
(beiden WD)vragen ge^eld over het NRC-berlcht"Nieuwe bouwalsis dreigtdoor
"onwerkbare' megawet'(kenmerk 2021Z07001 en 2021Z06986).
Op 28 apill jl. ztjn er over hetzelfde NRC-berlcht vragen van het lid Bisschop
(SGP) gesteld (kenmerk 2021207078).

Advies/'actte

U wordt geadviseerd bijgevoegide brief te ondertekenen waarin u aangeeft de'

Met optnerkingen I

beantwoording van deze vragen snel na de voortgangsbrlef Omgevtngswet ekid
mei na het Bestuuriijke Overleg naar de TK te sturen.

Op 26 aprll 2021 en 28 aprll zijn door de Tweede Kamerleden Bromet
(GroenUnks), Minhas en Koerhuls (beiden WD)en Bisschop (SGP) vragen gesteld
over hrt NRC-berlcht "Nieuwe bouwcrlsis drelgt door "onwerkbare' megawet' van

23 aprll Jt. Op dit moment Is er nog niet voldoende Informabe beschikbaar om de
vragen te beantwoorden.
Op 23 aprll heeft u een voortgangsbrlef naar de Eerste en Tweede Kamer
gezonden waarin u aangeeft dat u met de partners aan het verkennen bent of 1
januari haalbaar is voor inwerkingtreding van de Omgevingswet, of dat meer tijd
nodig is.

^ '

Eind mel wordt een volgende brief gezonden, naar aanleiding van het overleg met
de bestuuriijke partners over dat onderwerp, dat gepland is op 26 met. Na dat

overleg is er voldoende inzicht om een antwoord te geven op de vragen van de
Kamerleden.
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Aanleiding

Maandelijks ontvangen de beide Kamers de monltorgegevens'Aanslulten op het
DSO'. Met deze brieven worden de gegevens van april 2021 verstuurd.
Advies/actie

U wordt geadviswrd bijgevoegde btieven (een voor de Eerste en een voor de
Tweede Kamer met dezelfde inhoud) te ondertekenen.

Aan de Eerste Kamer ts toegezegd dat de monltorgegevens 'Aanslulten op het
DSO' maandelijks (dlgltaal) ter beschlkking worden gesteld aan de Kamers

Met opmerkingen
3/5

(T02851).

Ook In het notaoverleg met de Tweede Kamer van 25 november 2020 heeft u

aangegeven daze aansiuitcijfers met belde kamers te blljven dclen.
De monitor staat ook online op de website van het Programma Aan de Slag,
/

—

mflnitorina/aansluitmonltory. De Informatie op de website wordt wekelljks

geupdatet. In verschlllende brieven heeft u belde Kamers hierop gewezen.

Ult de djfers biljkt dat het aantal aanmeldingen en aansluitingen sinds de vorlge
maand weer is gestegen. Voor vergunnlngen en meldingen zljn de aanmeldingen
en aansluitingen gestegen naar 95%.61% is nu daadwerkelljk aangesloten. Nog
20 gemeenten en 1 provlncie zljn met aangemeld.
Voor het kunnen publlceren van omgevlngsdocumenten Is inmlddels 82% van de
overheden aangemeld (was 80%)en voor toepasbare regels 80%(wias 77%).

Op uw eerdere vraag of we het aanslulten niet zouden kunnen versnellen, moeten
wlj u Informeren dat het niet vaststaan van de Inwerklngtredingsdatum
veroorzaakt dat sommige bevoegd gezagen een afwachtende houding aannemen
ten aanzien van aanslulten, vullen en oefenen.

U heeft 23 april jl. een voortgangsbrief naar belde Kamers gestuurd, aangeeft dat
u met de partners aan het verkennen bent of 1 januari haalbaar Is voor
Inwerklngtreding van de Omgevingswet, of dat meer bjd nodig is. Het volgend
overieg met de bestuurlijke partners over dit onderwerp, is gepland op 26 mel.

