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BIJLAGE I: Uitgewerkte conclusies VNG-reactie Invoeringswet Omgevingswet 

In de volgende paragrafen lichten wij onze conclusies toe. Dat doen wij aan de hand van de 

belangrijkste wijzigingen die de Invoeringswet in de Omgevingswet aanbrengt.  

 

1. Wettelijke basis voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 

De bepalingen over het DSO zijn duidelijk en geven een goede wettelijke basis om taken en 

verantwoordelijkheden in uitvoeringsregelingen nader in te regelen. 

Wij hebben daarbij de volgende aandachtspunten. 

- Gemeenten zijn verplicht gegevens voor het register omgevingsdocumenten en de landelijke 

voorziening DSO (inclusief de informatiehuizen) aan te leveren, toegankelijk te maken. Dat 

betekent dat gegevens met de juiste kwaliteit beschikbaar moeten worden gemaakt. Het tijdig 

op orde brengen van de juiste gegevens vraagt een flinke inspanning van gemeente. Het is 

dan ook belangrijk dat er tijdig inzicht komt in de vereiste kwaliteit van de gegevens voor het 

DSO.  Ook is een beeld nodig wanneer die kwaliteit moet zijn bereikt en welke methodiek 

wordt gehanteerd om de huidige kwaliteit te meten en te presenteren naar eindgebruikers. Wij 

signaleren daar een aantal DSO-zorgpunten die in uitvoeringsregelgeving en de 

implementatiefase aandacht behoeven en moeten worden opgelost. Uiteraard denken wij 

daar graag met u over mee. Voor een aantal concrete aandachtspunten verwijzen wij naar de 

positionpaper van de G32 die als bijlage bij deze brief is gevoegd. 

- De Omgevingswet moet flexibel genoeg zijn om nieuwe technologische ontwikkelingen toe te 

kunnen passen zonder dat deze direct leiden tot aanpassing van de wet. Gedacht kan daarbij 

bijvoorbeeld worden aan de ontwikkeling van de techniek waardoor een einde komt aan het 

kopiëren van gegevens naar landelijke voorzieningen. Op termijn zullen de landelijke 

voorzieningen, toegang krijgen tot (gemeentelijke) registraties en daar die gegevens ophalen 

die op data moment nodig zijn 

- De wet geeft helder aan dat de minister stelselverantwoordelijke is voor het DSO. Dit stelsel 

wordt interbestuurlijk ontwikkeld en gefinancierd. Ook het beheer zal interbestuurlijk worden 

ingericht. De VNG vindt het daarom belangrijk dat dit ook tot uiting komt in de Memorie van 

Toelichting bij de Invoeringswet. Wij stellen daarom voor om daarin de volgende tekst op te 

nemen: “De minister van IenM heeft op strategisch, tactisch en operationeel niveau 

stelselverantwoordelijkheden, die volgens het staats- en bestuursrecht niet overgedragen 

kunnen worden aan andere entiteiten. Wel moet IenM, bij de uitoefening van deze 

stelselverantwoordelijkheden, door het interbestuurlijke karakter van het DSO samenwerken 

met de koepels en op tactisch en operationeel niveau ook met andere ketenpartijen. Dit wordt 

in een governancemodel op niet vrijblijvende wijze verankerd door het model vast te leggen in 

een bestuursovereenkomst (Samenwerkingsovereenkomst Beheer DSO) van IenM met de 

koepels en de ketenpartijen. Op strategisch niveau kan gedacht worden aan een stelselraad.” 

 

2.  De regeling voor punitieve handhaving 

De wijze waarop de punitieve handhaving in de Invoeringswet is geregeld stelt ons enigszins teleur. 

De huidige situatie van bestuurlijke boetes en strafbeschikkingen wordt nagenoeg gehandhaafd, op 

een nieuwe bestuurlijke boete voor overtreding van regels over erfgoed en risicovolle inrichtingen 

(BRZO) na. Er wordt teveel vastgehouden aan nog lopende evaluaties van de Wet op de 

economische delicten en de bestuurlijke strafbeschikking. Ook is er nog altijd geen kabinetsreactie op 

het advies van de Raad van State over de sanctiestelsels. Vanuit de gemeentelijke praktijk hebben wij 

echter onze wensen al veel eerder kenbaar gemaakt. We betreuren dan ook dat de Invoeringswet niet 

wordt aangegrepen om  verdergaande veranderingen door te voeren. Zoals wij eerder al bij uw 

ministerie en het ministerie van VenJ hebben aangegeven, pleiten wij ervoor dat: 
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- gemeenten net zoals de rijksinspecties de beschikking te krijgen over zowel de bestuurlijke 

boete als de bestuurlijke strafbeschikking. Een passende boete geeft meer mogelijkheden om 

ongewenste situaties voorafgaand te voorkomen, 

- de opbrengsten uit boetes evenredig verdeeld worden over de overheden, ter vergoeding van 

de daarvoor gemaakte kosten. Dat voorkomt blijvende discussie tussen partijen over de 

verdeling van opbrengsten en gemaakte kosten, en 

- gemeenten de mogelijkheid krijgen invloed uit te oefenen op de tenlastelegging en hoogte van 

boetebedragen. Dat geeft gemeenten de mogelijkheid een passende maatregel te nemen.  

Reden om nu geen wijzigingen door te voeren zonder kabinetsreactie, lijkt onder meer de kritiek van 

de Raad van State op de proportionaliteit van bestuursmaatregelen. Met de Raad van State zijn we 

het eens dat er een goede balans en samenhang moet zijn tussen het bestuurs- en strafrecht. Met de 

Landelijke Handhavingsstrategie (LHS) hebben gemeenten inmiddels echter al richtlijnen voor wat 

passende maatregelen zijn bij welk type en welke fase van overtredingen. Doordat bij de Landelijke 

Handhavingsstrategie ook het OM en de politie betrokken zijn, zou dat voldoende borging moeten zijn 

om te voorkomen dat buitensporige maatregelen worden genomen door gemeenten. Het biedt ook 

voldoende aanknopingspunten om resterende bezwaren over de inzet, proportionaliteit en 

rechtsbescherming bij de boete of strafbeschikking in overleg op te lossen. We zien dan ook 

voldoende aanknopingspunten om nu door te pakken, zeker voor de verdeling van boete-

opbrengsten. 

