
 
 
 
Impressie van de ambtelijke bijeenkomst Toekomst van het omgevingsrecht op 19 juni 2012 in 
Meppel   
 
georganiseerd door de VNG in samenwerking met Provinciale afdelingen Gelderland, Flevoland, 
Overijssel, Groningen, Friesland en Drenthe. 
 
Doel van de bijeenkomst: medewerkers van de VNG uitgebreid informeren over de knelpunten in het 
omgevingsrecht vanuit de gemeentelijke praktijk en in themagroepen discussiëren over mogelijke 
oplossingsrichtingen voor deze knelpunten. 
 
Als schot voor de boeg heeft Marco Lurks (VNG) een Inleiding over de contouren van het 
Omgevingsrecht gehouden. 
 
Samenvatting groepsdiscussies: 
Tijdens de groepsdiscussies werden (mede naar aanleiding van de door Marco Lurks in zijn 
presentatie gestelde knelpunten) binnen elk groepsthema voorbeelden aangedragen Elk thema 
zorgde voor een goede, uitgebreide gedachtenwisseling. Hieronder worden per thema de knelpunten 
genoemd die door de groep werden gedeeld. De drie belangrijkste zijn opgenomen in de knelpunten 
top 3. Dat wil niet zeggen dat de andere zaken geen aandacht behoeven. 
De termijn waarop deze knelpunten zouden moeten worden aangepakt, kwam (door tijdgebrek) niet 
aan de orde. Wel is het een top drie van de (meest urgente) zaken die volgens deze groep zou 
moeten worden aangepakt. Het is dus aannemelijk dat hier dus vooral om korte termijn acties gaat.  
 
 
Groep 1: Knelpunten bij (strategische) planvorming (visie,bestemmingsplan en beheersverordening) 
 
Aanwezige gemeenten: 
Borger – Odoorn, Franekeradeel, Midden–Drenthe, Stadskanaal, Deventer, Hardenberg, Wierden, De 
Wolden, Leeuwarden, Assen.  
Toehoorder: Janneke de Jong (ministerie I&M) 
Discussieleider: Gerard Koster (VNG) 
 
Verslag groepsdiscussie: 

- Het verdwijnen van de structuurvisie en bestemmingsplan met alleen één 
omgevingsverordening per gemeente leidt tot ongeloof. Immers de structuurvisie geeft meer 
mogelijkheden om de gewenste dynamiek te krijgen. De omgevingsverordening zal toch 
statisch zijn. Hoe moet dat in de heringedeelde gemeenten? Die bestemmingsplannen laten 
zich moeilijk in elkaar schuiven. Het is maar moeilijk voorstelbaar dat een 
omgevingsverordening de flexibiliteit biedt van een bestemmingsplan. Zeker ook de 
verzuchting dat er net zoveel werk is verzet voor de actualiseringslag. De aanwezige RO 
mensen zijn moeilijk van de noodzaak van weer een nieuwe wet te overtuigen. Ook als daar 
tegen wordt ingebracht dat ook bepalingen omtrent geluid milieu, wonen en onderdelen van 
de APV een plaats zullen krijgen.   

- Er is duidelijk een voorkeur om het instrument bestemmingplan te handhaven. Men kan zich 
niet voorstellen dat alles in een verordening geregeld kan worden. Men wil ruimte voor 
flexibiliteit. Hier voorziet men problemen met betrekking tot deskundigheid. Vooral de kleine 
gemeenten kunnen met het bestemmingsplan uit de voeten. Men is niet goed op de hoogte 
van de mogelijkheden die bijvoorbeeld de Crisis- en herstelwet nu al biedt om versnelling te 
bewerkstelligen. 

- Het bestemmingsplan wordt ook omarmd, omdat het voor de burger een bekend figuur is. Ook 
voor de burger is het nu gemakkelijk digitaal de beperkingen aan zijn perceel te vinden. Het 



lijkt onmogelijk om alles wat in de Omgevingswet gaat komen, ook op deze wijze 
raadpleegbaar te maken. 

