
VNG standpuntnotitie Omgevingswet

Samenvatting
De Omgevingswet betekent een grote wijziging in 

het systeem van het omgevingsrecht en wijzigt veel 

voor gemeenten. De gedachte achter de Omgevings-

wet beschouwt de VNG als positief: maar we hebben 

wel nog een aantal zorgpunten bij de wet:

a Wees alert op sectorale omgevingsrechtwetge-

ving vanuit andere ministeries;

b  Baken taken en verantwoordelijkheden tussen 

overheden duidelijker af;

c  Zorg er voor dat de kerninstrumenten van de 

wet, zoals de programmatische aanpak en het 

omgevingsplan, goed werken;

d Zorg voor een financiële onderbouwing van de 

verwachte besparing op de plankosten;

e  Zorg voor een Rijksvisie op de financiering van 

nieuwe planen voor de inrichting en verbete-

ring van de leefomgeving.

Omgevingswet
Veel gemeenten, burgers en bedrijven ervaren het hui-

dige omgevingsrecht als complex, verkokerd en ondui-

delijk.

In hun dagelijkse praktijk ervaren zij knelpunten zoals 

tijdrovende procedures, lange doorlooptijden, hoge kos-

ten en onvoorspelbaarheid van bestuurlijke en juridische 

procedures. Nieuwe opgaven in de fysieke leefomgeving 

(meer integrale afweging), een andere visie op de relatie 

tussen overheden (meer vertrouwen en samenwerking) 

en een andere verhouding tussen overheid en burger 

(minder regels) maken dat het huidige omgevingsrecht 

niet meer toekomstbestendigis.

De nieuwe Omgevingswet kan een antwoord geven op 

diverse van deze opgaven. Op meerdere punten hebben 

wij nog wel de volgende opmerkingen bij de wet:

A Het huidige gebrek aan bestuurlijke afwegings-

ruimte in de driehoek ruimtelijke ordening, 

milieu en natuur is een belangrijk knelpunt in de 

gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Het is positief 

dat het wetsvoorstel gemeenten meer ruimte 

geeft voor een bestuurlijke afweging van normen 

voor milieu, natuur en bouwen. Lokaal gewenste 

plannen kunnen zo sneller worden verwezenlijkt. 

Waakzaamheid op het later dichtregelen van nor-

men is echter wel geboden en voortdurend, secto-

raal, belang moet wijken bij de uitvoeringsregelge-

ving. Doen we dat niet, dan zal de Omgevingswet 

niets wijzigen. Wij vragen u als Kamer om scherp 

te zijn op te sectorale omgevingsrechtwetgeving 

vanuit de diverse ministeries en om ruimte te laten 

in normstelling die in de AMvB’s bij de Omgevings-

wet wordt aangeboden.
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B In het huidige omgevingsrecht is vaak onduidelijk 

welke overheidslaag waarvoor verantwoordelijk is 

en wij moeten constateren dat hier niets aan ver-

andert door de Omgevingswet. Wij zijn ons ervan 

bewust dat in de fysieke leefomgeving een begren-

zing van taken moeilijk te geven is. 

C Het spreekt voor zich dat de nieuwe kerninstru-

menten van de wet goed moeten werken. Door 

de complexheid van de materie lijken echter niet 

alle instrumenten voldoende te zijn uitgekristal-

liseerd zoals de programmatische aanpak of het 

‘Omgevingsplan’. Onze vraag aan u is scherp te zijn 

op het functioneren van deze instrumenten, zodat 

deze goed kunnen gaan werken voor overheden, 

burgers en bedrijven. Wij vragen ons tevens af of 

het einde niet in zicht is gekomen van het aantal 

algemene regels dat gesteld kan worden. Door 

de verschuiving van vergunningverlening naar 

algemene regels neemt het belang van toezicht en 

handhaving toe, maar daar is de rek op dit mo-

ment uit. We vragen ook specifiek aandacht voor 

de autonomie en werkbaarheid van gemeenten 

bij de programmatische aanpak, mede gelet op de 

regierol van de andere overheden. Van belang is 

dat we dit als overheden samen oppakken en dan 

ook samen onze verantwoordelijk nemen.

D De gedachte is dat met de Omgevingswet bespaard 

kan worden op plankosten. Maar waar komt dat 

geld vandaan en wie gaat dat betalen? Een finan-

ciële onderbouwing van deze cijfers ontbreekt, 

evenals een beeld waar deze bezuiniging neer zal 

slaan. Dit wordt pas duidelijk bij de uitwerking in 

de AMvB’s. Een nieuwe wet kan niet uitgevoerd 

worden zonder goed kostenverhaal en de kosten 

kunnen in ieder geval niet eenzijdig bij gemeenten 

worden neergelegd. Wij vragen u als Kamer hier 

alert op te zijn.

E Een betaalbare ruimtelijke ordening zorgt voor 

nieuwe ontwikkelingen; wij missen in het wets-

voorstel dan ook de Rijksvisie hierop. Deze visie is 

nodig omdat de financiering van plannen voor de 

inrichting en verbetering van de leefomgeving niet 

langer gedekt kunnen worden uit de teruglopende 

algemene middelen van gemeenten, middelen uit 

grondexploitatie en verminderde doeluitkeringen 

en subsidies. Daarnaast is het de vraag in hoeverre 

het huidige legesstelsel nog voldoet. Bij leges zijn 

twee nieuwe ontwikkelingen te zien: de Omge-

vingswet stelt dat de milieuleges moeten worden 

geïntroduceerd en bij de uitwerking van het ‘Wets-

voorstel kwaliteitsborging voor het bouwen’ wordt 

onderzocht of het systeem van bouwleges nog 

toekomst heeft. Deze zaken zijn onderbelicht in het 

nu voorliggende wetsvoorstel terwijl deze wet (met 

in het achterhoofd de bezuinigingsdoelstelling) wel 

financieel uitvoerbaar moet zijn.

Meer informatie
Voor vragen of en toelichting kunt u contact opnemen 

met Richard van Vliet op 06 575 93 158 en 

richard.vanvliet@vng.nl.
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