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Omgevingswet: G32 consultatie Invoeringswet 
Stand van zaken: februari 2017 

 

 

Aanleiding 

De Omgevingswet werpt zijn schaduw vooruit. De planning van de inwerkingtreding van 

de wet is gericht op 2019. Veel G32 gemeenten zijn bezig de invoering voor te bereiden 

en werken steeds meer in de geest van de wet. Ook de “letter van de wet” wordt steeds 

concreter. Stap voor stap wordt er gewerkt aan de vernieuwing van het Nederlandse 

Omgevingsrecht. Actueel wordt het concept invoeringswet per openbare consultatie 

aangeboden. De invoeringswet is beleidsrijk en geeft duidelijk richting aan de uitvoe-

ringspraktijk en de overgangsperiode. 

Complimenten  vooraf 
De G32 complimenteert het Ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) voor de consul-

tatieversie van de invoeringswet. Er is wederom heel veel werk verzet. De concept in-

voeringswetgeving geeft duidelijkheid en zorgt ervoor dat de wetgeving voor de uitvoe-

ringspraktijk concreet wordt. We danken het Ministerie van I&M voor het proces om-

trent de totstandkoming en de informele en constructieve manier van samenwerking.  

 

VNG reactie: inbreng van de G32  

In vervolg op eerdere  G32 reacties  heeft een team van vertegenwoordigers van de ge-

meenten Apeldoorn, Breda, Haarlem, Haarlemmermeer, Nijmegen, Tilburg, Zaanstad en 

Zwolle de onderstaande kernpunten samengevat. De voorliggende reactie is ambtelijk 

opgesteld en wordt op de bestuurlijke netwerkdag van 16 februari in Den Haag ter be-

sluitvorming geagendeerd.  

We danken de VNG voor het informele vooroverleg en de constructieve onderlinge af-

stemming. We bieden deze reactie aan de VNG als bijlage voor de VNG reactie aan. We 

hebben ervoor gekozen om een drietal speerpunten nader uit te werken en uitgebreid 

toe te lichten. Naast een aantal verbeterpunten, zoals opgenomen in de bijlage, richt de 

G32 haar aandacht op de volgende drie cruciale speerpunten: 

 Een herhaald pleidooi voor de uitgebreide procedure bij de omgevingsvergunning.  

 Aan de slag met ons zorgenkind het Digitaal Stelsel Omgevingswet. 

 Onderhandelingsruimte: Geen beperking van de gemeentelijke contractvrijheid. 
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Invoeringswet en de bestuurlijke afwegingsruimte  
De G32 hecht veel waarde aan de bestuurlijke afwegingsruimte. Veel gemeenten zijn reeds 
bezig om de geest van de Omgevingswet in Nederland te verspreiden. De concept invoe-
ringswet omarmt de doelstelling van de bestuurlijke afwegingsruimte. De bestuurlijke afwe-
gingsruimte moeten gemeenten samen met de samenleving en de provincies ontdekken en 
invullen.  
We zijn blij om te zien, dat in de concept versie de ‘wat’ vragen zijn beantwoord en dat ge-
meenten het ‘hoe’ zelf kunnen uitwerken. Juist omdat ons de zorg voor de fysieke leefom-
geving zeer ter harte gaat, gaan wij er als gemeenten van uit, juist vanuit de perspectiefwis-
seling die de wet met zich meebrengt, dat wij over voldoende vrijheden blijven beschikken 
om die taak  ook te kunnen waarmaken. We pleiten er dan ook voor dat er in de toekomst 
geen wettelijke voorschriften komen die onze manier van werken gaan reguleren 
 

 
Speerpunten G32 Invoeringswet  

 
1. Een herhaald pleidooi voor de uitgebreide procedure bij de omgevingsvergunning.  

Overgangsrecht:  Op nieuwe aanvragen is het nieuwe recht rechtstreeks van toepassing 
zonder overgang. De omgevingsvergunning dient binnen 8 weken te worden verleend.  
 