- Het knelpunt van de lange procedures wordt ontkracht door aan te geven dat juist in het 
voorwerk veel winst valt te behalen. Zo zouden gemeenteraden frequenter moet vergaderen 
om eerder in te stemmen met een (wijziging) bestemmingsplan. De bestuurlijke drukte wordt 
ontkracht door te verwijzen naar de positieve ervaringen die men in Drenthe en Friesland 
heeft met de gemeentelijk inbreng in de provinciale visie en verordening.  

- Juist in bestaande onderzoeksverplichtingen zou men wijzigingen willen zien door daar 
schoon schip te maken. Maar nu lijkt het dat sectorale belangen niet gewogen worden in de 
wet en naast elkaar blijven bestaan. (Natuur, archeologie etc.) 

- Ingeven door de laatste sheet van inleider Marco Lurks is de algemene opvatting dat nog 
maar net grote inspanningen zijn gepleegd voor de nieuwe Wro en de WABO. Die zouden 
eerst geëvalueerd moeten worden en dan blijkt wel wat gewijzigd en verbeterd kan worden. 
Evalueren en vervolgens repareren alvorens alles overhoop wordt gehaald. Dat kan snel.        

- Tot slot wilde de groep nog kwijt dat algemene regels als instrument tot grote kosten in het 
kader van handhaving zou leiden.  

 
 
Groep 1 (strategische) planvorming (visie,bestemmingsplan en beheersverordening) 
Knelpunten  Oplossingen  
1. Omgevingsvisie te 

veelomvattend en daardoor te 
globaal waardoor er veel ad hoc 
oplossingen nodig zullen zijn 

 

Door de actualiseringverplichting is het aantal 
bestemmingsplannen verminderd en daar is nu al goed mee 
te werken 

Evalueer de Wro en trek dan conclusies 
Geef voldoende tijd om te leren 

2. Gebrek aan kennis en kunde bij 
gemeenten 

 

Samenwerking van gemeenten biedt meer mogelijkheden en 
deskundigheid 
Maak gemeenten duidelijk wat ze ook nu al kunnen met de 
Wro en Crisis en Herstelwet (coördinatie). 
Gemeenten zijn onnodig veel tijd kwijt met het voorwerk in het 
proces van de vaststelling Bestemmingsplan 

3. De normen worden niet 
geïntegreerd in één kader; 
worden slechts samengevoegd 
en gestapeld met een nietje er 
door 

Voeg de AMvB’s niet samen maar verbeter ze. 
Maak de ene norm ondergeschikt aan de andere. 
(teleurstelling dat de wetgever geen keus tot 
hiërarchie wil maken) 

  
 
Groep 2 : Knelpunten in de besluitvorming over complexe projecten: planologische besluiten, maar 
ook besluiten op grond van Wet voorkeursrecht gemeenten, Onteigeningswet etc. 
 
Aanwezige gemeenten: 
Borger – Odoorn, Franekeradeel, Midden – Drenthe, Stadskanaal, Deventer, Hardenberg, Wierden, 
De Wolden, Leeuwarden, Assen. 
Discussieleider: Arjo Verweij (VNG) 
 
Verslag groepsdiscussie: 

- De onderzoeksverplichtingen zijn bij complexe projecten problematisch. Dit betreft zowel het 
aantal verplichtingen als de inhoud daarvan. Het is vaak onduidelijk welk onderzoek nodig is 
en welke mate van detail is vereist.  Om risico’s te vermijden (project strandt doordat de 
rechter het onderzoek als onvoldoende kwalificeert) wordt er vaak voor gekozen om zoveel 
mogelijk en zo gedetailleerd mogelijk onderzoek te verrichten. Dit zorgt voor grote 
vertragingen en onzekerheid. Dit geldt zeker voor MER-onderzoek en Natuuronderzoek (bij 
Natura-2000–gebieden). Daarnaast wordt geconstateerd dat veel verplicht onderzoek elkaar 
overlapt. 

