
vng.nl

 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Nassaulaan 12 Den Haag | Postbus 30435 | 2500 GK Den Haag 

070 - 373 83 93 | info@vng.nl 

 

LOBBYMEMO 
 

Onderwerp : Lobbymemo 

Van : Concernstaf  

Aan : SB 

Datum  : 15 januari 2021 

 

• Tweede Kamer 

o Wijzigingswet WOO (voortzetting) 

• Stemmingen 

o Er waren deze week geen stemmingen. 

• Eerste Kamer 

o Omgevingswet en wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 

• Parlementaire agenda de komende weken 

• Lange termijn plenaire vergadering 

 

 

 

Wijzigingswet WOO (voortzetting) 

Dinsdag 12 januari zette de Kamer de behandeling van de Wijzigingswet WOO voort. Op 29 

oktober sprak de Kamer in eerste termijn. Vandaag antwoorden de indieners, Snels (GL) en Van 

Weyenberg (D66) en kwam minister Ollongren van BZK, in haar rol als adviseur van de Kamer, aan 

het woord.  

 

Budget voor decentrale overheden 

Door VNG, IPO en Unie van Waterschappen was tevoren nog aangedrongen op duidelijkheid over 

de vergoeding van de kosten gemoeid met invoering van de WOO. Rijk, indieners en decentrale 

overheden hebben wel overeenstemming bereikt over de kosten, maar er zijn nog geen harde 

toezeggingen gedaan dat gemeenten, provincies en waterschappen dat geld ook daadwerkelijk 

krijgen.  Snels en Van Weyenberg stelden dat het aan het Rijk was hierover uitsluitsel te geven.  

Minister Ollongren verklaarde dat de gemoeide bedragen dankzij de aanpassingen in de 

Wijzigingswet fors lager zijn geworden. Nu de wetgeving wordt afgerond moet ook het budget 

geregeld worden. Het kabinet neemt de tijd om te komen tot een zorgvuldige invoering, maar ook 

met het oog op de kosten. De financiële aspecten komen aan de orde bij de Voorjaarsnota. Ze zal, 

conform artikel 2 van de Financiële Verhoudingswet (Fvw), het gesprek met de decentrale 

overheden voeren. Ze wil niet op de uitkomsten vooruit lopen. 

Ollongren antwoordde Van der Molen (CDA) dat er overeenstemming is over de kosten, en dat dat 

ook met de Kamer is gedeeld: 141 miljoen incidenteel en 51 miljoen structureel voor de decentrale 

overheden samen. 

 

In tweede termijn verklaarde Van der Molen dat hij geen zeker gevoel krijgt over de kosten van de 

decentrale overheden. Hij wil dat daarom op schrift van de minister hebben. Ook Sneller (D66) 

sprak er over, onder andere in een interruptiedebat met Snoeren (VVD). De laatste vond dat, als we 

Tweede Kamer 
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een wet aannemen waaraan kosten zijn verbonden, we ook moeten bedenken wat we niet meer 

doen. Maar als de Kamer een besluit neemt, treedt artikel 2 Fvw in werking.  

In haar antwoord zegde Ollongren geen brief toe. Ze heeft de zorgen die in de Kamer leven over de 

gemeentefinanciën ook. Ze heeft echter afspraken gemaakt die ze bij deze bevestigd. 

 

2e Nota van Wijziging 

De indieners hebben na de eerste termijn van de Kamer eind oktober een tweede nota van 

wijziging ingediend. De affaire met de Kinderopvangtoeslagen was voor hen aanleiding te kijken 

naar de staat van de informatiehuishouding van het Rijk. Ze constateerden dat verbeteringen 

mogelijk zijn en kwamen tot twee aanscherpingen. Ten eerste wilden zij de terughoudendheid bij de 

overheid wegnemen om informatie ter beschikking te stellen aan journalisten, wetenschappers en 

anderen. Dat doen ze door de mogelijkheid te introduceren een klacht in te dienen bij het 

Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding, dat in de 2e Nota wordt geïntroduceerd. 