Op nieuwe aanvragen is het nieuwe recht van toepassing. Dat lijkt logisch. Toch voorzien 
wij hier problemen voor de uitvoeringspraktijk. Het nieuwe recht geeft namelijk zeer korte 
termijnen voor het verlenen van vergunningen. Voor zover het gaat om aanvragen die pas-
sen binnen bestaande kaders van bestemmingsplannen (straks het omgevingsplan van 
rechtswege), is dat vergelijkbaar met de huidige situatie. Voor de gemeentelijke organisa-
ties is dit haalbaar en uitvoerbaar in de praktijk. Veel gemeenten werken al aan de versnel-
ling van afhandeling van vergunningen en procesoptimalisatie. Voor ‘buitenplanse afwijkin-
gen’ geldt echter onder de Wro een termijn van zes maanden of 26 weken. Straks moeten 
ook deze omgevingsactiviteiten binnen acht weken worden afgehandeld. Dat is, zoals wij 
eerder hebben aangegeven, snel. De G32 wil de uitgebreide procedure kunnen blijven toe-
passen (zie reactie AMvB’s) in het kader voor een zorgvuldige belangenafweging.  Zeker nu 
onderzoeksverplichtingen doorschuiven naar moment van vergunningverlening.  
 
Voor de uitvoeringspraktijk zien we de volgende gevolgen en ongewenste effecten:  

 Het nieuwe stelsel is nog niet af. De uitvoeringspraktijk komt in de knel omdat in 
overgangsfase de benodigde voorwaarden nog niet of onvoldoende gecreëerd zijn.  
Immers, de instrumenten zijn nog niet ingericht naar de eisen van het nieuwe stel-
sel. Het DSO werkt nog niet optimaal, er is nog geen omgevingsvisie (overgangs-
termijn 5 jaar) en in de meeste gevallen is er nog geen omgevingsplan nieuwe stijl 
(overgangstermijn 10 jaar).  

 Zorgvuldigheid in de bestuurlijke afweging is een uitdaging. Bij ingrijpende veran-
deringen in de fysieke leefomgeving zijn regelmatig uiteenlopende belangen en 
stakeholders in het geding. Dit vereist samenwerking in de keten om de bestuurlij-
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ke afweging zorgvuldig in de geest van de Omgevingswet vorm te geven. De huidi-
ge ketenaanpak voldoet hier nog niet aan.  

 De cultuurverandering en een andere samenwerking in de keten hebben tijd nodig. 
Ruimte om te experimenteren is noodzakelijk om tot nieuwe inzichten en werkwij-
zen te komen. Een overgangsperiode waar visievorming en samenwerking in de ke-
ten in de geest van de Omgevingswet en op basis van vertrouwen wordt vormge-
geven staat in schril contrast met een vergunningsprocedure die vooral op snelheid 
is ingericht.   

 Ruimte voor ontwikkeling door open normen komt onder druk te staan. Onze ver-
wachting is dat de inzet op de versnelling bij omgevingsvergunning innovatie en 
maatwerk juist tegen werkt waardoor de voordelen van de Omgevingswet maar 
ten dele ten gunste voor de initiatiefnemer komen. We verwachten dan ook een 
terughoudende opstelling als het gaat om het werken met open normen en het 
doorschuiven van een nader beoordelingsmoment in het vergunningenproces. De 
integrale afweging kost namelijk tijd. 

 Wat is het voordeel voor de initiatiefnemer? In de praktijk verwachten we dat voor 
ingrijpende aanvragen een uitgebreider vooroverleg zal worden georganiseerd. Ini-
tiatiefnemers worden in de positie geplaatst dat zij zonder adviseurs niet aan de 
slag kunnen. We verwachten dat ketenpartners uitgebreide lijsten met indienings-
vereisten zullen opstellen en dat er voorafgaand aan de uiteindelijke indiening van 
een aanvraag veel overleg zal plaats vinden. De tijdswinst van een korte procedure, 
wordt dan teniet gedaan met een langer vooroverleg. 