Op het moment dat eind mei tnterbestuurlljk besloten is wat de iwr-datum wordt,
zetten we

wmm

op versnelling van de aansluitingen.
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Bijlage(n)
2

Aanleiding
Brief om de Eerste en Tweede Kamer te informeren over de uitkomsten van het

Bestuurlijk Overleg op 26 mei 2021. Op de agenda staat de
inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet.
Advies/actie

U wordt gevraagd om:
Kennis te nemen van de inhoud van de brief

Na akkoord te ondertekenen voor verzending na afloop van het BO van 26
mei

Mogelijk moet de brief nog gewijzigd worden naar aanleiding van het BO.
Bij fundamentele wijzigingen volgt mogelijk nog een gewijzigde versie
waarna de brief kan worden verzonden

Een aantal keyplayers in Eerste en Tweede Kamer voorafgaand aan de
verzending van de brief te informeren over de belangrijkste elementen uit
de brief (zie bijiage bij deze nota).
Kennis te nemen van enkele opties voor de voorhangprocedure van het

inwerkingtredings-KB (zie bijiage bij deze nota). Dit ter bespreking in een
komend PO.

Kern van de brief

Op 21 april jl. had u een Bestuurlijk Overleg met VNG, IPO en UvW waarin
u samen met bestuurlijke partners concludeerde dat het nog te vroeg was

om een gezamenlijk besluit te nemen over de startdatum van de OW.
Over de uitkomsten daarvan heeft u de Eerste en Tweede Kamer op 23

april jl. geinformeerd.

Naar verwachting zai in het tweede BO op 26 mei het besluit worden
genomen dat het noodzakelijk is om een half jaar later In werking te gaan
met de Omgevingswet, namelijk op 1 juli 2022.
Met deze brief informeert u de Kamers over dat besluit en de

voornaamste reden daarvoor: de uitvoering moet er echt mee kunnen

werken. lets meer tijd nemen geeft de noodzakelijke extra tijd voor het
oefenen met en inregelen van het DSO.

Ook gaat u in op de betekenis van het uitsteilen van de inwerkingtreding
voor het proces van de invoerings-KB.
LI stelt voor huidige voorhang te beeindigen en op een nader te bepalen
moment een nieuw ontwerpbesluit met 1 juli 2022 als datum bij beide
Kamers voor te hangen. Verder gaat u in op de financiele consequenties
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van het uitstel. Zowel voor BZK als voor overheden leidt uitstel tot extra

kosten waarvoor nog geen dekking is.
Politieke context

TK was reeds akkoord met startdatum van 1-1-22. Oorspronkelljk was de
verwachting dat EK tussen nu en de zomer de tijd zou nemen voor
behandeling en stemming over inwerkingtredings-KB.
Communicatie

Tegelijk met de kamerbrief zai er ook gezamenlijk met de koepels een
nieuwsbericht worden uitgebracht over de nieuwe
inwerkingtredingsdatum.
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Bijiage:
1. Sondering parlement
Om de brief goed te laten landen In Eerste en Tweede Kamer advlseer Ik u
om de keyplayers In Eerste en Tweede Kamer voorafgaand aan de
verzending van de brief te Informeren Over de belangrljkste elementen ult
de brief.

Indlen u daarmee Instemt, zullen wlj daarvoor een korte gespreksnotltle
voorberelden.

U wordt geadvlseerd om contact op te nemen met:
Tweede Kamer:

Dhr. MInhas, WD
Dhr. Boulakjar, D66
Dhr. Geurts, CDA
Dhr. Grinwis, CD
Eerste Kamer:

Dhr. RIetkerk, CDA
Mevr. Klip, WD
Dhr. Crone, PvdA
Dhr. Verkerk, CU
Mevr. Moonen, D66

