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Inleiding 

De Omgevingswet komt eraan en dat heeft gevolgen. Bij de ILT is de impact beperkt tot de 

Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH)-taken. Hieronder geven wij u een toelichting 

op de stand van zaken van de implementatie van de Omgevingswet binnen de ILT.  

Rol positie van ILT onder de Omgevingswet 

De ILT is een onafhankelijke inspectiedienst van het Rijk, en valt onder het ministerie van IenW. 

Ruim 1.300 medewerkers werken aan veiligheid, vertrouwen en duurzaamheid in transport, 

infrastructuur, milieu en wonen. De ILT heeft diverse taken die straks onder de Omgevingswet 

uitgevoerd worden (en thans onder het huidig recht). Dit betreft: 

• Wettelijk adviseur op de omgevingsvergunningen van de zwaarste bedrijven in Nederland;  

• Bevoegd gezag voor zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving voor 

milieubelastende activiteiten van het Ministerie van Defensie; 

• Bevoegd gezag voor vergunningverlening, afhandelen meldingen en toezicht en 

handhaving op eigen werken van Rijkswaterstaat; 

• Toezicht op de kwalibo-wetgeving (bodem); 

• Toezicht op hoogwaterveiligheid van primaire keringen; 

• Toezicht op geluid en trillingen van rijkswegen en hoofdspoorwegen. 

Daarnaast heeft ILT een breed scala aan taken die niet geraakt worden door de Omgevingswet. 

Om dat in perspectief te zetten: ongeveer 150 van de 1300 medewerkers krijgen in hun 

taakuitvoering te maken met de Omgevingswet. 

Stand van zaken implementatie 

De ILT ligt op schema om per 1 juli 2022 de Omgevingswet uit te kunnen voeren. Bij de 

implementatie gaat de aandacht momenteel uit naar: 

1. Aansluiten en inrichten informatievoorziening 

 

De technische aansluiting van het interne zaaksysteem van de ILT op de landelijke 

voorziening van het DSO (DSO LV) is in juni 2021 tot stand gekomen. Momenteel worden 

de door ILT voor afhandeling van haar VTH-taken gebruikte applicaties aangesloten en 

ingericht om met de Omgevingswet te gaan werken. Dit heeft ILT samen met haar 

softwareleveranciers in eigen hand.  

 

2. Oefenen 

De Omgevingswet vraagt een andere manier van werken van de medewerkers. En dat leer 

je niet alleen in een theoretische cursus. Daarom is naast het opleiden ook het oefenen 

van groot belang. ILT heeft gepland dat in het eerste kwartaal van 2022 alle medewerkers 

die betrokken zijn bij de uitvoering van de Omgevingswet aan de hand van 

praktijkcasussen oefenen (deels ook samen met aanvragers waarvoor ILT bevoegd gezag 

is).  

3. Samenwerking in de keten 

 

ILT heeft in haar taakuitvoering te maken met verschillende ketenpartners, zoals andere 

rijkspartijen, gemeenten, omgevingsdiensten en aannemersbedrijven. Met verschillende 

van deze partners, zoals Rijkswaterstaat, het ministerie van Defensie en enkele 

omgevingsdiensten, is de ILT inmiddels in gesprek om wijzigingen in de samenwerking te 

verkennen en afspraken te maken. 