 De uitgebreide procedure als kans benutten. In de huidige praktijk wordt de uitge-
breide procedure nog niet in de geest van de Omgevingswet toegepast. We zien 
echter mogelijkheden om juist deze procedure te gebruiken om de bestuurlijke af-
weging zorgvuldig in de geest van de Omgevingswet vorm te geven. Zienswijzen 
kunnen worden ingezet in het kader van kwaliteitsborging en geven aanleiding tot 
dialoog. In de reguliere procedure komen partijen in de beroepsfase tegen over el-
kaar te staan. Dit brengt kosten voor de initiatiefnemer, het bestuursorgaan en de 
rechtsspraak met zich mee. 

 Voorzienbaarheid en waarborg van participatie. De vroegtijdige participatie is via 
de Omgevingswet verankerd. De uitgebreide procedure biedt kans en waarborg om 
bij ingrijpende veranderingen de zienswijzenperiode in te zetten om derden serieus 
te betrekken bij deze veranderingen. Het omgevingsplan zou duidelijkheid kunnen 
bieden voor welke projecten/ingrepen een uitgebreide procedure van toepassing 
is. Op die manier wordt er duidelijkheid aan de voorkant gecreëerd, de rechtsze-
kerheid bevorderd en mogelijk juridische uiteenzettingen voorkomen (zie ook de 
reactie van de B5 in het kader van de 4 AMvB’s) 

 
Conclusie: 

 In het kader van de invoeringswet pleiten we voor overgangsrecht voor het geval er 
sprake is van een omgevingsactiviteit, waarbij ‘buitenplans’ moet worden afgewe-
ken. 

 We houden vast aan ons pleidooi (in het kader van de 4 AMvB’s) om bij complexe 
zaken te kunnen kiezen voor de uitgebreide voorbereidingsprocedure. 
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2. Aan de slag met ons zorgenkind: het Digitaal Stelsel Omgevingswet. 
Al eerder hebben wij onze zorgen geuit over het Digitale Stelsel Omgevingswet (verder: het 
DSO). Zonder digitale ondersteuning is het overgangsrecht niet uitvoerbaar. We vragen dan 
ook om extra aandacht voor de uitwerking van het DSO, waarbij de belangen van de ge-
bruiker (initiatiefnemer, bewoners, ondernemers, belangengroepen) en de gemeenten 
voorop worden gesteld. We vragen om met de volgende aspecten aan de slag te gaan: 
 

 Planningsoverzicht en betrouwbaarheid planning: In de concept invoeringswetge-
ving staat het DSO niet in de planningsoverzicht. Dit is zorgelijk.  Gemeenten heb-
ben 1,5 tot 2 jaar minimaal nodig om afspraken te maken met de leveranciers die 
de gemeentelijke systemen aanpassen aan de nieuwe standaarden. Er zijn weinig 
marktpartijen waardoor gemeenten op dit moment volledig afhankelijk zijn van het 
tempo en de kwaliteit van deze softwareleveranciers. Het implementatieprogram-
ma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’ zou hier een rol in kunnen vervullen. Ge-
meenten zijn op zoek naar een betrouwbare planning van het DSO om de gemeen-
telijke implementatieplannen hierop af te stemmen.  

 De overgang van ruimtelijke plannen.nl naar het DSO blijft onduidelijk: 
De huidige bestemmingsplannen worden op ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerd. 
Hiervoor is een overgangstermijn van 10 jaar opgenomen in de concept invoe-
ringswet. De verwachting is echter dat ruimtelijkeplannen.nl niet oneindig in de 
lucht wordt gehouden. In overleggen (informeel) zijn verschillende momenten ge-
noemd, variërend van 5 tot 10 jaar. In de concept invoeringswet is hier geen ter-
mijn opgenomen. Dit geeft onduidelijkheid. Een termijn van 5 jaar sluit niet aan bij 
de 10 jaarstermijn van het overgangsrecht en zou een verkapte actualisatieplicht 
zijn. Een 10 jaarstermijn zou beter aansluiten en duidelijkheid geven. Belangrijk as-
pect is ook de raadpleegbaarheid van oude plannen in ruimtelijkeplannen.nl en de 
duidelijkheid over de Archiefwet. We wensen een vangnet voor digitale plannen en 
voorspelbaarheid in de uitvoeringspraktijk. 