Tot slot vragen wij u te bekijken of de wettelijke eis kan worden geschrapt dat pas een bestuurlijke 

boete vanwege bouwkundige gebreken kan worden opgelegd wanneer sprake is van herhaaldelijke 

overtreding binnen twee jaar. Deze eis is voor de gemeentelijke praktijk onredelijk bezwarend en leidt 

ertoe dat het hanteren van de bestuurlijke boete binden een goed “lik-op-stuk-beleid” niet altijd 

mogelijk is. 

 

3. De overheveling van de Wet-VTH 

We zijn positief over de wijze waarop de Wet VTH in de Invoeringswet is opgenomen. Met het 

overnemen van de Wet VTH zijn de omgevingsdiensten en procedures geborgd. Op dit moment zijn 

gemeenten en omgevingsdiensten volop bezig met het (door)ontwikkelen van de robuustheid van de 

omgevingsdiensten en de verbetering van de kwaliteit van VTH-taken. Wij zien daarom net als u geen 

reden tot aanpassing van de huidige wetgeving en afspraken, anders dan het juridisch in 

overeenstemming brengen van de teksten met de Omgevingswet en het schrappen van overbodige 

bepalingen.  

 

4. De regeling van schade en nadeelcompensatie 

De Invoeringswet legt de basis voor een nieuwe regeling voor nadeelcompensatie. Wij hebben 

daarover vragen met betrekking tot het toepassingsbereik (a), het bepalen van de omvang van de 

schade (b), risicoaanvaarding (c), het doorleggen van planschade (d) en overgangsrecht (e). 

 

a. toepassingsbereik 

Op de lijst van schadeveroorzakende besluiten is het omgevingsplan opgenomen. Het omgevingsplan 

bevat naast de ruimtelijke relevante regels die nu in bestemmingsplannen en beheersverordeningen 

worden opgenomen ook andere regels over de fysieke leefomgeving, waaronder regels die 

voorkomen in gemeentelijke verordeningen. Hoewel van het verschuiven van het schademoment en 

van het verhogen van de schadedrempel een mitigerende werking uit zal gaan, hebben wij zorgen 

over de impact van de vergrootte aansprakelijkheid van gemeenten bij de vaststelling en uitvoering 

van omgevingsplannen. Meer duidelijkheid in de vorm van een uit te voeren impactanalyse, is 

gewenst over de mogelijke financiële gevolgen van deze nieuwe schaderegeling. 

Verder zijn wij van mening dat binnen de overgangsperiode van tien jaar waarbinnen het 

omgevingsplan moet zijn vastgesteld, de verplichting tot nadeelcompensatie niet zou moeten gelden 
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voor regels die onder het huidige recht ook niet voor nadeelcompensatie in aanmerking zouden 

komen. In het bijzonder hebben wij hierbij het oog op de transitie van gemeentelijke verordeningen 

naar het omgevingsplan. 

Wij vinden het een goede zaak dat het moment waarop een schadevergoeding kan worden gevraagd 

wordt verlegd naar het moment waarop vergunning wordt verleend voor de activiteit of zodra met de 

activiteit is begonnen. Het is echter niet duidelijk tot wanneer een schadeclaim kan worden ingediend. 

Op basis van de Wro moest dat binnen vijf jaar nadat het besluit onherroepelijk was. Ook in de nieuwe 

regeling is een einddatum gewenst. Dan weet de initiatiefnemer tot wanneer hij een risico loopt. 

Het is ons verder niet duidelijk in hoeverre het hoofdstuk over nadeelcompensatie ook betrekking 

heeft op verlegging van kabels en leidingen. Wij gaan ervan uit dat de bestaande praktijk in stand 

blijft. Zo niet, dan zouden wij samen met het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen (GPKL) en 

uw ministerie willen doornemen wat de consequenties zijn. 

Tot slot wordt verwezen naar titel 4.5 van de Awb. Die regeling is echter nog niet in werking getreden. 

Het is van belang dat titel 4.5 van de Awb in werking is op het moment dat hoofdstuk 15 van de 

Omgevingswet van kracht wordt. 

 

b. bepalen omvang schade 

In de Wro artikel 6.1 lid 3 werd aangegeven hoe de aanvrager de schadeclaim moest onderbouwen. 

Wij gaan ervan uit dat een dergelijke bepaling in de ministeriële regeling wordt opgenomen. Er is 

behoefte aan handvatten voor het taxeren van de omzetdaling of waardedaling van onroerend goed. 

 

c. risicoaanvaarding 

Een functie kan onder voorwaarden worden gewijzigd of beëindigd zonder recht op 

nadeelcompensatie. De functie moet dan minimaal drie jaar onbenut zijn gebleven. Vervolgens heeft 

de eigenaar nog een jaar de tijd om de functie alsnog te realiseren. Indien de gemeente een functie 

binnen die vier jaar wegbestemt, komen eigenaren in aanmerking voor nadeelcompensatie. Deze 

periode van vier jaar is te lang, gezien de huidige praktijk en jurisprudentie. Wij stellen voor om aan te 

sluiten bij de mogelijkheden die de huidige jurisprudentie biedt. 

 

d. doorleggen planschade 

In veel gevallen leggen gemeenten planschade door naar de initiatiefnemers. Hierover moet de 

gemeente dan wel een privaatrechtelijke overeenkomst met de initiatiefnemer sluiten (op basis van 

artikel 12.4 of 15.8 Omgevingswet). Wij willen graag dat de mogelijkheid wordt onderzocht deze 

doorlegging wettelijk vast te leggen, zodat de schade in alle gevallen ten laste van een initiatiefnemer 

komt. 

 

e. overgangsregeling planschade 

Het is ons niet duidelijk tot wanneer de oude planschaderegeling blijft gelden voor 

bestemmingsplannen die onder de Wro zijn vastgesteld. Is dat tot vijf jaar nadat het plan 

onherroepelijk is geworden of vallen deze plannen in één keer onder de nieuwe regeling? Dat laatste 

lijkt ons niet gewenst. 