Ten tweede constateerden zij dat verbetering van de informatiehuishouding ook betekent dat die 

informatie beter vindbaar moet zijn. In de Wet Open Overheid was daarvoor het Informatieregister 

bedacht. Dat is vanwege zijn complexiteit en hoge kosten uit de wet gehaald, door Van Weyenberg 

gekenschetst als de grootste verandering in de Wijzigingswet. De indieners willen in de 2e Nota het 

doel van het register expliciteren, te weten: de kenbaarheid van de aanwezigheid van 

overheidsinformatie. Dat doen ze door meerjarenplannen te introduceren waarin concrete 

doelstellingen beschreven worden ten aanzien van de wijze waarop digitale documenten worden 

vervaardigd, geordend, bewaard, vernietigd en ontsloten. Verder moeten alle bestuursorganen, ook 

de decentrale overheden, gebruik maken van het door BZK ontwikkelde Platform Open 

Overheidsinformatie (PLOOI).  

 

De woordvoerders konden pas in hun tweede termijn, met de daarbij behorende beperkte 

spreektijden, reageren op de voorstellen uit de 2e Nota. Dat bleek geen belemmering: er waren 

enkele vragen maar de voorstellen kregen brede steun.  

 

Amendementen 

In tweede termijn werden geen moties ingediend, wat zelden voorkomt in de Kamer. Er waren wel 

deze amendementen, waarover de indieners en de minister de volgende adviezen gaven: 

• Gewijzigd amendement van het lid Van der Molen ter vervanging van nr. 15 over meer 

snelheid bij omvangrijke verzoeken. Oordeel Kamer; 

• Amendement van de leden Snoeren en Bisschop over een absolute weigeringsgrond voor 

de openbaarmaking van bedrijfs- en fabricagegegevens. Ontraden; 

• Gewijzigd amendement van het lid Buitenweg c.s. 35112-22 t.v.v. nr. 18 over behoud van 

openbaarheid voor taken die worden overgedragen aan het bestuur van een openbaar 

lichaam of een bedrijfsvoeringsorganisatie. Oordeel Kamer; 

• Amendement van de leden Sneller en Buitenweg over het gebruik van documenten 

waarover het bestuursorgaan bij indiening van het verzoek nog niet beschikte. Ontraden; 

• Amendement van het lid Sneller 35112-21 over nadere voorschriften inzake het 

Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding. Geen oordeel; het is ingediend na 

het debat. 

 

Het is nog onduidelijk wanneer er gestemd wordt over de amendementen en het wetsvoorstel. 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2021Z00447&did=2021D01323
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2021Z00323&did=2021D00952
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2021Z00666&did=2021D01760
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2021Z00362&did=2021D01078
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/detail?id=2021Z00546&did=2021D01536
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Er waren deze week geen stemmingen.  

 

 

 

Omgevingswet en wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) 

Beide wetten kwamen van de week aan de orde in de Eerste Kamer. Ze zitten aan elkaar vast. De 

Wkb wordt tegelijk ingevoerd met de Omgevingswet. Beide wetten zijn al lang geleden 

aangenomen maar hangen nog op uitvoeringsbesluiten die maar niet door het parlement komen.  

 

Wkb 

De Wkb blijft een hoofdpijndossier. Het loopt al vanaf 2016. Het is in 2017 in de Tweede Kamer 

aangenomen en in 2019 in de Eerste Kamer. In de Tweede Kamer werd een antwoordbrief van 

minister Ollongren op het bijbehorende Besluit ter kennisgeving aangenomen en daarmee de 

voorhang afgesloten. 

In de eerste Kamer leek dat ook te zijn gebeurd gezien het verslag van een commissievergadering. 

Dat ondanks een brandbrief van de G4. Achteraf bleek dat een fout van de griffie te zijn. De 

Kamercommissie BZK is nog niet gerustgesteld dat de wet uitvoerbaar is vreest dat de lasten voor 

de inwoners fors gaan stijgen. Ze hebben de brief van de minister op 18 januari wederom 

agenderen. CDA en PvdA vragen een hoorzitting aan waarmee de voorhang is gestuit.  

De invoering van de wet is gekoppeld aan dat van de Omgevingswet.  

 

Omgevingswet 

De Omgevingswet zelf is on 2015 en 2016 door respectievelijk Tweede en eerste Kamer 

aangenomen. De Invoeringswet in 2019 en 2020. Ook hier hangt het om een besluit.  