2. Timing voorhang inwerkingtredings-KB
In de brief geeft u aan dat u de voorhang van het huldlge ontwerp-KB
(gerlcht op Inwerklngtreding op 1 januarl 2022) wilt beelndlgen. Ook geeft
u aan dat u op een nader te bepalen moment een nieuw
Inwerklngtredlngs-KB zult voorhangen met als Inwerklngtredlngsdatum 1
jull 2022.
Met deze formulering neemt u de tijd om nader af te wegen wanneer u
het KB formeel bij het parlement wilt voorhangen. U kunt daarblj dan ook
de ontvangst van de nieuwe datum door belde Kamers betrekken.
Verder speelt een rol dat de koepels hebben aangegeven dat zlj
vertrouwen hebben In de datum van 1 jull 2022, maar dat zlj tegelljkertljd
ook zlen dat er nog veel moet gebeuren. Denkbaar Is dat zlj In het BO van
woensdag as zullen aangeven dat het vertrouwen komende tIjd ook nog
verder moet groelen aangezlen er nog een aantal belangrljke stappen en
mljipalen behaald moeten worden. Het nu op korte termljn versturen van
het KB verhoudt zlch slecht tot dit proces.
Graaa besoreken wii in een volaend PO de verschillende ooties voor verzending
van het KB aan de Kamer.

Grofweg zljn de volgende varlanten denkbaar:
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Onoertekening reactle concepc BIT advies DSO
wederhoorfase

^lla'nlefdln^

^

Sam«ng«werl(t met
iCIO

„.

MetopmerkingenI

Uw akkoord op^ rea^e aan het Brf op hun concept advies en ondertekenfng
v»i de antwoordbrief aan het BIT.

Dc afgeiopen maanden heeft het bureau ICT toetsing een toets op het DSO
uitgevoerd. Het BIT heeft 21 September zijn concept advies opgeleverd. De
opdrachtgever heeft conform de spetregels van het BIT twee weken om richting
het BIT te reageren op feitelijke onjuistheden (hoor-wederhoorfase). Het BIT zai
vervolgens zijn definitieve advies opieveren. U heeft vervolgens vier weken om
het advies met de bestuurlljke reactie naar de Tweede en Eerste Kamer te sturen.

Toelichting

U bent 28 September Jl. via de nota 'Appreciatie BIT advies en vetvolgproces'
(2020-(X300573519) Inhoudelijk geinformeerd over het advies en de reactielijn.
Met deze wederhoonreactie richten we ons op drie typen verbetertngen:

•
•

Corrlgeren van resterende feitelijke onjuistheden
Toevoegen Ujdsaspect; gezien de lange doorlooptijd van het traject, he^
BIT de nodige punten/risico's geconstateerd waaraan ten tijde van het

E-i'iwi.'Sfl

K

mateiiele onderzoek (maart-juni) nog gewerkt werd. Met het oog op de
t>estuuriijke reactie zou het helpen ais het BIT bij zijn bevlndingen die

duiding aangeeft bijvoorbeeld in formuleringen als "ten tijde van het
onderzoek".

•

Aanpassing formuleringen en dan met name het synchroniseren van de
conclusle en kopjes met de tnhoudelijke beschrijvingen om te voorkomen
dat er misinterpretaties optreden.

Pa^alvMl

tt
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Qptie 1: Voorhang vlak voor de zomer

In deze variant start u de formele voorhang vlak voor het zomerreces. De
behandeling kan dan In het najaar plaatsvlnden.

U bestendigt ook formeel de lljn zoals afgesproken in het BO
Behandeling KB in beide kamers zai behoorlijk veel tijd vergen. Door de
voorhang tijdig te starten is het waarschijniijk mogelijk om nog voor het
eind van dit jaar de voorhang af te ronden.
Contra:

Het parlement (m.n. de EK) en de koepels kunnen zich door snelle
verzending van het KB onder druk gezet voelen.

Er is nog weinig gelegenheid geweest - richting parlement en koepels om te laten zien dat belangrijke mijipalen en acties gereed zijn.
Mogelijk dat parlement het KB met nieuw kabinet wil bespreken (GL heeft
eerder verzoek gedaan om inwerkingtreding controversieel te verklaren).
Gotie 2: Voorhano vlak na het zomerreces

Er is meertijd om de aangekondigde en afgesproken stappen die nodig
zijn voor inwerkingtreding te zetten. Daarmee kunnen we ook met een
overtuigender verhaal richting het parlement.
Het vertrouwen bij de koepels in de datum van 1 juli 2022 kan (gelet op
behaalde mijipalen in de zomerperiode) verder groeien.
Contra:

Kan een eventueel nieuw kabinet vlak na de installatie meteen het KB

naar het Parlement sturen? Of lokt dat een nieuw afwegingsmoment uit?
Ootie 3: Voorhang als sluitstuk van het oarlementaire proces. eind dit iaar

In deze optie voert u eerst het inhoudelijke gesprek met beide kamers. Pas als er
in beide kamers draagvlak is voor de nieuwe datum van inwerkingtreding start u
de formele voorhang (november/december dit jaar). Dit proces is vergelijkbaar
met het proces dat het eerdere inwerkingtredings-KB in de Tweede Kamer heeft
doorlopen.

