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Behandeling Koninklijk Besluit (KB) Inwerkingtreding Omgevingswet – Reactie NVDE 
 

Utrecht, 14 juni 2022 

 

Geachte leden van de Eerste Kamer, 

Op dinsdag 7 juni, heeft u in de vergadering van de commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en 

Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) stilgestaan bij de stand van zaken 

rondom de inwerkingtreding van de Omgevingswet. U heeft in meerderheid besloten het voorbehoud bij de plenaire 

behandeling van het ontwerp-KB over de inwerkingtreding van de Omgevingswet niet te laten vervallen. Daarom zal er 

geen plenaire behandeling plaatsvinden op 21 juni 2022. In plaats daarvan heeft u een extra mondeling overleg met de 

minister voor VRO, waarbij geen besluitvorming over het ontwerp-KB zal plaatsvinden.  

Vanuit de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) willen wij u oproepen om zo snel mogelijk het ontwerp-KB 

plenair te behandelen en hier positief over te besluiten. Zowel decentrale overheden, als maatschappelijke organisaties 

en het bedrijfsleven zijn gebaat bij duidelijkheid over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Wij hebben het volste 

vertrouwen dat 1 januari 2023 een realistische datum is. Als de Eerste Kamer duidelijkheid geeft over de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet, dan kunnen alle partijen naast oefenen met het DSO ook voortvarender starten 

met het werken in de geest van de Omgevingswet.  

Uiteraard waarderen wij het positief dat u als Eerste Kamer een dergelijk belangrijk traject als de Omgevingswet serieus 

neemt. Vanuit NVDE-perspectief draagt deze Omgevingswet en het digitale stelsel en zijn doorontwikkeling en uitbouw 

juist bij aan extra samenhang van verschillende beleidsterreinen met een ruimtelijke component. Wij zien de 

instrumenten die de Omgevingswet biedt ook als kansen voor het versnellen van vergunningprocedures en 

doorlooptijden van initiatieven. Concrete projecten, die bijdragen aan de grote opgaven waar we als maatschappij voor 

staan op het gebied van het verduurzamen van Nederland, het tegengaan van klimaatverandering en het oplossen van 

de stikstofproblematiek. Versnelling van procedures is cruciaal om de klimaatdoelen in 2030 te kunnen halen. De 

duurzame energiesector roept daarom op om tot positieve besluitvorming over te gaan rondom (het koninklijk besluit 

voor) de inwerkingtreding van de Omgevingswet.  

Voor wat betreft het digitale stelsel geldt dat wachten tot de laatste onvolkomenheid eruit is niet zinvol is. Er mee gaan 

werken is de beste manier om voortgang te boeken. Zelfs AcICT heeft in zijn vorige rapport al gesteld dat uitstel niet 

nodig is. De alternatieve maatregelen fungeren als terugvaloptie voor zover nodig. Ten slotte hebben wij begrepen dat 
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er een degelijke serviceorganisatie die, ook na inwerkingtreding van de omgevingswet, continuïteit in de dienstverlening 

zal borgen. 

Wij vragen u daarom dringend om tot positieve besluitvorming over te gaan rondom (het koninklijk besluit voor) de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023.  

Hoogachtend,   

Olof van der Gaag 

Voorzitter Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening 

die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele 

sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet 

van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers. 
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