 Gelijkstellingsbepaling voor visies in de geest van de Omgevingswet. Het is mooi 
dat gemeenten die al voor de inwerkingtreding van de wet een omgevingsvisie 
hebben opgesteld, worden beloond door deze visie te beschouwen als een visie die 
voldoet aan de Omgevingswet. Dat kan echter alleen als ook tijdig de digitale ver-
eisten voor die visie beschikbaar zijn en hiermee gewerkt kan worden. Als dat ech-
ter niet het geval is, is een gelijkschakelingsbepaling niet de meest logische keuze, 
want dan zal de visie niet voldoen aan de digitale verplichtingen. 

 De informatiestandaarden voor het DSO zitten al op het kritiek pad: De G32 pleit 
voor een stabiel informatiemodel dat aansluit bij de behoeften van de gebruiker en 
de uitvoeringspraktijk ontlast. Belangrijke aandachtspunten zijn hierbij, naast de 
standaarden en modellen onder andere de omgevingsdocumenten en de verwer-
king hiervan in het DSO. Het belang van de initiatiefnemer staat hierbij centraal om 
snel en eenvoudig die regels en normen te vinden die van toepassing zijn. Omge-
vingsvergunningen en rechterlijke uitspraken zouden rechtstreeks moeten worden 
aangemerkt als omgevingsdocumenten. Een ander belangrijk aspect is het consoli-
deren van regelgeving in het omgevingsplan. Al met al zijn er veel aspecten die na-
dere aandacht verdienen.  
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 Fysieke leefomgeving en informatiemanagement: We vragen extra aandacht om de 
vakgebieden van informatiemanagement en fysieke leefomgeving (RO, milieu, ..) 
samen te brengen om elkaars taal goed te leren begrijpen. We zien in de concept 
invoeringswet nog een vrij terughoudende toelichting op de overgangsperiode 
vanuit het digitaal stelsel. We zien graag nadere informatie in de invoeringswet en 
hopen dat het programma “Aan de slag met de Omgevingswet” de uitvoeringprak-
tijk gaat ondersteunen met concrete handvaten en no-regret-maatregelen met oog 
op het DSO. 

 
Conclusies:   

 De G32 zoekt voorspelbaarheid in inhoud, planning en proces van het DSO 

 Extra aandacht voor het DSO in de overgangsperiode om vindbaarheid van regels 
voor de gebruiker te vergemakkelijken. 

 We pleiten voor een aanvulling van de planningsoverzicht met informatie over het 
DSO in de invoeringswet. 

 We wensen duidelijkheid over ruimtelijkeplannen.nl in relatie tot overgangsrecht 
en de Archiefwet en het DSO. 

 Overgangsrecht van toepassing op bestemmingsplannen vastgesteld onder de 
WRO om witte vlekken te voorkomen in het DSO. 

 Vormvrije omgevingsvisie in relatie tot digitale verplichtingen nader uitwerken, zo-
dat gemeenten worden gefaciliteerd door het nieuwe DSO en niet extra kosten 
moeten maken.   

 We vragen aandacht voor de invulling van de omgevingsdocumenten en het conso-
lideren van ruimtelijke besluiten en hanteren hierbij als uitgangspunten: de vind-
baarheid door de gebruiker, rechtszekerheid en actualiteit.   

 We zien graag nadere informatie in de invoeringswet en hopen dat het programma 
“Aan de slag met de Omgevingswet” de uitvoeringpraktijk gaat ondersteunen met 
concrete handvaten en no-regret-maatregelen met oog op het DSO. 

  



  

 6 / 8 

 
3. Onderhandelingsruimte: Geen beperking van de gemeentelijke contractvrijheid  
In de artikelsgewijze toelichting (artikel 10.3.17.10), pg. 123, staat dat er in de grondexploi-
tatieovereenkomst geen bepalingen mogen worden opgenomen over financiële bijdragen 
aan ruimtelijke ontwikkelingen. 
 