De Eerste Kamer besloot maandag om snel een plenair debat te plannen op dinsdag. De aanleiding 

was dat professor Munneke de Kamer had overtuigd dat de voorhang die dag zou aflopen van het 

Koninklijk Besluit (KB) dat de invoering van de wet op 1 januari 2022 vastlegt. En daarmee vreesde 

de Kamer dat nog komende inhoudelijke debatten irrelevant zouden worden. De Kamer had immers 

veel schriftelijke vragen gesteld eind december waar nog geen antwoord op was gekomen. De 

Tweede Kamer had ondertussen een motie aangenomen dat de wet snel ingevoerd moet worden. 

Wat veel senatoren irriteerde is dat de minister daarbij heeft gezegd ‘dat de tijd rijp is’. Ze voelden 

zich onder deuk gezet.  

Bijkomende aspecten zijn daarbij dat de minister al niet lekker ligt in de Senaat met een 

aangenomen motie van afkeuring op haar inzet op wonen en het aspect van de uitvoerbaarheid van 

wetgeving nu heel actueel is. 

Met andere woorden, de Senaat wilde garanties dat zij nog aan zet zijn en wilde het KB desnoods 

wegstemmen na het debat als daar geen duidelijkheid over kwam.  

 

Het debat ging alleen over de voorhangprocedure, was het nou voorbij of niet? Het KB was op 17 

december aangeboden en zou daarmee op 13 januari aflopen dachten veel senatoren op instigatie 

van de professor. GL probeerde het debat nog inhoudelijk te maken maar stond alleen. Wel was er 

Stemmingen 

Eerste Kamer 
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veel instemming over hun zorgen over de financiën voor gemeenten, de implementatie, of het 

digitaal stelsel wel zal gaan werken en of de Kamer nog mag tornen aan de invoeringsdatum zelf. 

Die staat immers hard in het KB vermeldt.  

 

Minister Ollongren bezwoer dat de voorhang pas afloopt op 2 februari, juist vanwege het kerstreces. 

Ook beloofde ze veelvuldig niets aan de Koning voor te dragen zolang de Kamer erover in debat is. 

Ze hecht aan een zorgvuldig proces. Willen we 1 januari halen moet het vóór de zomer rond zijn. 

Anders kunnen gemeenten het niet meer op tijd invoeren. Maar ook als de invoeringsdatum 

uitgesteld moet worden van de Kamer vindt ze dat geen probleem. Het vergt dan wel een nieuw 

KB.  

De PvdD bleef interveniëren of dit dan een politieke toezegging is of een staatsrechtelijke 

bevoegdheid van de Senaat. De minister gaf aan dat ze niet verder kan zonder instemming van de 

Senaat. 

 

Net toen het erom zou spannen of er toch een stemming over zou komen werd op voorstel van het 

CDA de stemming uitgesteld en de vergadering geschorst. 

 

Het resultaat voor gemeenten is dat de invoeringsdatum per januari 2022 onduidelijk is geworden. 

Inhoudelijke debatten moeten nog worden ingepland. Als er een nieuw KB moet komen als de 

Eerste Kamer met de antwoorden in de hand vindt dat het te vroeg is voor de invoering moet deze 

ook weer door de Tweede Kamer. Het is niet denkbeeldig dat de Omgevingswet en 

samenhangende besluiten controversieel worden verklaard na de verkiezingen en daarmee een KB 

niet in behandeling wordt genomen. Als een demissionair kabinet het al aandurft in te dienen. 

 

Zie ook: 

- https://vng.nl/nieuws/gemeenten-willen-duidelijkheid-inwerkingtreding-omgevingswet (14 

januari)  

 

 

 

 

Datum Onderwerp Soort 

overleg1 

18-01-2021 Voorhang Wijzigingsbesluit stikstofreductie en natuurverbetering IN 

20-01-2021 Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / patiënten en cliëntenrechten / 

Zorgfraude 

AO 

 
1  

AO  = Algemeen Overleg PV  = Procedurevergadering 

EK = Eerste Kamer RTG = Ronde Tafel Gesprek 

Ges = Gesprek  SO = Schriftelijk Overleg 

In = Inbreng TB = Technische Briefing 

NO = Nota Overleg  TK = Tweede Kamer  

Pet = Petitie VAO = Verslag van een Algemeen Overleg 

Pl = Plenair WO  = Wetgevingsoverleg 

 

Parlementaire agenda de komende weken 

https://vng.nl/nieuws/gemeenten-willen-duidelijkheid-inwerkingtreding-omgevingswet%20(14
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06965
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06272
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06272
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20-01-2021 Ontwerp van het Besluit inburgering 20.. en ontwerp van de Regeling 

inburgering 20.. (35483-66) 