 

5. Wijzigingen die het omgevingsplan betreffen 

Een aantal wijzigingen uit de Invoeringswet  hebben betrekking op het omgevingsplan. Het gaat om 

de introductie van de omgevingsplanactiviteit, de splitsing van de bouwtoets en een aantal andere 

aanpassingen. Daar gaan wij hier op in.   
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5.1 Introductie van de omgevingsplanactiviteit 

Op ons verzoek wordt via de Invoeringswet de mogelijkheid tot het opnemen van een 

vergunningstelsel in het omgevingsplan geïntroduceerd. Een activiteit waar volgens het 

omgevingsplan een vergunning voor nodig is, wordt aangeduid als omgevingsplanactiviteit.  

Wij zijn hier bijzonder tevreden over omdat dit de overgang van de vergunningenstelsels in 

verordeningen naar het omgevingsplan vergemakkelijkt, evenals de regulering van andere activiteiten. 

Dit geeft gemeenten meer ruimte activiteiten in de fysieke leefomgeving in samenhang te reguleren 

waardoor gemeentelijk maatwerk kan worden geleverd. Zo kan de bescherming van de 

omgevingskwaliteit (zoals bijvoorbeeld gemeentelijk erfgoed) op lokaal niveau beter worden geborgd.  

Wij zijn daarbij positief over de wettelijke grondslag voor het aanwijzen van de gemeenteraad als 

adviseur voor aanvragen omgevingsvergunning voor de buitenplanse omgevingsactiviteit. De 

gemeenteraad kan daardoor haar kaderstellende rol behouden bij afwijken van het omgevingsplan 

zowel door het college als door een ander bevoegd gezag. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de 

wens vanuit gemeenten, zoals opgenomen in onze bestuurlijke reactie op de ontwerp-AMvBs. 

 

Naast de voordelen die zich op wetsniveau laten aanzien hebben wij niettemin enkele kanttekeningen. 

Het gaat daarbij om de wens om meer ruimte te creëren voor maatwerk voor vergunningen in het 

omgevingsplan (a), de mogelijkheid voor gemeenten om de uitgebreide voorbereidingsprocedure te 

gebruiken voor complexe aanvragen (b), het respecteren van het uitgangspunt dat rijks- en provinciale 

instructieregels zich alleen kunnen richten op het stellen van functies aan locaties in het 

omgevingsplan en ook niet van toepassing kunnen zijn op de toelichting daarop (c) en onze wens tot 

duidelijkheid in het Omgevingsbesluit over de te regelen onderwerpen in het omgevingsplan (d).  

 

a. maatwerk vergunning omgevingsplanactiviteit 

Wij zijn blij met de mogelijkheid die voor gemeenten wordt geboden om in het omgevingsplan 

vergunningenstelsels op te nemen. Dit biedt gemeenten meer ruimte en flexibiliteit om de regels over 

de fysieke leefomgeving ook gebiedsgericht op elkaar af te stemmen en te ‘finetunen’.  

Wel hebben wij de behoefte aan meer mogelijkheden tot maatwerk voor het inrichten van een 

vergunningstelsel voor de omgevingsplanactiviteit. Voor gemeenten moet het namelijk mogelijk blijven 

om selectiemethoden te kunnen vaststellen (bijvoorbeeld voor de verlening van schaarse 

vergunningen zoals dat bijvoorbeeld het geval is bij de marktverordening en het werken met 

wachtlijsten). Hetzelfde geldt voor het zelf vorm kunnen geven aan bepaalde aspecten van de 

aanvraagprocedure voor een omgevingsplanactiviteit. Wij wijzen erop dat gemeenten nu beschikken 

over een autonome bevoegdheid in de eigen verordeningen vergunningstelsels te reguleren. Wij 

vinden dat dit ook in het omgevingsplan mogelijk moet blijven. 

Hiervoor is maatwerk nodig waarvan wij ons afvragen of de Omgevingswet die biedt. Wij willen 

daarom graag met u in gesprek om hierover duidelijkheid te krijgen en om te bezien of hier een 

verbeterslag te slaan is. 

 

b. procedure omgevingsvergunning en keuze uitgebreide voorbereidingsprocedure  

Wij pleiten voor een gemeentelijke bevoegdheid om in bepaalde complexe gevallen te kunnen kiezen 

voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure. 

In de concept-Invoeringswet wordt mogelijk gemaakt dat de aanvrager kan bepalen of de reguliere 

dan wel de uitgebreide voorbereidingsprocedure op een aanvraag om een omgevingsvergunning 

moet worden toegepast. Deze keuze staat echter haaks op het staatsrechtelijk uitgangspunt dat de 

inrichting en het functioneren van de overheidsorganisatie een politieke verantwoordelijkheid is. 

Immers wanneer burgers zelf mogen bepalen welke voorbereidingsprocedure moet worden toegepast 

kan de gemeentelijke overheid geen politieke verantwoordelijkheid meer dragen voor de vereiste 

zorgvuldigheid bij de totstandkoming van besluiten. Het bevoegd gezag en niet de aanvrager dient 

een procedurele keuze te hebben. Wij willen niet dat gemeenten afhankelijk worden van de 
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aanvrager/initiatiefnemer om een uitgebreide voorbereidingsprocedure te kunnen doorlopen. Onder de 

Omgevingswet werkt het bevoegd gezag volgens het gedachtengoed van de Omgevingswet aan een 

veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Het bevoegd gezag krijgt 

daartoe meer lokale afwegingsruimte. Echter, het nauwe keurslijf van de reguliere procedure biedt het 

bevoegd gezag in geval van een complexe aanvraag of een inhoudelijk of politiek lastige kwestie 

onvoldoende mogelijkheden om tot een zorgvuldig afgewogen besluit te komen. Dit leidt tot problemen 

in de uitvoeringspraktijk.  

