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Nota Voorhang KB inwerkingtreding Omgevingswet EK en 
TK 

Aanleiding 
Om de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking te kunnen laten treden, moet 
het ontwerp van het koninklijk besluit waarin deze datum is vastgelegd, worden 
voorgehangen bij beide kamers. Bij deze nota treft u het ontwerp van dit 
koninklijk besluit aan met aanbiedingsbrieven voor de Eerste en Tweede Kamer. 

Geadviseerd besluit 
Het advies is om de brieven aan de Eerste en Tweede Kamer te tekenen en 
daarmee het ontwerp van het koninklijk besluit waarmee de Omgevingswet op 1 
januari 2023 in werking kan treden, ter voorhang aan te bieden. Het 
ontwerpbesluit hoeft niet ondertekend te worden. 

Kern 
• Met de voorhangprocedure krijgen beide Kamers de kans zich uit te spreken 

over de datum van inwerkingtreding van de Omgevingswet. Als de Kamers 
niet met de datum akkoord zijn, kan de wet niet op die datum in werking 
treden. Deze bijzondere procedure is wettelijk geregeld in de Omgevingswet. 

• De formele duur van voorhang is vier weken. In de brieven is benadrukt dat 
het kabinet zal wachten met de voordracht van het ontwerp-KB aan de Koning 
tot de parlementaire behandeling is afgerond en het parlement heeft 
ingestemd. U bevestigt hiermee de toezegging van uw ambtsvoorganger. 

• In de brieven verzoekt u beide Kamers om het parlementaire proces zo in te 
richten dat het koninklijk besluit in april vastgesteld en gepubliceerd kan 
worden. Dit om de uitvoeringspraktijk tijdig duidelijkheid en de benodigde 
oefentijd te bieden. Alle betrokken partijen kunnen dan met volledige focus 
toewerken naar een zorgvuldige inwerkingtreding op 1 januari 2023 en 
daartoe de noodzakelijke stappen zetten. 

Toelichting 
In de brieven wordt ingegaan op de procedure. De reden daarvoor is dat bij de 
aanbieding van het ontwerp-KB vorig jaar (destijds met 1 januari 2022 als 
beoogde inwerkingtredingsdatum) in de Eerste Kamer discussie ontstond over de 
termijn van de voorhangprocedure. Uw ambtsvoorganger heeft toen toegezegd 
het KB pas verder in procedure te brengen nadat het parlement de procedure 
heeft afgerond. In de aanbiedingsbrieven bevestigt u die toezegging. De 
voorhangtermijn (waarbinnen geen voordracht voor bekrachtiging van het KB 
door de Koning kan worden gedaan) eindigt dus niet na vier weken maar op het 
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moment dat het parlement de voorhang heeft afgerond (en met de voorgestelde 
datum heeft ingestemd). 
 
Tegelijkertijd met het ontwerp-KB en de aanbiedingsbrief ontvangen de Kamers 
een voorgangsbrief waarin de keuze voor de inwerkingtredingsdatum 1 januari 
2023 uitgebreid is onderbouwd. Ook ontvangen zij uw reactie op het rapport van 
het Adviescollege ICT-toetsing over het DSO. Zij kunnen die informatie bij het 
vervolg van de behandeling betrekken.  

Politieke context 
De wetgeving is door de beide Kamers aangenomen. De discussie richt zich nu op 
het moment van inwerkingtreding. De Tweede Kamer zal op 8 maart a.s. een 
commissiedebat houden over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. U wordt 
daarvoor afzonderlijk voorbereid. De Eerste Kamer heeft een nader schriftelijk 
overleg aangekondigd.  
 
Motivering 
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Aanbiedingsbrief TK   

2 Aanbiedingsbrief EK   

3 Ontwerp Koninklijk Besluit   
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