Veroorzaakt nu geen onnodige druk bij koepels en parlement
Geeft flexibiliteit op het proces
Het vertrouwen bij de koepels in de datum van 1 juli 2022 kan (gelet op
behaalde mijipalen in de zomerperiode) verder groeien.
Contra:

Kan een proces in twee rondes worden als Parlement de formele voorhang
ook nog aangrijpt voor een uitgebreid debat.
Geeft risico op uit de tijd lopen en late definitieve duidelijkheid voor de
uitvoeringspraktijk over de datum van inwerkingtreding.
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Voor de kerst is er met u gesproken over de vraag of de finandete
deelonderzoeken (waaronder het KPMG-rapport), die worden gemaakt t.b.w. het
integraal financieel beeld, verstieid openbaar gemaakt zouden kunnen worden.
Daamaast hebben EK-leden (SP, GL, PvdA, FVD en SOplus) aangegeven een
voiiedig inzicht in het financiele beeld van de effecten van de stelseiwijzigff^
onmidjaar aditen om tot e«i oofdeel te komen over invoering van <te
stelselwijziging. Dat Wijkt uit de vragen die de EK in december heeft gesteld.
Advies/actie

• onderstaande versrtellingsopties te bespreken in het eerst komende PO(25
jamjari).
Toelichting
In het debat met de TK heeft u steeds aangegeven dat een oordeel over de datum
van inwerkingtreding niet afhangt van de iritkomsten van het integraal beeld. Oe
Omgevingswet is rwdig voor de aanpak van grote maatschappeiijke opgaven
(wonin^jouw, energietransitie} en genereert baten voor de maatschappij als
geheel. Bovendien leidt uitstel tot extra investeringskosten. Spannend is vooral of
de invoeringskosten in redelijke termijn kunnen worden terugverdiend. Maar als
dat niet zo is, dan wordt daar conform bestuurlijke a^raak 'in een open gesprek
een opiossing voor gezocht*. Ous dat staat inwerkingtreding niet in de weg.
Een aantal EK-letten zirt dit arrders en wil graag snel de djfers uit het integraal
financieel beeld zien om te komen t(rt een oordeel over de invoeringsdatum. De
planning van de onderzoeken en de bestuurlijke waardering komt nu uit op 21
aptil (bijiage 1). De planning ziet er op hookJIijnen als volgt uit. In februari
worden alle 10 inhoudeli^e deelonderzoeken voorlopig afgerortd. Deiama wordt er
een (apart)integratie rapport opgesteld, waarbij niet alleen de cijfers uit de 10
deelonderzoeken worden sam^^ebracht, maar waaibtj ook wordt gekeken of er
dubbeltellingen of andere inconsistenbes inzitten. Dit betekent ook dat
deelonderzoeken nog kunnen worden aangepast of bijgesteld. Het
integratierapport wordt begin maart afgerond.
De uitkomsten van de 10 rapporten worden besproken op het ambtelijk
OpdrachtGevend Beraad (OGB) van 16 februari en het BO van 3 maart. Daarmee
ontstaat al een eerste bedd/indruk van de d;^r5. Mogeli^ veranderen de d;^en5
nog iets na alionding van het integratierapport, maar ervan la^aande dat de
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cijfers niet meer over de kop gaan kunnen de koepels hun bestuurlijk mandaat bij
hun achterban ophalen. Op 21 april staat een regulier bestuurlijk overleg gepland
en kan de bestuurlijke waardering van de cijfers worden vastgesteid. Het
integraal financieei beeid zai dan met de bestuuriijke waardering naar het
pariement worden gestuurd.
Weike opties zijn er om te versneiien:
1. Transitiekosten rapport (KPMG-rapport) aivast naar de EK sturen.
Dit rapport is eind januari vooriopig afgerond en kan naar de EK worden
verstuurd. De kans iijkt niet groot dat het KPMG-rapport n.a.v. het
integratierapport veel aangepast gaat worden. Met verzending van het KPMGrapport wordt evenwel aiieen de kostenkant openbaar en gaat de kamer het
inwerkingtreding-KB waarschijniijk niet sneiier behandeien. De vooriopig
afgeronde informatie wordt wei reiatief snei met de Kamer gedeeid. Het
ontbreken van de batenkant geeft een eenzijdig financieei beeld.
2.