Onze verwachting is dat door deze beperking belangrijke doelen van de Omgevingswet niet zullen 

worden gehaald. Gemeenten zullen naar verwachting de voorkeur geven aan gesloten 

(gedetailleerde) normen in het omgevingsplan in plaats van open normen. Aangezien de 

voorbereidingstijd bij het beslissen op een aanvraag voor een omgevingsvergunning te kort zal zijn om 

op basis van een open norm een zorgvuldige inhoudelijke of politieke lastige afweging te kunnen 

maken. Het werken met gesloten normen in een omgevingsplan vereist net zoals nu het geval is bij 

een bestemmingsplan uitgebreid onderzoek bij de vaststelling van het omgevingsplan. Dat betekent 

dat de onderzoeksverplichtingen niet of nauwelijks kunnen worden doorgeschoven naar het moment 

van het concrete initiatief c.q. de vergunningaanvraag. De aanvrager of de burger is er niet bij gebaat 

als het bevoegd gezag vergunningaanvragen voor complexe projecten niet zorgvuldig kan 

voorbereiden en de aanvragen moet weigeren om te voorkomen dat er ongelukken gebeuren 

Hiermee komt een belangrijke beoogde verbetering met de Omgevingswet te vervallen. De focus op 

snelheid bijt zich dus in de eigen staart. 

De reguliere procedure volstaat voor het merendeel van de aanvragen omgevingsvergunning. Echter, 

het bevoegd gezag dient voor een klein deel van de aanvragen omgevingsvergunning de 

(geclausuleerde) vrijheid hebben om te kunnen kiezen voor de meeste geschikte 

voorbereidingsprocedure.  

 

Wij stellen u dan ook voor om artikel 16.62, lid 3 Ow te wijzigen in combinatie met het aanpassen van 

het Omgevingsbesluit. Dat kan door de tekst van artikel 16.62, lid 3 Ow te vervangen door:  

‘3. Bij AMvB worden nadere regels gegeven over het toepassingsbereik van de reguliere procedure’. 

Vervolgens kan artikel 8.20 Omgevingsbesluit als volgt worden aangevuld: 

‘4. Naast de in lid 1 aangewezen gevallen, kan het bevoegd gezag toepassing geven aan afdeling 3.4 

Awb. Het bevoegd gezag geeft geen toepassing aan afdeling 3.4 Awb, indien door aanvrager bij de 

aanvraag is aangegeven: 

a. hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen (of alleen: 

belanghebbenden) bij de voorbereiding zijn betrokkenen, en 

b. of en hoe aanvrager de door derden voorgedragen mogelijke oplossingen/alternatieven en 

adviezen in de plannen heeft verwerkt, dan wel waarom daarvan is afgezien.’ 

  

Door deze aanvulling wordt de beslisbevoegdheid ten aanzien van het wel/niet toepassen van de 

uitgebreide voorbereidingsprocedure gelegd waar die hoort: bij het bevoegd bestuursorgaan. Het 

bevoegd gezag is en blijft immers altijd verantwoordelijk voor zowel een zorgvuldige voorbereiding van 

een (afwijkings-) besluit als voor een zorgvuldige procedure. Het bevoegd gezag en niet 

initiatiefnemer worden daarop door de bestuursrechter afgerekend.  

Tegelijkertijd heeft initiatiefnemer zelf in de hand of afd. 3.4 Awb nodig is. Dit sluit naadloos aan bij de 

belangrijke principes achter de Omgevingswet: participatie en het afwegen van belangen op een 

moment dat nog alternatieven mogelijk zijn. Het amendement (amendement 39, ingediend door Albert 

de Vries) dat hier expliciet aandacht voor vraagt is bij de parlementaire behandeling van de 

Omgevingswet met ruime meerderheid door de Tweede kamer aangenomen.  
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c. instructieregels versus autonome gemeentelijke regels 

Wij zijn van mening dat het uitgangspunt in de Omgevingswet moet worden gerespecteerd dat alleen 

instructieregels kunnen worden gesteld over de toedeling van functies aan locaties. De uitbreiding van 

deze bevoegdheid van rijk en provincie om ook regels te kunnen stellen over op te nemen 

vergunningstelsels vinden wij niet passen binnen het stelsel van de Omgevingswet. Dit doet te veel 

afbreuk aan de autonome verordeningsbevoegdheid van gemeenten. 

Instructieregels van Rijk en Provincie over de inhoud van een omgevingsplan kunnen worden gesteld 

over onder andere omgevingsvergunningen voor een omgevingsplanactiviteit (artikel 2.23 en 2.25 

Omgevingswet). Daarmee worden ook de algemene regels die gemeenten nu nog in autonome 

verordeningen opnemen, vatbaar voor instructies. Dat doet te veel afbreuk aan de gemeentelijke 

autonomie.  

Daarnaast krijgen rijk en provincie (in dezelfde artikelen) de bevoegdheid om instructieregels op te 

stellen over de toelichting en motivering van een omgevingsplan. Toelichting en motivering van een 

omgevingsplan zijn nergens wettelijk voorgeschreven, indachtig het uitgangspunt van de 

Omgevingswet dat er geen voorschriften worden gesteld aan toelichtingen. Het is dan ook niet 

mogelijk om hier instructieregels over op te stellen. 

 

d. omgevingsplan als veelomvattend instrument en integraal afwegingskader  

De Invoeringswet legt door wijziging van artikel 2.7 van de Omgevingswet de basis om in het 

Omgevingsbesluit de onderwerpen vast te leggen die in het omgevingsplan moeten of kunnen worden 

geregeld. Wij onderschrijven dit. Het sluit aan bij een wens die wij eerder al bij de consultatie van de 

Omgevingswet kenbaar hebben gemaakt. Dit biedt gemeenten helderheid over de reikwijdte van het 

bestemmingsplan en voorkomt onduidelijkheden en juridische schemergebieden. De nadere 

uitwerking zal via het Invoeringsbesluit plaatsvinden.  

Wij vinden wij het voor een tijdige implementatie belangrijk dat vroegtijdig en vooruitlopend op het 

Invoeringsbesluit met ons wordt afgestemd welke activiteiten wel en welke niet in het omgevingsplan 

moeten worden geregeld. 