- De grote hoeveelheid nieuwe of gewijzigde wetgeving van de afgelopen jaren wordt als een 
groot knelpunt ervaren. Het kost tijd om aan te passen aan de nieuwe juridische werkelijkheid, 
en het heeft gevolgen voor lopende projecten. Bovendien kost het tijd om de nieuwe 
instrumenten eigen te maken. Vaak wordt gekozen voor het vertrouwde pad terwijl er wellicht 



nieuwe paden zijn waarvan geen gebruik wordt gemaakt omdat ze niet bekend zijn of omdat 
het risico van het betreden daarvan te groot wordt gevonden. 

- In relatie tot het vorige punt werd opgemerkt dat deze nieuwe wetten en wijzigingen vaak 
nauwelijks op elkaar zijn afgestemd waardoor gemeenten de rafels in de randen maar aan 
elkaar moeten zien te knopen. In dit kader werd opgemerkt dat het bestemmingsplan steeds 
ingewikkelder wordt en dat door de (integratie van vergunningen door de) Wabo één 
mankement kan leiden  tot grote brokken. Genoemd werd verder het grote aantal planvormen 
dat er momenteel is. Dit zorgt voor grote complexiteit. Gepleit wordt voor 1 planvorm voor 
beheer, en 1 voor ontwikkeling. 

- De bestuurlijke constellatie kan een knelpunt zijn bij complexe projecten. Het gaat daarbij 
zowel om de interne samenhang (verhouding college – raad), maar ook de externe (gemeente 
– andere partijen en vooral: gemeente – provincie). Sommige provincies regelen zo 
nauwkeurig, en zijn zo betrokken (negatief: bemoeizuchtig) dat gemeenten dit als een last 
ervaren bij het zoeken naar oplossingen. 

- Groot knelpunt is het financiële aspect van complexe projecten. De huidige economische 
situatie frustreert de doorgang van projecten maar ook de complexe regels op dit terrein 
maakt het vaak moeilijk om dit soort projecten doorgang te laten vinden.  

- Veel van de huidige (nieuwe) instrumenten zijn bedoeld voor ‘zware gevallen’. Ze lenen zich 
minder voor de simpele zaken die veel meer voorkomen op gemeentelijk niveau. Ook werd 
een verdringingseffect gesignaleerd: door de Chw krijgen grote projecten vaak procedureel 
voorrang (bijvoorbeeld bij de Raad van State) terwijl een ‘simpele’ zaak die aandacht toch ook 
verdient. 

- De aanwezige kennis- en deskundigheid werd als knelpunt genoemd. Die is vaak 
onvoldoende wanneer het gaat om complexe projecten. 

 
Algemene aandachtspunten m.b.t. het huidige wetstraject: 

- Het huidige omgevingswet traject richt zich op het verbeteren en vereenvoudigen van een 
relatief klein aantal (want complexe) projecten. Het gros van de gewone zaken loopt nu goed, 
daarvoor is vereenvoudiging niet echt nodig.   

- Opgepast moet worden dat het uiteindelijke doel niet uit het oog moet worden verloren: het 
bedienen van de burger. Let erop dat het ook voor de burger (en ondernemer) allemaal nog 
behapbaar blijft. 

 
 
Groep 2 besluitvorming over complexe projecten: planologische besluiten, Wvg-besluiten, 
Onteigeningswet etc. 
Knelpunten  Oplossingen  

1. Onderzoeksverplichtingen 
(hoeveelheid, 
nauwkeurigheid, noodzaak) 

 

Verhoog de houdbaarheid 
Maak hergebruik gegevens mogelijk (zorg voor 
goede database met beschikbaar materiaal) 
Koppel verplichting aan noodzaak (bijvoorbeeld: 
schaal project of ondergrens à la Watertoets) 
Leg duidelijk vast binnen welke marges een bepaald 
onderzoek nodig / verplicht is (MER!) 