Gebiedsontwikkeling vereist ook nu al de samenwerking tussen samenleving, overheid en 
marktpartijen. Centraal staan hierbij regelmatig complexe opgaven om bestaande stedelij-
ke gebieden te transformeren. De opgaven zijn divers en vereisen regelmatig en openharti-
ge manier van samenwerking waarin partijen elkaars belangen kennen. De onderhandelin-
gen zijn dan ook regelmatig gericht op de verbetering van de stad en de fysieke leefomge-
ving. Maar ook sociaal- economische of andere vraagstukken komen in gebiedsontwikke-
lingen op de gesprekstafel. In de huidige praktijk maken partijen vrijwillig in het kader van 
de anterieure overeenkomsten afspraken met elkaar. In de concept invoeringswetgeving 
wordt de contractvrijheid van gemeenten bij het vaststellen van grondexploitatieovereen-
komsten beperkt als het gaat om het kunnen vragen van bijdragen aan ruimtelijke ontwik-
kelingen, zonder dat er direct sprake is van toerekenbaarheid.  
 
Dit beperkt de contractvrijheid van gemeenten behoorlijk en heeft financieel veel conse-
quenties. De leefomgeving gaat hier niet op vooruit. De onderhandelingsmogelijkheden van 
partijen en de uitruil van belangen wordt beperkt. Veel gemeenten hebben beleid, dat ge-
richt is op het afsluiten van anterieure overeenkomsten met initiatiefnemers en geven 
hieraan de voorkeur. Vooral in complexe vernieuwingsopgaven zoeken gemeenten via de 
‘mutual-gains-approach’ en strategisch omgevingsmanagement naar mogelijkheden om 
gezamenlijk tot een verbetering van de fysieke leefomgeving te komen. De voorgestelde 
regeling belemmert de toepassing van deze methodieken. Een beperking van de contract-
vrijheid van gemeenten is een onnodige beperking in het gezamenlijke proces. 
 
Conclusie:  

 Geen beperking contractvrijheid via de invoeringswetgeving opleggen. 
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Bijlage 1: Verdere punten G32 Invoeringswet  
 
De concept invoeringswetgeving is beleidsrijk. Hieronder schenken we beperkt aandacht 
aan een aantal onvolkomenheden in de wetgeving die grote effecten voor de uitvoerings-
praktijk kunnen hebben:  
 
Uitsterfregeling van artikel 15.5, lid 2 
In dit lid is bepaald dat als er drie jaar geen gebruik is gemaakt van een functie en het voor-
nemen om de functie uit het omgevingsplan te halen minimaal een jaar van tevoren be-
kend is gemaakt op het DSO, de schade voorzienbaar is (en dus niet te verhalen is). Nu pas-
sen veel gemeenten uitsterfregelingen toe van 1-2 jaar in een bestemmingsplan (soms 
rechtstreeks, soms met een wijzigingsbevoegdheid). Dit is ook een vorm van bestuurlijke 
afwegingsruimte. Door in de wet te bepalen wanneer een uitsterfregeling voorzienbaar is, 
wordt het moeilijk om te beargumenteren waarom de schade ook voorzienbaar is bij een 
kortere termijn (1-2 jaar). Dit maakt maatwerk moeilijker en is hierdoor niet wenselijk.  
Conclusie: We pleiten voor een aanpassing van de regelgeving om de uitsterfregeling aan te 
laten sluiten bij de gemeentelijke praktijk, met de wens om korte termijn te hanteren. Dit 
komt de flexibiliteit, maatwerk en bestuurlijke afwegingsruimte ten goede. 
 
Nadeelcompensatie:  De regeling rondom nadeelcompensatie is logisch en ziet er goed uit. 
Wel zijn wij geïnteresseerd te weten of er rondom dit thema ook een botsproef is gedaan 
hoe die regeling uitwerkt in binnenstedelijke transformatiegebieden en organische ontwik-
keling en hoe dit dan heeft uitgepakt.  
Conclusie: We bieden aan om mee te werken aan een botsproef aan de hand van een con-
crete praktijksituatie. 
 
Nadeelcompensatie en zorgplichten 
Naast inkomens- en vermogensschade kunnen ook de kosten die gemaakt moeten worden 
om te voldoen aan het omgevingsplan worden verhaald. Het maatschappelijk risico van 5% 
geldt alleen voor vermogensschade. Betekent dit dat alle kosten die gemaakt moeten wor-
den om aan een zorgplicht te voldoen, te verhalen zijn? Wat ons betreft zouden zorgplich-
ten expliciet moeten worden benoemd bij de toelichting op nadeelcompensatie. Nu staat 
daar niets over in. 
Conclusie: Nadere uitleg over zorgplichten. 
 