 

5.2 Splitsing van de bouwactiviteit 

De Invoeringswet knipt de vergunning voor de bouwactiviteit in tweeën: een vergunning met het oog 

op de technische regels voor een bouwwerk en op de regels van het omgevingsplan. Dit is de 

zogenaamde ‘knip’.  

Wij zien hier de voordelen van maar of dit voor gemeenten in de praktijk daadwerkelijk werkbaar is, 

valt pas goed te beoordelen wanneer deze aanpassing via het Invoeringsbesluit verder is uitgewerkt. 

Dit met name voor wat betreft bouwvergunningvrije activiteiten.  

Wij vragen u bij het maken van het Invoeringsbesluit Omgevingswet aandacht voor de procedurele 

relatie tussen de twee bouwtoetsen die na de knip ontstaat.  De vergunningplicht voor 

omgevingsplanactiviteiten wordt losgekoppeld van de vergunningplicht voor de (technische) 

bouwactiviteit. Niet duidelijk is hoe dan geborgd wordt dat omgevingsfactoren die gevolgen kunnen 

hebben voor de omgevingsveiligheid en de bouwmethodes (zoals bodemgesteldheid) betrokken 

worden bij de toetsing aan de technische regels voor het bouwwerk. Zo veel mogelijk moet worden 

voorkomen dat na toetsing aan de technische regels alsnog het bouwplan aangepast moet worden 

vanwege de locatie-specifieke factoren in het omgevingsplan. Dat zou bijvoorbeeld kunnen door bij de 

toetsing van de bouwactiviteit een koppeling te maken met het omgevingsplan voor die technische 

aspecten waarvoor het Bbl het mogelijk maakt maatwerkregels in het omgevingsplan op te nemen. 

In het kader hiervan vragen wij ons ook af waarom de Bibob-toets (artikel 5.31 Ow) nodig is voor 

beide ‘bouwactiviteiten’ en die niet beperkt kan worden tot één van de twee toetsmomenten. 

Tot slot vragen wij ons af hoe artikel 23.7 Omgevingswet zich verhoudt tot de omgevingsplanactiviteit 

voor het bouwen. Wij pleiten ervoor opname van dit artikel  te heroverwegen omdat het niet past bij de 

situatie die ontstaat na het doorvoeren van ‘de knip’.   
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5.3 Bescherming van erfgoed  

In aansluiting op het vorig punt, vinden wij de mogelijkheid van maatwerk bij bouwvergunningvrije 

activiteiten zeker van belang bij de bescherming van erfgoed (a). Daarnaast pleiten wij voor een 

andere bevoegdheidsverdeling voor de vergunningverlening voor een archeologisch monument (b). 

 

a. vergunningvrij bouwen en de bescherming van erfgoed) 

De regelgeving omtrent het vergunningvrij bouwen wordt via het Invoeringsbesluit grotendeels verlegd 

naar de Amvb’s onder de Omgevingswet. De huidige insteek waarbij de gemeente keuzevrijheid 

behoudt binnen het omgevingsplan juichen wij toe. Wel vinden wij het belangrijk dat duidelijk is dat 

algemene bepalingen over vergunningvrije situaties, de gemeentelijke vrijheid ten aanzien van 

vergunningsbepalingen voor gemeentelijke (archeologische) monumenten en stads- en 

dorpsgezichten niet zullen doorkruisen.  

Verder wordt in memorie van toelichting aangegeven dat de aanwijzing van vergunningplichtige 

gevallen zal plaatsvinden in het Bal. Onze wens, zoals kenbaar gemaakt in onze bestuurlijke reactie 

op de AMvB’s van 11 oktober 2016, herhalen wij hier nog eens. Het gebruiksgemak wordt het meest 

gediend indien voor monumenten en bouwen de aanwijzing van gevallen (vergunningvrij / 

vergunningplichtig) plaatsvindt in één AMvB.  

Tot slot pleiten wij voor het in Amvb opnemen van de mogelijkheid van een meldingsplicht bij 

gemeenten bij  de uitvoering van vergunningvrije werkzaamheden aan rijksmonumenten. Dit is ook 

gevraag in de motie van Kamerlid de Vries van 24 juni 2015. Elke wijziging aan een monument kan 

immers leiden tot onherstelbare (cultuurhistorische) schade. 

 

b. bevoegdheidsverdeling vergunningverlening archeologisch monument 

De Invoeringswet wijzigt artikel 5.11 van de Omgevingswet waardoor de Minister bevoegd gezag 

wordt voor het verlenen van vergunningen voor rijksmonumentenactiviteiten met betrekking tot een 

archeologisch monument. Tot nu toe was er in de voorstellen bij rijksmonumenten sprake van 

vergunningverlening door het college met advies en instemming van de minister van OCW bij een 

rijksmonumentenactiviteit betreffende een rijksmonument of een voorbeschermd rijksmonument dat 

een archeologisch monument is. De VNG heeft eerder gevraagd om dit instemmingsrecht te 

veranderen in een adviesrecht zoals dat bij andere rijksmonumenten ook het geval is. De scheiding 

tussen archeologie en het overige erfgoed in de regelgeving is niet wenselijk. De Omgevingswet is 

een uitgelezen kans om de afstand tussen de diverse disciplines binnen het erfgoedveld op te heffen. 

Een van de grote verworvenheden van de afgelopen jaren is de integrale visie op en omgang met 

zoveel mogelijk vormen van erfgoed. Kunstmatige scheidslijnen uit het verleden horen daar niet meer 

bij. De onder MoMo ingezette decentralisatie omtrent de vergunningverlening betreffende 

rijksmonumenten zou naar onze mening ook moeten gelden voor archeologische rijksmonumenten. 

Het tegenovergestelde van wat wij hebben voorgesteld lijkt nu echter het geval te worden: in plaats 

van meer bevoegdheid op gemeentelijk niveau wordt de minister van OCW vergunningverlener. Dit 

belemmert de beoogde integrale aanpak op lokaal niveau. Bij een totaalplan voor het wijzigen van een 

locatie moet een gemeente bovendien niet voor dit aspect volledig afhankelijk zijn van het Rijk. 