Een programmatische aanpak (vgl. PAS)  wordt als mogelijke 
oplossing voor dit knelpunt gezien. Dan moeten echter wel 
termijnen en procedures op elkaar aansluiten, anders 
stagneert een project daardoor alsnog.                                                                                       

2. Tsunami aan (nieuwe of 
gewijzigde) wet- en 
regelgeving 

 

Zorg voor een goede ondersteuning bij een nieuwe wet 
Evalueer de recent in werking getreden en gewijzigde wetten 
en maak daarvan gebruik bij nieuwe wijzigingen.  
Faseer een nieuw (omgevings-)wettraject. 
Zorg ervoor dat de kennis in het land door iedereen kan 
worden gebruikt 

3. Bestuurlijke constellatie 
 

Maak duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is 

 
 

Groep 3: Knelpunten bij vergunningverlening, toezicht en handhaving 
 



Aanwezige gemeenten: 
Midden-Drenthe, Heerenveen, Hof van Twente, Staphorst, Olst-Wijhe, Old Ambt, Meppel 
Discussieleider: Marco Lurks (VNG) 
 
Verslag groepsdiscussie 

- De verklaring van geen bedenkingen is omslachtig en vergt veel tijd, met name de provincie 
laat lang op zich wachten. 

- De handhaving door gemeenten van de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet is 
onvoldoende vanwege het ontbreken van kennis. Dit zou anders worden als gemeenten zelf 
primair bevoegd zouden worden en derhalve geen verklaring geen bedenking meer nodig is. 
Overigens blijft de handhaving van het omgevingsrecht in zijn algemeenheid een stiefkind. 

- Bovenstaande argumenten vormen een pleidooi voor zoveel mogelijk concentratie van 
bevoegdheden. Nogmaals wordt benadruk dat de samenwerking tussen provincie en 
gemeenten niet goed loopt. Daarnaast wordt aangegeven dat er intern (binnen de gemeente 
zelf) ook problemen zijn. Het is niet eenvoudig een verklaring van geen bedenking te krijgen 
van de gemeenteraad. De interne procedures zijn te traag. Het zou binnen de gemeente zelf 
ook anders georganiseerd moeten worden. Met name wordt gewezen op het geringe aantal 
raadsvergaderingen. 

- Verder wordt aangegeven dat de voorbereiding van besluiten erg veel tijd in beslag nemen. 
Met name wordt gewezen op het vooroverleg. Eigenlijk zouden er procedurele bepalingen 
moeten komen om het vooroverleg beter te structureren in tijd en kosten. Dit speel met name 
bij bestemmingsplannen buitengebied, waarbij gemeenten afhankelijk zijn van de provincie. 

- In het kader van de voorbereiding van besluiten zouden de onderzoeksplichten eenvoudiger 
en beter moeten worden geregeld, dit past ook in het kader van de opmerking dat het 
vooroverleg beter zou moeten worden gestructureerd. De grootste knelpunten doen zich voor 
bij de voorbereiding en niet zozeer in het doorlopen van de procedure zelf. 

- Gepleit wordt voor een bestemmingsplan plus, het bestemmingsplan zou zich ook moeten 
uitstrekken over andere aspecten dan alleen ruimtelijke ordening. Er zou één toetsingskader 
moeten komen voor omgevingsrechtelijke besluiten. Het bestemmingsplan zou die rol moeten 
vervullen. Een actualiseringsplicht van 10 jaar wordt wenselijk geacht. 

- Overigens wordt duidelijk uitgesproken dat er zowel behoefte is aan het bestemmingsplan als 
de mogelijkheid om er van af te wijken. Plan en projectbesluitvorming zijn beide waardevol. 

- De vergunningsvrije bouwwerken in artikel 3 bijlage II van het Bor leiden tot meer 
gedetailleerde bestemmingsplannen. Dit wordt als een onwenselijke ontwikkeling gezien. 

