
Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor 

beleid en regelgeving (IAK) 

Invoeringswet Omgevingswet 

Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of 

goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl  

Voor toepassing zie:  

https://www.kcwj.nl/kennisbank/integraal-afwegingskader-beleid-en-regelgeving 

 
1 Wat is de aanleiding ? 

De Omgevingswet is aangenomen in beide Kamers en in het Staatsblad gepubliceerd (Stb. 2016, 

156). De Invoeringswet regelt het in werking treden van de Omgevingswet. Daarbij zal de 

invoeringswet zorgen voor het overgangsrecht en voor de benodigde intrekking en wijziging van 

andere wetten. De invoeringswet zal er ook voor zorgen dat lopende wijzigingen van bestaande 

wetgeving in de Omgevingswet worden doorgevoerd. Dit betreft onder meer de Wet verbetering 

vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Voorts worden via de Invoeringswet de in de 

Omgevingswet gereserveerde onderdelen ingevuld, te weten schade en bestuurlijke boete, en 

enkele aanvullingen op deze wet doorgevoerd, zoals het mogelijk maken van een 

vergunningsstelsel in het omgevingsplan, wijziging van de vergunningsplicht voor bouwactiviteiten 

en uitwerking van het digitaal stelsel omgevingsrecht. 

 

2 Wie zijn betrokken ? 

De ministeries van IenM, VenJ, BZK, FIN, EZ, OCenW, Defensie,en de decentrale overheden 

(provincies, gemeenten, waterschappen). Diverse organisaties als RWS, Kadaster, e.a.). Daarnaast 

is gesproken met diverse maatschappelijke organisaties. 

 

3 Wat is het probleem ? 

De Omgevingswet vervangt (delen van) een groot aantal wetten op het gebied van de fysieke 

leefomgeving. Deze zullen via de Invoeringswet moeten worden aangepast of (deels) worden 

ingetrokken. Voorts is overgangsrecht nodig waarmee rechtszekerheid ten aanzien van lopende 

procedures, aanvragen etc wordt geboden en dat er tevens voor zorgt dat er geen rechtsvacuüm 

ontstaat op het moment van in werking treden van de Omgevingswet, bijvoorbeeld omdat nieuwe 

instrumenten als een omgevingsplan nog niet conorm de nieuwe regels zijn vastgesteld. Voorts 

worden de hoofdstukken over schade en handhaving, waarvoor ruimte is gereserveerd in de 

Omgevingswet, ingevuld in lijn met de verbeterdoelen van de Omgevingswet. 

 

4 Wat is het doel ? 

Op verantwoorde wijze in werking laten treden van de Omgevingswet. Dit betekent dat zowel 

rekening wordt gehouden met een voldoende niveau van rechtszekerheid in het overgangsrecht 

alsook dat het snel bereiken van de verbeterdoelen van de Omgevingswet wordt bevorderd. 

 

https://www.kcwj.nl/kennisbank/integraal-afwegingskader-beleid-en-regelgeving


5 Wat rechtvaardigt overheidsinterventie ? 

De maatschappelijke doelen van de Omgevingswet kunnen niet worden bereikt zonder invoering 

van die wet via de Invoeringswet. Het gaat dan om doelen die de bewoonbaarheid van het land en 

de bescherming en verbetering van het leefmilieu bevorderen (veilige en gezonde leefomgeving). 

 

6 Wat is het beste instrument ? 

Met de Omgevingswet is al de keuze gemaakt dat aanpassing van de wetgeving noodzakelijk is om 

de maatschappelijke doelen beter en gemakkelijker te bereiken.  

 

7 Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu ? 

Meer transparantie, meer ruimte voor initiatiefnemers, ruimte voor maatwerk voor overheden. 

Door de samenvoeging en vereenvoudiging van regelgeving ten aanzien van diverse deelbelangen 

kan meer evenwicht worden bereikt tussen de toedeling van functies en het bevorderen van een 

veilige en gezonde leefomgeving.  

 

De formele, externe toetsing op de gevolgen vindt gelijktijdig met deze consultatie plaats.  

 

   

 

 