Planschade: Planschade wordt gekoppeld aan de feitelijke en niet langer aan de planolo-
gische situatie. Nu is er een 5 jaar-termijn om na de vaststelling van het bestemmingsplan 
een claim in te dienen. Straks is het moment gekoppeld aan de omgevingsvergunning. 
Hierdoor ontstaat een juridische mogelijkheid om na de inwerkingtreding van de omge-
vingswet opnieuw planschade te claimen. Twee keer voor dezelfde ruimtelijke ontwikke-
ling. Conclusie: Aanpassen van de invoeringswet op dit punt. 
 
Overgangsrecht voor gemeentelijke omgevingsvisies en omgevingsplannen 
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Er is een overgangstermijn opgenomen voor gemeentelijke omgevingsvisies van vijf jaar. 
Het overgangsrecht voor omgevingsplannen komt op tien jaar te liggen. Daar kunnen wij 
ons in vinden. Wij stellen vast dat er geen sancties zijn neergelegd voor het geval een ge-
meente die termijnen niet haalt. Wel vragen wij met klem om ook niet in een latere fase 
alsnog sancties op te leggen aan gemeenten. Veel gemeenten zijn al bezig om te experi-
menteren om in de geest van de wet te werken. Zeker gezien het feit dat de nieuwe wet 
uitgaat van vertrouwen tussen overheden onderling, is het opleggen van sancties niet wen-
selijk.  
Conclusie: Geen aanpassingen. 
 
 
Artikel 11.3 en pagina 3.27: er ontstaat wel een juridisch vacuüm als gevolg van over-
gangsrecht bij bestemmingsplannen 
In de toelichting is een onjuiste tekst opgenomen op pagina 3.27. Er is aangegeven dat een 
bestemmingsplan onmiddellijk na bekendmaking in werking treedt en dat is niet juist. Een 
bestemmingsplan treedt pas in werking na afloop van de beroepstermijn. Vervolgens wordt 
aangegeven dat een ingediend beroep geen schorsende werking heeft. Dat mag zo zijn, 
maar het indienen van een schorsingsverzoek lopende de beroepstermijn heeft dat wel.  
Ook wordt vrij gemakkelijk gezegd dat een bestemmingsplan, als schorsing is uitgesproken, 
niet het hele plan raakt. Maar dat is van geval tot geval anders.  
Er ontstaat dus wel degelijk een juridisch vacuüm in de periode dat een bestemmingsplan 
nog niet in werking is getreden gedurende de beroepstermijn of zelfs langer als er een 
schorsingsverzoek is ingediend.  
Conclusie: Tekst aanpassing. 
 
Welke verordeningen moeten verwerkt worden in het Omgevingsplan? 
Om tijdig klaar te kunnen zijn met de voorbereidingen op de nieuwe Omgevingswet is het 
nodig om duidelijkheid te krijgen over de vraag welke verordeningen nu wel en welke niet 
of welke facultatief meegenomen moeten, kunnen of mogen worden in het omgevingsplan.  
Vraag: Wanneer wordt die duidelijkheid verkregen? Bij het Invoeringsbesluit? 
 
Welke onderdelen missen wij nog?  

 Schaarse vergunningen: Wens om in de omgevingsplanprocedure regels op te ne-
men voor schaarse vergunningen (zoals bijvoorbeeld voor marktkraampjes). We 
zien dit als onderdeel van de fysieke leefomgeving. Het is een gemiste kans om de-
ze buiten het omgevingsplan te houden. Vanuit gebruikersperspectief is niet uit te 
leggen waarom dit niet onderdeel van het omgevingsplan is. 

 Integratie van huisvestingsverordening en leegstandsverordeningen: Wens is om 
dit in het omgevingsplan op te nemen en betreffende wetten (regelingen) te 
schrappen. De verordeningen die gemeenten op basis van deze wetten opnemen 
vormen belangrijk onderdeel van de fysieke leefomgeving.  