- Het integreren van alle bestemmingsplannen (inclusief beheersplannen) in een 
Omgevingsverordening wordt beschouwd als een onhaalbare zaak en dus ongewenst. 

- Aandacht wordt gevraagd voor het kennisniveau van de ambtenaren, daar zou veel meer in 
moeten worden geïnvesteerd. De klacht is dat er al heel veel kan in het huidige 
Omgevingsrecht, maar dat de kennis onvoldoende is om alles te kunnen toepassen. 
 Uitspraak: ‘We weten nog niet alles en nu wordt het alweer gewijzigd.’  Er is een duidelijke 
behoefte aan meer kennisdeling met andere gemeenten. 

- Een fundamentele herziening van het Omgevingsrecht is wenselijk, maar het moet het wel in 
stapjes plaatsvinden. Daarbij dient aandacht te worden besteed aan de problematiek van de 
samenwerking met afhankelijkheid van andere overheden. Ook wordt aandacht gevraagd voor 
mogelijkheden om de burger nog meer te kunnen betrekken bij de besluitvorming. Uitspraak: 
‘Eerst evalueren en dan pas repareren’ . Begin als eerst stap met het integreren van de Wro 
en de Wabo. 

- Een laatste hartenkreet aan de wetgever: Schep duidelijkheid. We willen geen ‘nietjeswet’.  
 
 
Groep 3 Vergunningverlening, toezicht en handhaving 
Knelpunten  Oplossingen  

1. (Voorbereiding van) 
procedures omslachtig en 
zeer tijdrovend 

Concentratie bevoegdheden bij gemeenten: VVGB werkt 
vertragend zowel intern als extern 
Vooroverleg meer structureren 
Eenvoudiger en betere regeling onderzoeksplichten 
Evalueer eerst, repareer later 

2. Niveau kennis en kunde van 
VTH-ambtenaar onvoldoende 

Meer investeren in kennisniveau (o.m. natuurregels) 
ambtenaren tbv adequate toerusting voor VTH-taken 



Fasegewijs Omgevingsrecht herzien 

 
3.Versnippering toetsingskaders 

 
Bestemmingsplan plus ipv één Omgevingsverordening 

 
 
Na afloop van de bijeenkomst van deelnemende gemeente ontvangen aanvulling op knelpunten bij 
vergunningverlening: 
 

1. Het is niet altijd duidelijk wanneer een activiteit onlosmakelijk is. Daarnaast is het vaak niet 
gewenst dat een vergunningactiviteit of een melding onlosmakelijk is, omdat daar later alsnog 
toestemming voor nodig is. Dat zorgt voor extra procedures en kosten. Denk hierbij aan de 
activiteiten inrit en kap, maar ook de sloopmelding of de melding op grond van het 
Activiteitenbesluit of het Besluit Landbouw. Het zou efficiënter werken door die activiteiten en 
meldingen onlosmakelijk te verklaren. 

2. Dit geldt ook voor de activiteit “brandveilig gebruik”. Daar komt nog bij dat voor deze activiteit 
de uitgebreide procedure van toepassing is. Die procedure is bedoeld voor omvangrijke en 
complexe projecten, maar daar is meestal geen sprake van. Daardoor duurt de procedure 
minimaal 12 weken langer (ontwerp 6 weken ter inzage + 6 weken na vergunning verlening 
voordat de vergunning in werking treedt). Een reguliere procedure van 8 weken sluit beter aan 
bij de praktijk. 

