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Vragen : 

Wat zijn de financiële en organisatorische consequenties van:

1. Uitstel wet inburgering
Hoe wordt de periode organisatorisch overbrugd en welke extra kosten brengt dat met zich 
mee?

Antwoord: We hielden rekening met een mogelijk uitstel van de invoering van de wet. Er was 
lange tijd geen helder financieel en wettelijk kader. Bovendien kwamen er ook meer geluiden dat,  
vanwege de gevolgen van de coronacrisis, de beschikbare capaciteit om voorbereidingen te 
treffen op de invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel onder druk stond. Het kwam dan ook 
niet als een verrassing dat de wet werd uitgesteld. In afwachting van de ingangsdatum van 1 
januari 2022 wordt Project JAS voortgezet. De aanpak binnen de nieuwe wet inburgering is 
grotendeels vergelijkbaar met de aanpak die al jaren door JAS wordt gehanteerd. We hebben de 
implementatie van de nieuwe onderdelen waar mogelijk op een lager pitje gezet of uitgesteld en 
waar nodig hebben we goed gebruik gemaakt van de extra voorbereidingstijd. De 
implementatiekosten die we van het Rijk hebben ontvangen lijken vooralsnog afdoende voor het 
implementatietraject. Uitstel heeft dan ook niet geleid tot extra kosten.

2. Uitstel omgevingswet
Hoe wordt de periode organisatorisch overbrugd en welke extra kosten brengt dat met zich 
mee?

Antwoord: Organisatorisch zullen alle lopende en nieuwe zaken tot de datum van invoering 
“gewoon op de oude voet” worden behandeld. Voorbereidingen voor de invoering van de 
Omgevingswet lopen zoveel mogelijk door.
Het uitstel van de Omgevingswet zal naar verwachting dan ook niet leiden tot substantieel extra 
kosten. Dat is als volgt te verklaren:

 Niet alle werkzaamheden voor de omgevingswet zijn aan de invoeringsdatum gebonden 
en liepen al door na de invoeringsdatum (b.v. omgevingsvisie en omgevingsplan, 
waarvoor de voorbereidingen nu gestart worden). 



 Verder is de insteek om de acties die afgerond moeten zijn voor de invoeringsdatum al 
voor eind van dit jaar af te ronden (b.v. adviesrecht raad). Anderen zullen alleen 
vertragen (b.v. wijziging legesverordening). 

 Het uitstel is mede ingegeven door het niet tijdig op orde hebben van het digitale stelsel 
door het Rijk, waardoor het oefenen met dit stelsel ook verschuift. 
Op het gebied van vergunningverlening ontstaat daardoor extra oefentijd om al 
voorafgaand aan de invoering van de omgevingswet met de nieuwe integrale werkwijze, 
via de nu in ontwikkeling zijnde initiatieven/omgevingstafel, te gaan werken. 

3. Voortgang van de RES 
Is er inmiddels geld voor vervolg van het proces vanuit het Rijk?

Antwoord: Voor het komend half jaar is vanuit het Rijk geld toegezegd t.b.v. de RES. Voor 
Holland Rijnland zou dit om een bedrag gaan van ongeveer 150k-200k. Procesgelden voor de 
periode erna zijn (nog) niet toegezegd. 