 

5.4. voorbereidingsbesluit en voorbereidingsbescherming 

De voorbereidingsbescherming wordt geregeld via het instrument van het voorbereidingsbesluit dat 

regels bevat die het omgevingsplan direct wijzigen. Wij zien de voordelen van de aangepaste regeling. 

Hierdoor wordt het namelijk mogelijk dat de voorbereidingsbescherming snel in het omgevingsplan 

wordt geregeld waardoor conflicterende regels voorkomen worden. Dit biedt gemeenten extra 

snelheid. Bovendien zijn de regels voor iedereen (snel) kenbaar en duidelijk. Tegelijkertijd blijven de 

gescheiden bevoegdheden tussen Rijk, provincie en gemeente helder.  
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Verder is voorbescherming van groot belang omdat hiermee op korte termijn kan worden voorkomen 

dat aan te wijzen monumenten worden aangetast. De voorgestelde voorbeschermingsprocedure biedt 

daarvoor voldoende mogelijkheden.  

Wel vragen wij ons af waarom de definitie van het voorbereidingsbesluit uit de definities bij de 

Omgevingswet is geschrapt. Het hoort daar wel thuis omdat het een zelfstandig besluit blijft zoals 

bedoeld in afdeling 4.2 Omgevingswet. 

Ook is ons onduidelijk of is voorzien in overgangsrecht voor vigerende voorbereidingsbesluiten voor 

aanvragen die worden ingediend na de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De 

voorbereidingsbesluiten maken immers geen onderdeel uit van het omgevingsplan dat van 

rechtswege is ontstaan. 

De verdere uitwerking van de voorbereidingsbescherming vindt plaats in het DSO. Wij vinden het 

belangrijk dat daarbij de tijdige betrokkenheid van gemeenten bij voorbereidingsbesluiten van 

medeoverheden gewaarborgd worden, en dat de regels moeten aansluiten bij de overige regels in het 

omgevingsplan. Dat wil dus ook zeggen dat precies wordt aangegeven hoe de voorbereidingsregels 

er uit zien. 

 

5.5 beslistermijn rechter 

Tot slot zien wij graag een rechterlijke beslistermijn voor beroep tegen het wijzigen (vaststellen van) 

een omgevingsplan zoals dat nu ook onder de Wro van toepassing is op bestemmingsplannen. Dat 

past geheel in de wens tot snellere procedures (en duidelijkheid daarover). 

 

6. Coördinatieregeling en verbod beroep decentrale overheden 

Gemeenten maken nu frequent gebruik van de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro). Wij vinden de continuering van deze regeling onder de Omgevingswet dan ook van groot 

belang. Wij willen daarom de Invoeringswet Omgevingswet en de wijziging van paragraaf 3.5 van de 

Algemene wet bestuursrecht (de coördinatieregeling Awb) tegelijkertijd beoordelen. Dat is nu niet 

mogelijk omdat de definitieve coördinatieregeling Awb niet bekend is. Wij willen dan ook op korte 

termijn duidelijkheid over die coördinatieregeling.  

Voor een aantal belangrijke besluiten uit de Omgevingswet (onder meer het Projectbesluit) wordt van 

deze nieuwe coördinatieregeling gebruik gemaakt. Dat geldt bijvoorbeeld voor het door de 

Invoeringswet gewijzigde artikel 141a Mijnbouwwet. Verder wordt in artikel 11.5 Invoeringswet 

specifiek overgangsrecht gemaakt waarbij wordt aangesloten op die (nu nog onbekende) nieuwe Awb-

coördinatieregeling. Het wetsvoorstel wijziging van de Awb is in 2014 ter publieke consultatie 

aangeboden. Wij vonden die regeling niet bijzonder geschikt voor de besluiten in het ruimtelijk 

domein. Deze voldoet niet aan de uitgangspunten van de Omgevingswet en aan onze afspraken te 

komen tot een volwaardige mogelijkheid op gemeentelijk niveau gecoördineerde besluiten te kunnen 

nemen. De nieuwe Awb-regeling zorgt namelijk voor meer complexiteit en werkt al gauw vertragend. 

Verder komt in de nieuwe coördinatieregeling het verbod voor decentrale overheden om in beroep te 

gaan uit de huidige Crisis- en herstelwet (Chw) terug. Dit ondanks uw toezegging aan de Kamer dat 

dit verbod zou verdwijnen en in tegenspraak met hetgeen in de Memorie van Toelichting bij de 

Invoeringswet is gemeld. 

Voor meer inhoudelijk commentaar op de wijziging van de Awb verwijzen wij naar onze reactie op de 

internetconsultatie daarover en vragen u die bij deze reactie op de Invoeringswet te betrekken. 

 

7. Overgangsrecht 

Het overgangsrecht in de Invoeringswet houdt voldoende rekening met de overgangsrechtelijke 

uitgangspunten (‘politiek-bestuurlijk draagvlak’, ‘rechtszekerheid’, ‘uitvoerbaarheid’, ‘eenvoud’, 

‘uniform, tenzij’ en ‘snelle invoer’). Hoewel ingewikkeld en technisch, lijkt het overgangsrecht 

grotendeels volledig en voor gemeenten werkbaar. Zorgpunt daarbij vinden wij de benodigde 

ambtelijke capaciteit, aangezien twee systemen tegelijkertijd in stand moeten worden gehouden.  

https://www.internetconsultatie.nl/coordinatieregeling
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De overgangsrechtelijke bepalingen geven tijdens de overgangsfase duidelijkheid over de 

toepasselijkheid van het oude recht op lopende procedures en over de termijn waarbinnen de huidige 

instrumenten moeten zijn omgezet in nieuwe. Wel behoeft de toelichting over het overgangsrecht voor 

bestemmingsplannen verbetering en verduidelijking. 