KPMG-onderzoek en onderzoeken naar baten naar EK sturen.

8 van de 10 rapporten zijn begin februarl vooriopig afgerond (2 onderzoeken
volgen lets later) en worden besproken in het 0GB van 16 februari en op het BO
van 3 maart. Viak daarna wordt ook het integratieonderzoek afgerond. U kunt de
vooriopig afgeronde onderzoeken na 3 maart aan het pariement sturen. De
kosten en baten worden sneiier openbaar, maar ontbreekt de gezameniijke
bestuuriijke waardering van de partners. Koepels moeten nameiijk nog hun
bestuurlijk mandaat ophalen. Bovendien bestaat de kans dat de EK het
Inwerkingtreding-KB niet sneiier gaat behandeien. Aantal EK-ieden zai wiilen
wachten op het integraai financieei beeld en de bijbehorende bestuuriijke
waardering. Daar staat tegenover dat de koepels de cijfers in maart bij hun
bestuuriijke achterban zuiien gaan consulteren. De kans is groot dat deze cijfers
dan openbaar worden. Dat pieit ervoor om de cijfers begin maart naar de EK te
sturen. U kunt de cijfers desgewenst wel van een eigen waardering voorzien,
bijvoorbeeid de cijfers verduideiijkend toeiichten en bandbreedtes schetsen van
de terugverdientijden voor de overheden.
3. Besiuitvorming versneiien (van 21 april naar eind maart).
Het integratierapport is begin maart gereed. Met een extra BO zou het welllcht
mogeiijk zijn om eind maart ai te komeh met het integraai financieei beeld,
inciusief een bestuuriijke waardering van het integraai financieei beeid. In deze
optie zai de EK eerder een oordeei kunnen vormen over de financien. Bestuuriijke
partners hebben ambtelijk evenwel aangegeven dat ze de bestuuriijke consuitatie
bij hun achterban in zo'n korte termljn niet geregeid kunnen hebben. Deze optie
Iijkt daarom niet haaibaar.

. vPag.na 2 van 3

Datum

20 januari 2021
Kenmerk
2021-0000032106

Bijiage: Tijdiijn
Proces parlement:
IK

TK plant nog VSO, datum Is nog onbekend
12 februarl verklezlngsreces

2 februarl: Procedure vergadering over behandeling van Inwerklngtredings-KB
1 maart: vertrek kamerlld Nooren

Proces Integraal Financieel Beeld
Begin februarl: voorlopige afronding inhoudelljke deelonderzoeken.

16 februarl:

bespreking ultkomsten van de onderzoeken (eerste beeld) op het
ambtelljk OpdrachtGevend Beraad (0GB)

3 maart:

bespreking ultkomsten van de onderzoeken (eerste beeld) op het
Bestuurlljk Overleg.

4/5 maart:

Eventueel verzending naar parlement met elgen waardering (nog
niet Interbestuurlijk vastgestelde waardering)

Begin maart:

afronding Integratlerapport, check op dubbeltelllngen en
deflnltleve afronding van deelonderzoeken.

Medio maart-

Begln aprll:

Bestuurlljke consulatle koepels, er van ultgaande dat Integratle
onderzoek het beeld nIet fundamenteel verandert)*

21 aprll:

Bestuurlljk Overleg met vaststelling deflnltlef beeld en
gezamenlljke bestuurlljke waardering.

22 aprll:

Verzending naar parlement.

* Als het beeld wezenlljk verandert door het Integratlerapport, dan zai een
extra OGB/BO medio maart nodig zljn.
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