3. De gemeente moet onderzoeken of de Nbw volledig aanhaakt bij de aanvraag Wabo. De 
aanvraag om vergunning Nbw en de aanvraag om omgevingsvergunning komen niet altijd met 
elkaar overeen. Als de Wabo aanvraag groter is dan de Nbw vergunning, dan vragen wij voor 
dat deel alsnog een vvgb aan. Is die ruimte er niet, dan volgt er geen vvgb en weigeren wij de 
vergunning. Ook kan het gebeuren dat een ondernemer na de vergunningverlening de Nbw 
vergunning aanpast. De verantwoordelijkheid ligt bij de aanvrager, de handhaving van de Nbw 
bij de provincie en van de Wabo bij de gemeente. Het zou veel efficiënter zijn als de 
ondernemer voor beide toestemmingen bij de gemeente moet zijn. Dat geeft meer zekerheid 
voor de omgeving, het kost minder procedures, het is sneller te toetsen, beter te handhaven, 
het geeft tijdwinst en het is voor alle partijen goedkoper. Bovendien ligt de verantwoordelijk 
voor het afstemmen van de vergunningen bij de ondernemer. 

4. Wij kunnen ondernemers en adviseurs bij een vergunning waarbij ook een vvgb nodig is beter 
adviseren als er uniforme voorschriften gelden voor het aanvragen van een vvgb. De provincie 
Overijssel heeft een ander beleidskader dan de provincie Gelderland. Daardoor is voor 
dezelfde aanvraag om een vvgb bij de provincie Overijssel veel meer informatie nodig. Ook 
kost het afgeven van een vvgb bij Overijssel meer tijd. Daarnaast vragen wij ons af of de 
provincie naast de voorschriften die betrekking hebben op het afgeven van de vvgb, ook ander 
(beleids)voorschriften aan de vvgb mag verbinden.   

5. Het intrekking van een vergunning voor de activiteit “milieu” moet via dezelfde procedure 
verlopen als die tot stand is gekomen. Dat betekent dat een milieuactiviteit (met uitzondering 
milieuneutraal) via de uitgebreide procedure van maximaal 26 weken wordt ingetrokken. 
Onder de Wet milieubeheer was het mogelijk de vergunning op verzoek van de 
vergunninghouder met een korte procedure in te trekken. Het is ons niet duidelijk waarom dat 
niet in de Wabo is opgenomen. Het gevolg van de uitgebreide procedure is dat het ontwerp 
van het intrekkingsbesluit 6 weken ter inzage moet liggen en dat de definitieve intrekking van 
het besluit pas na 6 weken in werking treedt. Dit betekent een vertraging van minimaal 12 
weken. De uitgebreide voorbereidingsprocedure is in de regel bedoeld voor omvangrijke en 
complexe projecten. Het intrekken van een vergunning is echter een eenvoudig besluit. 
Daarom staat naar mijn oordeel deze zware procedure niet in verhouding tot het besluit.  De 
vergunninghouder wil de vergunning meestal laten intrekken om rechten te verkopen 
waarmee een andere ondernemer zich verder kan ontwikkelen. Die heeft belang bij een snelle 
besluitvorming. Als daarover eerder duidelijkheid bestaat kan die ondernemer zijn plannen 
sneller uitvoeren en dat is in deze tijd van economische teruggang ook een voordeel. Het ligt 



voor de hand de korte procedure te hanteren als de aanvrager daar zelf om verzoekt en als de 
milieubelasting af neemt. 

6. Er zou meer mogelijk moeten zijn met milieuneutraal veranderen. Een agrarische ondernemer 
moet bijvoorbeeld gebruik maken van de beste beschikbare technieken. De ontwikkeling van 
bijvoorbeeld luchtwassers gaat erg snel. De uitgebreide procedure kost echter veel tijd, zeker 
als er zienswijzen komen. Het komt vaak voor dat bij de uiteindelijke uitvoering van de 
luchtwasser het systeem dat in de vergunning is opgenomen niet meer actueel is. Voor het 
nieuwe systeem, dat beter is voor het milieu, is echter vaak opnieuw een uitgebreide 
procedure nodig. De ondernemer kan zo niet snel inspelen op nieuwe technieken, terwijl dat 
wel gewenst is. Dit kan sneller en doelmatiger. 

 
 
VNG, juni 2012 