Wij vinden het daarbij zeer belangrijk dat gemeenten voldoende de tijd krijgen om volwaardige 

omgevingsplannen te maken en daar ook al op kunnen anticiperen. Wij ondersteunen daarom de 

basis die de Invoeringswet legt voor de ‘drietrapsraket’ zoals  die ook in de Memorie van Toelichting 

wordt aangehaald: 

1. Vooruitlopend op het verdwijnen van de actualiseringsplicht in de Omgevingswet, wordt deze  

geschrapt uit de Wro (inclusief voor de plannen die nu alleen in PDF zijn gepubliceerd). 

Hierdoor krijgen gemeenten de ruimte te werken aan die bestemmingsplannen die gelet op de 

komst van de Omgevingswet meer prioriteit nodig hebben en om capaciteit vrij te spelen om 

omgevingsplannen te maken. Dit wordt niet in de Invoeringswet geregeld maar via een apart 

wetstraject.  

2. Bestemmingsplannen worden bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet (van rechtswege) 

omgevingsplan.  

3. Voor de overgang van dit omgevingsplan van rechtswege naar een volwaardig 

omgevingsplan wordt een termijn van 10 jaar gesteld en voor de gemeentelijke 

omgevingsvisie een termijn van 5 jaar.  

Daarbij zijn de momenteel in bestemmingsplannen vastgelegde bevoegdheden (wijzigings- en 

uitwerkingsbevoegdheid, afwijkingsbevoegdheid, nadere eisen) van een zodanige overgangsregeling 

voorzien dat zij in de overgangsfase goed kunnen worden benut.  

Wij denken dat hiermee een goede basis is gelegd voor een zo vloeiend mogelijke overgang van het 

oude naar het nieuwe stelsel.  

Een belangrijk aandachtspunt vormen nog wel de instructieregels met betrekking tot gemeentelijke 

omgevingsplannen in provinciale verordeningen. Wij vinden dat ook deze net als rijksregels, zo veel 

mogelijk rekening moeten houden met de overgangstermijnen die voor gemeenten gelden. 

Een zorgpunt vinden wij verder de  gemeentelijke ambtelijke capaciteit die nodig is  voor de opgaven 

van de Omgevingswet waarvoor gemeenten zich zien gesteld (opstellen omgevingsvisie, 

omgevingsplan) terwijl tegelijkertijd capaciteit nodig is voor lopende en nieuwe initiatieven van 

burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties te faciliteren. 

Ook constateren wij dat het van groot belang is dat de digitale kenbaarheid van de in de 

overgangsperiode geldende regels voor een bepaald gebied zeer goed moet worden geborgd. Het 

DSO vervult een belangrijke rol in de overgangsfase bij het in stand houden van twee verschillende 

systemen. Het moet er voor zorgen dat de regels uit diverse regelingen op een voor gebruikers 

eenvoudige en duidelijke manier bij elkaar worden gebracht. Bij de verdere uitwerking van het DSO 

zal hiermee terdege rekening moeten worden gehouden. Het is voor gemeenten noodzakelijk dat 

tenminste een jaar voor invoering de standaarden zijn vastgesteld en dat een half jaar voor 

inwerkingtreding van de wet het DSO zo ver is ontwikkeld dat gemeenten en hun softwareleveranciers 

de werking van het systeem en koppelvlakken kunnen testen met eigen applicaties. Wij benadrukken 

dan ook nogmaals dat de Omgevingswet pas in werking kan treden als er een goed werkend DSO is. 

Tot slot signaleren wij enkele lacunes en onduidelijkheden in het overgangsrecht over het beschermd 

stads- en dorpsgezicht (a), de regels en vergunningen in gemeentelijke medebewindsverordeningen 

(b), de welstandsregels (c) en het buitenplans afwijken (d). Dit naast de eerder bij punt 4 en punt 5.4 

genoemde onduidelijkheid over het overgangsrecht voor respectievelijk vigerende 

planschaderegelingen en voorbereidingsbesluiten. 

 

a. erfgoed overgangsrecht beschermd stads- en dorpsgezicht 

In artikel 22.6 Invoeringswet is bepaald dat het opnemen van reeds aangewezen gemeentelijke 

monumenten niet appellabel is. Wij steunen dit voorstel van harte. Wel vragen we aandacht voor de 
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gemeentelijke beschermde stads- en dorpsgezichten die nu via een gemeentelijk verordening 

beschermd worden. Wij vinden het belangrijk dat deze gezichten ook zonder onnodige herhaling van 

procedures in het omgevingsplan opgenomen kunnen worden, net zoals dat het geval is voor 

gemeentelijke monumenten. Dat is nu echter niet afdoende geregeld. Wij vragen u hierin alsnog te 

voorzien. 

 

b. overgangsrecht gemeentelijke medebewindsverordeningen (en vergunningen) 

Onduidelijk is verder wat de status wordt van gemeentelijke medebewindsverordeningen die zijn 

gebaseerd op wetten die na de inwerkingtreding van de Omgevingswet komen te vervallen. Gedacht 

kan daarbij worden aan de geurverordening, de bouwverordening en (de status van de gemeentelijke 

bepalingen over de verstoring van een archeologisch monument -het zogeheten vangnet archeologie- 

uit de erfgoedverordening. Het is voor de spoedige implementatie van de Omgevingswet belangrijk 

om over de status van deze bepalingen helderheid te geven.  

 

c. overgangsrecht welstandsregels (bouwtoets) 

Het is ons verder niet duidelijk wat de status is van de regels uit de gemeentelijke welstandsnota. De 

basis daarvoor in de Woningwet komt met de inwerkingtreding van de Omgevingswet te vervallen. 

Lopende ‘bouwaanvragen’ worden getoetst aan de welstandsnota, daarin wordt door overgangsrecht 

voorzien. Nieuwe aanvragen voor een bouwactiviteit moeten worden getoetst aan het ‘omgevingsplan 

van rechtswege’. Welstandsregels maken daarvan echter nog geen onderdeel uit omdat de 

Invoeringswet hiervoor geen overgangsrecht regelt (en gemeenten deze regels nog niet in het 

omgevingsplan hebben kunnen onderbrengen). Wij vinden het zeer belangrijk dat dit via of op basis 

van de Invoeringswet alsnog gebeurt om te voorkomen dat onherstelbare welstandsinbreuken 

ontstaan. 

