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Voorstel tot uitstel stelselherziening Omgevingsrecht tot 1 januari 
2022 

Over minder dan een jaar is de ingangsdatum van de Omgevingswet 
gepland. Minister S. van Veldhoven heeft in november uitgebreid met de 
Tweede Kamer gedebatteerd over de invoering van deze innovatieve en 
ingrijpende wet. Nog voor de zomer van 2020 zou het Kabinet, tezamen 
met de Eerste en de Tweede Kamer, een beslissing nemen over de 
invoeringsdatum, die gepland staat voor 1 januari 2021. 

Er zijn vele vragen of de geplande inwerkingtreding per 2021 haalbaar is 
en/of welke extra maatregelen nodig zijn. De vragen zijn alleen maar 
toegenomen sinds de uitbraak van de Coronacrisis. 

Inwerkingtreding per 01-01-2021 is thans niet wenselijk en niet 
mogelijk door het uitbreken van de Coronacrisis. Het voorstel van 
de JVO Stichting en de JVO-Academie luidt dan ook: Ga met alle 
ambtenaren van “Aan de slag met de Omgevingswet” aan de slag 
om met name gemeenten en veiligheidsregio’s in alle sectoren, 
met name de medische sector, en verder met het MKB en het 
overige bedrijfsleven, te ondersteunen bij het zo snel mogelijk 
herstellen van de schade die de lokale economie en burgers lijden 
en om verdere schade door het virus te voorkomen. De 
gemeenteambtenaren meegerekend kan dit ‘leger’ uit meer dan 
1000 ambtenaren bestaan. 



Voorstel van de JVO-Academie is derhalve om de wet een jaar 
later, op 1 januari 2022, in te voeren en de werkzaamheden voor 
een jaar op te schorten. Zolang zou het dreamteam van Aan de 
Slag met de Omgevingswet voor één jaar kunnen worden 
getransformeerd in een dreamteam voor: 

Aan de Slag met de gevolgen van de Coronacrisis, en wel in 
overleg met alle gemeenten en de veiligheidsregio’s. Dit kan het 
lokale bestuur en de veiligheidsregio’s voor een jaar versterken en 
snelheid brengen in het herstellen van de schade voor alle gremia 
in de samenleving. Met name burgers en MKB-bedrijven kunnen 
profiteren van de taskforces die geformeerd worden uit dit 
dreamteam van BZK. 

Afgezien van de overwegingen van minister Van Veldhoven en de 
knelpunten die bij de behandeling in de Tweede Kamer naar voren zijn 
gekomen, is Nederland door de Coronacrisis in een ander vaarwater 
terecht gekomen. Dit betekent dat gemeenten, burgers en MKB-bedrijven 
alle zeilen moeten bijzetten om de schade die is ontstaan door het 
wegvallen van omzetten en salarissen, te beperken en te herstellen.  

De JVO-Academie heeft al in meerdere steden digitale platforms in het 
leven geroepen om winkels digitaal open te stellen en digitaal producten 
te verkopen. Vrijwilligers bezorgen deze producten en verminderen zo de 
schade voor middenstanders. 

Met de inwerkingtreding per 1 januari 2022 kunnen bevoegde gezagen 
met de Omgevingswet urgente maatschappelijke opgaven, zoals de 
woningbouwopgave en de energietransitie, beter het hoofd bieden en zo 
een goede balans vinden tussen de bescherming en de benutting van de 
fysieke en gezonde leefomgeving. Het enthousiasme om met het 
instrumentarium van de Omgevingswet aan de slag te gaan, was groot en 
kan – door de invoering uit te stellen – groter worden om ons land na de 
coronacrisis weer op te bouwen. 

Burgers en bedrijven hebben door de coronacrisis een nog grotere 
behoefte aan een cultuurverandering en transformatie van de overheid. 
Uitstel van de stelselherziening van de Omgevingswet kan burgers en 
bedrijven straks beter bedienen in het nieuwe normaal. 

De Omgevingswet heeft als uitgangspunt het omgevingsrecht inzichtelijk, 
voorspelbaar en gemakkelijk in het gebruik te maken. De overheid maakt 
met de nieuwe wet de regels minder complex, stimuleert betrokkenheid 
van burgers en biedt ruimte voor innovaties. De wet zal een maximaal 
beroep doen op de creativiteit en flexibiliteit van ambtenaren en burgers. 
Maar inwerkingtreding op de door ons voorgestelde datum 1 januari 2022 
maakt dat iedereen beter kan inspelen op alle negatieve gevolgen van de 
Coronacrisis. 
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Ps. De Minister heeft snel gereageerd en de wet uitgesteld. Echter de inzet 
van genoemde ambtenaren is nog onzeker. 


