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Samenvatting 

 

De officiële internetconsultatie voor de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) bij de 

Omgevingswet start op 1 juli 2016 en duurt tot 16 september 2016. Om de gemeentelijke 

standpunten bij de AMvB’s in onze reactie goed te verwoorden hebben wij de inbreng van 

gemeenten en omgevingsdiensten hard nodig. Wij vragen u om uiterlijk 22 augustus 2016 uw 

inbreng voor de VNG-reactie op de AMvB's te sturen aan omgevingswet@vng.nl en daarvoor het 

bijgevoegde format te gebruiken. U kunt uw standpunt over de AMvB’s dus op meerdere manieren 

inbrengen: 1) bij zowel de VNG als rechtstreeks bij de internetconsultatie, of 2) alleen bij de VNG 

of 3) alleen bij de internetconsultatie van het ministerie van IenM. 

 

Op 1 juli 2016 starten ook de consultaties voor de Aanvullingswet Grondeigendom en de wijziging 

van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Wij vragen u om uw inbreng voor de VNG-reacties op 

de aanvullingswet en de wijziging van het Bro te sturen aan omgevingswet@vng.nl onder 

vermelding van respectievelijk ‘Inbreng VNG-reactie Aanvullingswet Grondeigendom’ (tot uiterlijk 

12 augustus 2016) en ‘Inbreng VNG-reactie wijziging Bro’ (tot uiterlijk 22 augustus 2016).  
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Op 1 juli 2016 starten de officiële consultaties voor de Algemene Maatregelen van Bestuur 

(AMvB’s) bij de Omgevingswet en de Aanvullingswet Grondeigendom en op 15 juli 2016 start de 

consultatie voor de wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening. In deze brief informeren wij u 

over deze consultatieperiodes, de voorbereiding van de VNG-reactie en hoe u inbreng voor de 

VNG-reactie kunt leveren.  

 

1. Start consultatie AMvB’s bij de Omgevingswet 

De algemene internetconsultatie voor de vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s) bij de 

Omgevingswet start op 1 juli 2016 en de reactietermijn loopt tot 16 september 2016. De 

consultatie geeft een ieder de mogelijkheid om te reageren op de vier ontwerp-AMvB’s. Dit 

betekent dat ook individuele gemeenten en omgevingsdiensten tot 16 september rechtstreeks 

kunnen reageren naar het ministerie van IenM op www.internetconsultatie.nl.  

 

Tegelijk met de consultatie worden de AMvB’s aan de Tweede Kamer gestuurd en starten de 

formele toetsen voor de AMvB’s. De planning van het ministerie van IenM is begin november de 

hoofdpunten uit de consultatie en de formele toetsen aan de Tweede Kamer te sturen, samen met 

de conclusies die de minister hieraan verbindt.  

 

2. Voorbereiding VNG-reactie en inbreng gemeenten en omgevingsdiensten 

Wij zullen voor de consultatie over de AMvB’s een VNG-reactie aan de minister sturen. In onze 

reactie willen wij graag de inbreng van gemeenten verwerken. Daarvoor vragen wij u uiterlijk 22 

augustus 2016 uw inbreng voor de VNG-reactie op de AMvB’s te sturen. Dit kan via de e-mail aan 

http://www.internetconsultatie.nl/
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omgevingswet@vng.nl. Voor uw inbreng vragen we u het bijgevoegde format te gebruiken. In dit 

format staan de hoofdpunten waarop wij de AMvB’s willen beoordelen. Met deze punten bouwen 

wij voort op onze eerdere reactie op de preconsultatie AMvB’s Omgevingswet in december 2015. 

Bij die reactie hebben wij eveneens dankbaar gebruik gemaakt van de inbreng van gemeenten en 

omgevingsdiensten. Naast de hoofdpunten is het uiteraard ook mogelijk om artikelsgewijze 

opmerkingen mee te geven. Voor de artikelsgewijze opmerkingen vragen wij u om het 

bijgevoegde Excelbestand te gebruiken.  

 

3. Consultaties Aanvullingswet Grondeigendom, Aanvullingswet Natuur en wijziging 

Besluit ruimtelijke ordening 

De komende tijd starten naast de consultatie voor de AMvB’s bij de Omgevingswet ook diverse 

andere consultaties voor wet- en regelgeving die gerelateerd zijn aan de Omgevingswet, te weten 

de Aanvullingswet Grondeigendom, de Aanvullingswet Natuur en de wijziging van het Besluit 

ruimtelijke ordening. 

 

De officiële internetconsultatie voor de Aanvullingswet Grondeigendom start eveneens op 1 juli 

2016 en de reactietijd loopt tot 16 september 2016. In deze aanvullingswet wordt het 

instrumentarium voor onteigening, voorkeursrecht, herverkaveling en kavelruil in het landelijk 

gebied samengevoegd en vereenvoudigd. Ook zijn wijzigingen voor de regeling voor 

kostenverhaal opgenomen en wordt een nieuwe regeling voor vrijwillige stedelijke verkaveling 

toegevoegd. Uw inbreng voor de VNG-reactie op de ontwerp Aanvullingswet Grondeigendom kunt 

u tot en met 12 augustus 2016 sturen naar omgevingswet@vng.nl onder vermelding van ‘Inbreng 

VNG-reactie Aanvullingswet Grondeigendom’.  

 

De officiële internetconsultatie voor de Aanvullingswet Natuur start dit najaar. Hiervoor zijn nog 

geen precieze start- en sluitingsdata bekend. Wij houden u op de hoogte wanneer deze data 

bekend worden en op welke wijze u inbreng voor de VNG-reactie kunt leveren. 

 

De officiële internetconsultatie voor de wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) start op 

15 juli 2016 en duurt tot 19 september 2016. Met deze wijziging wil het ministerie van IenM de 

ladder duurzame verstedelijking verbeteren. Uw inbreng voor de VNG-reactie over de wijziging 

van het Bro kunt u tot en met 22 augustus 2016 sturen naar omgevingswet@vng.nl onder 

vermelding van ‘Inbreng VNG-reactie Wijziging Bro’. 
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Tot slot, in de juridische routekaart op onze site vindt u een overzicht met de planning voor de 

diverse aanvullingswetten en – besluiten bij de Omgevingswet, de Invoeringswet, het 

Invoeringsbesluit, de ministeriële regelingen en de handreiking en modelbouwstenen voor het 

omgevingsplan. 

 

 

Hoogachtend, 
 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
 
J. Kriens 
Voorzitter directieraad 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven.
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