 

d. overgangsrecht ‘buitenplans’ afwijken. 

Onder de Omgevingswet is voor aanvragen omgevingsvergunning de reguliere 

voorbereidingsprocedure uitgangspunt. Dat betekent dat aanvragen omgevingsvergunning voor het 

afwijken van het omgevingsplan in veel gevallen binnen acht weken moeten worden afgehandeld. Nu 

geldt daarvoor nog de uitgebreide procedure van 26 weken. Wij voorzien belangrijke 

uitvoeringsproblemen in de overgangsfase naar het nieuwe stelsel  en pleiten er dan ook voor om 

overgangsrecht te maken voor het geval er sprake is van een omgevingsactiviteit, waarbij 

“buitenplans” moet worden beschikt. 

Zie in dit kader ook onze reactie over de procedure omgevingsvergunning en keuze uitgebreide 

voorbereidingsprocedure bij punt 5 in deze brief. 

 

8. Overige thema’s: lucht, bodem en huisvesting 

Wij hebben vraagtekens bij een aantal wetgevingstrajecten die van invloed zijn op de Omgevingswet. 

Het gaat daarbij om de regelgeving over bodem (a), lucht (b) en de Huisvestingswet (c). 

 

a. duidelijkheid over regelgeving bodem  

De VNG is van mening dat de in de memorie van toelichting genoemde "enige vernieuwingen ten 

aanzien van het bodembeleid" een majeure verandering inhoudt, waarbij de uitvoering bovendien 

grotendeels verschuift naar lokaal en regionaal schaalniveau. Naar onze mening zou de 

Omgevingswet en de onderliggende regelgeving moeten uitnodigen tot een integrale en ruimtelijke 

benadering van de ondergrondse ruimte (inclusief kwaliteitsvraagstukken) en de gemeenten de 

gelegenheid geven om, binnen nationale bandbreedtes, keuzes te maken die lokaal passen. Zoals wij 

in onze reactie op de Aanvullingswet bodem hebben aangegeven, wordt daar echter nog onvoldoende 

gebruik van gemaakt. Daarbij komt dat u de invulling van de nieuwe rijksregelgeving over bodem 

overwegend in het Aanvullingsbesluit bodem zult opnemen, waarvan de verschijningsdatum ons 
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onbekend is. Hierdoor kunnen de gemeenten het onderdeel bodem vooralsnog niet verwerken in de 

veelal reeds gestarte implementatietrajecten Omgevingswet. Daarom is op korte termijn duidelijkheid 

op deze onderdelen voor gemeenten van groot belang. Deelt u de mening dat er in het bodembeleid 

een majeure verschuiving plaatsvindt? En kunt u aangeven hoe u - liefst in samenspraak met 

decentrale overheden – spoedig tot een heldere agenda voor het vormgeven van bodembeheer komt, 

op zo’n wijze dat deze bijdraagt aan maatschappelijke opgaven en waarbij de Rijksbelangen in goede 

balans geborgd worden zonder te tornen aan decentrale afwegingsruimte. 

 

b. gezamenlijke verantwoordelijkheid luchtkwaliteit 

Wij vinden luchtkwaliteit een gezamenlijke overheidsverantwoordelijkheid vanwege het 

grensoverschrijdende karakter ervan. Daarom en vanwege het feit dat luchtkwaliteit een nationaal 

belang is dat niet op een doelmatige en doeltreffende wijze (alleen) door de gemeente kan worden 

behartigd,  herhalen wij hier ons pleidooi uit onze reactie op de Omgevingswet en de AMvB’s om die 

gezamenlijke verantwoordelijkheid een duidelijke plaats te geven. Dit kan door op basis van artikel 

3.10 lid 2 en/of artikel 3.13 Ow de programmaplicht voor  luchtkwaliteit (mede) voor het Rijk in de 

AMvB vast te leggen . en door dit in de memorie van toelichting bij de Invoeringswet te vermelden. 

De Memorie van Toelichting bij de Invoeringswet herbevestigt nu namelijk onze vrees dat gemeenten 

zelf aan zet zijn een voorwaardelijk programma op te stellen, bij dreigende overschrijdingen van de 

luchtkwaliteit. Het NSL wordt niet gecontinueerd onder de Omgevingswet. Uw voorstel is de 

programmaplicht voor PM10 en stikstofdioxide geheel bij gemeenten te leggen en vervolgens 

bestuurlijke afspraken te maken met de relevante gemeenten en provincies in de aandachtsgebieden 

om die gezamenlijke verantwoordelijkheid bij het verbeteren van de luchtkwaliteit nader te verankeren. 

Als aannemelijk is dat niet aan de omgevingswaarden wordt voldaan of zal worden voldaan dient de 

gemeente op grond van artikel 3.10 lid 1 Ow een programma vast te stellen.  

Het verbeteren van de luchtkwaliteit is een complexe maatschappelijke opgave. Luchtverontreiniging 

trekt zich niets aan van bestuurlijke grenzen. Daarom is bij dit onderwerp nadrukkelijk sprake van een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid: beleidsinzet van álle overheidslagen is noodzakelijk.  

 

c. Huisvestingswet 

Wij vragen u te onderzoeken of integratie van delen van de Huisvestingswet 2014 in de 

Omgevingswet voordelen kan opleveren.  

Wij denken dat het integreren of schrappen van regels uit hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014 over de 

activiteiten woningonttrekking, woningsamenvoeging, woningvorming en het splitsen in 

appartementsrechten kan leiden tot procesmatige voordelen. Door de procesmatige samenloop van 

de vergunningen met andere omgevingsvergunningen, kan een initiatiefnemer namelijk via één 

aanvraag duidelijkheid krijgen over het geheel van door hem gewenste activiteiten. Daarnaast zou 

regeling van deze zaken in het omgevingsplan de mogelijkheid  kunnen bieden goede integrale 

afwegingen te maken over de samenstelling van de woningvoorraad.  

 


