
 

 

Samenvatting en preadvies motie ‘Betrouwbaarheid datum inwerkingtreding en compensatie 
kosten uitstel Omgevingswet’ 

Indienende gemeente(n): Moerdijk 

Ondersteunende gemeenten: Zundert, Roosendaal, Etten-Leur, Rucphen en Halderberge 

Status motie: ondertekend.  

Strekking van de motie:  

Het VNG-bestuur wordt opgedragen om: 

1. Alles in het werk te stellen om te zorgen dat de nieuwe datum van inwerkingtreding van de 
Omgevingswet écht de allerlaatste keer is dat sprake is van uitstel. Daarbij moet voldaan 
worden aan de volgende voorwaarden: 

a. Maak hard en concreet en zorg voor afspraken in overleg met de minister dat de 
nieuwe datum betrouwbaar is.  

b. Zorg voor een einde aan de onzekerheid doordat instrumenten, informatie en 
financiën op orde zijn en dat er helderheid komt over voortslepende vragen en 
processen en vooruitgeschoven vraagstukken vóór inwerkingtreding van de wet. 

c. Zorg voor een betrouwbare, werkbare en haalbare datum met een werkbaar en goed 
functionerend DSO. 

2. Alles te doen wat in zijn macht ligt om de minister ertoe te bewegen dat de stijgende 
invoeringskosten voor gemeenten worden gecompenseerd. Wij maken daarbij onderscheid 
tussen: 

a. Compensatie van de invoeringskosten in het jaar 2022, om het vele werk dat in jaar 
van inwerkingtreding moet worden gedaan voor een verantwoorde start van de wet. 
De VNG bepaalt een passende hoogte van het bedrag rekening houdend met de 
resultaten van het KPMG rapport waarin en bedrag van 150 mln wordt genoemd 
n.a.v. het 1e jaar uitstel.  

b. Voorlopige compensatie op de vastgestelde financiële evaluatiemomenten 
gedurende de 10 jaar na inwerkingtreding, te weten in 2022, 2023 en 2027, indien op 
die momenten uit de berekeningen blijkt dat de 10 jaar terugverdientijd niet gehaald 
wordt. 

Preadvies VNG-bestuur: overnemen 

Toelichting bij het preadvies 
In het Bestuurlijk Overleg van 26 mei jl. is de nieuwe datum van inwerkingtreding van de 
Omgevingswet vastgesteld. De VNG staat achter de gekozen datum en acht die haalbaar mits in 
oktober 2021 het DSO-LV gereed en werkend is voor grootschalig oefenen, zodat gemeenten 
tenminste 6 maanden netto (= 9 maanden bruto) inregel- en oefentijd hebben. De VNG staat achter 
de voorwaarden voor de nieuwe datum inwerkingtreding zoals geformuleerd in de motie. Indien niet 
aan deze voorwaarden is voldaan kan de Omgevingswet niet op deze datum in werking treden.  
Wij waarderen deze motie als ondersteuning van het gevoerde beleid. 

Voor wat betreft de financiën is in het Bestuurlijk Overleg van 26 mei jl. (her)bevestigd dat de 
Omgevingswet op een termijn van 10 jaar na inwerkingtreding budgetneutraal ingevoerd moet 
kunnen worden. Als die termijn onhaalbaar blijkt, heeft de minister (her)bevestigd dat financiële 
compensatie van (een deel van) de invoeringskosten een optie is. Uit de gemeentelijke consultatie 
van het Integraal Financieel Beeld blijkt dat gemeenten die terugverdientijd onhaalbaar achten. Ook 



geven gemeenten aan vanwege hun huidige financiële situatie niet 10 jaar op compensatie te kunnen 
wachten. De VNG staat achter de oproep in deze motie tot compensatie van de invoeringskosten in 
2022 en tot voorlopige compensatie van de structurele effecten van de wet in de komende 10 jaar.  


