Met deze verklaring onderschrijven wij dat inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari
2022 wenselijk en realistisch is, en dat wij gezamenlijk onverkort met tempo en kwaliteit de
inwerkingtreding stap voor stap dichterbij brengen. Gelijktijdig met de Omgevingswet treedt ook
de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking.
Wenselijk, omdat wij in de Omgevingswet allen een toekomstvast en vereenvoudigd juridisch
instrumentarium zien, dat het mogelijk maakt om de grote maatschappelijke opgaven waar we in
ons land voor staan voortvarender op te pakken. Om die reden hebben wij de afgelopen jaren op
meerdere momenten akkoorden hierover gesloten. Wij hebben een bestuursakkoord, een
financieel akkoord en een beheerakkoord voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) getekend.
Deze akkoorden bieden de solide basis waarop we onze jarenlange samenwerking op weg naar
inwerkingtreding voortzetten.
Realistisch, omdat wij met onze keuze voor de nieuwe datum rekening hebben gehouden met het
afronden van en leren werken en oefenen met alle onderdelen die gezamenlijk het nieuwe stelsel
van Omgevingsrecht vormen: de wet- en regelgeving, de landelijke voorziening van het Digitaal
Stelsel Omgevingswet (inclusief de vulling daarvan zoals in 2018 gezamenlijk besloten), de
permanente beheerorganisatie van het DSO en de inrichting van lokale systemen en (landelijke,
lokale en regionale) werkprocessen. Met 1 januari 2022 als doel werken we langs een gezamenlijk
stappenplan, inclusief mijlpalen, naar de inwerkingtreding toe.
Wij realiseren ons dat er partijen zijn die graag een eerdere inwerkingtreding hadden gezien,
omdat zij er klaar voor zijn. Omdat er in het fysieke domein een ketenafhankelijkheid is tussen
veel partijen constateren wij dat het verstandig is om een inwerkingtredingsdatum te kiezen die
voor ons allen haalbaar is, en die voor iedereen een nieuw ijkpunt is om met zekerheid naar toe te
werken.
De inwerkingtredingsdatum is een belangrijke mijlpaal, maar de implementatie van de wet is
daarmee niet afgerond. Na inwerkingtreding leren, transformeren, monitoren en evalueren we
verder. Ook het DSO zal zich na inwerkingtreding verder ontwikkelen naar het gewenste
eindniveau. In nauwe samenwerking zetten wij ons de komende jaren in voor een zorgvuldige
implementatie en uitvoering van de Omgevingswet.
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