IN 

20-01-2021 Effectiviteit van bestrijding milieucriminaliteit (via videoverbinding) TB 

20-01-2021 Gesubsidieerde rechtsbijstand AO 

21-01-2021 Vreemdelingen- en asielbeleid AO 

21-01-2021 Initiatiefnota van de leden Ellemeet en Smeulders over een “Eigen thuis, 

voor nu en morgen; wonen en ouderenzorg, de impasse voorbij” (Kamerstuk 

35503-2) 

NO 

21-01-2021 Gesprek "Taakdifferentiatie bij de brandweer" met het Veiligheidsberaad RTG 

21-01-2021 Wijziging van de Kieswet in verband met de definitieve invoering van het 

nieuwe stembiljet voor kiezers buiten Nederland (35670) 

IN 

21-01-2021 Wijziging van de Wet financiering politieke partijen in verband met de 

evaluatie van deze wet (Evaluatiewet Wfpp) (35657) 

In 

21-01-2021 Politieke ambtsdragers met een beperking: hoe faciliteren we de toekomst? 

(24170-240) 

In 

21-01-2021 Gesprek "Taakdifferentiatie bij de brandweer" met het Veiligheidsberaad Ges 

25-01-2021 Onderwijs en corona VIII, funderend onderwijs, leraren, examens en 

curriculum 

NO 

25-01-2021 Gesprek met de Autoriteit Persoonsgegevens over het onderzoek 

"Belastingdienst/Toeslagen - De verwerking van de nationaliteit van 

aanvragers van kinderopvangtoeslag.” 

Gesprek 

27-01-2021 Initiatiefnota van de leden Jasper van Dijk en Peters over “Aan de slag in 

het Sociaal Ontwikkelbedrijf; op naar een gerevitaliseerde Sociale 

Werkvoorziening” (35644) 

NO 

27-01-2021 Regionale Energiestrategieën RTG 

28-01-2021 Uitvoering sociale zekerheid AO 

28-01-2021 Initiatiefnota van de leden Slootweg en Bruins over meer oog voor de 

Voedselbank (35609) 

NO 

28-01-2020 Perspectief voor ondernemers in coronatijd door middel van fieldlabs RTG 

28-01-2020 Initiatiefnota van het lid Sienot over “De ruggengraat voor goedkope en 

schone stroom, het elektriciteitsnet van de toekomst” 

NO 

28-01-2021 Wijziging van de Woningwet WO 

01-02-2021 Preventie (medische-, leefstijl- en 

infectiepreventie)/verslavingszorg/drugsbeleid 

NO 

01-02-2021 Klimaat en energie NO 

02-02-2021 Initiatiefnota van het lid Postma over aanpak van hufterig gedrag in het 

verkeer  

NO 

02-02-2021 Initiatiefnota van het lid Van Weyenberg: Naar een stelsel zonder toeslagen NO 

02-02-2020 Arbeidsmigratie AO 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A00179
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A00179
https://vvng.sharepoint.com/sites/VNGLobby/Gedeelde%20documenten/General/Lobbymemo/Vergaderjaar%202021/Effectiviteit%20van%20bestrijding%20milieucriminaliteit%20(via%20videoverbinding)
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A03146
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A04604
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06391
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06391
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06391
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A04217
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A07014
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A07014
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A07016
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A07016
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06984
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06984
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A04217
https://vvng.sharepoint.com/sites/VNGLobby/Gedeelde%20documenten/General/Lobbymemo/Vergaderjaar%202021/Onderwijs%20en%20corona%20VIII,%20funderend%20onderwijs,%20leraren,%20examens%20en%20curriculum
https://vvng.sharepoint.com/sites/VNGLobby/Gedeelde%20documenten/General/Lobbymemo/Vergaderjaar%202021/Onderwijs%20en%20corona%20VIII,%20funderend%20onderwijs,%20leraren,%20examens%20en%20curriculum
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A04563
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A04563
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A04563
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06371
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06371
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06371
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06470
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01867
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06369
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06369
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06459
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A05572
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A05572
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A07030
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06110
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06110
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06175
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06797
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06797
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A00081
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06689
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03-02-2021 Politie AO 

03-02-2021 Inburgering en integratie AO 

03-02-2021 Criminaliteitsbestrijding  AO 

08-02-2021 Huiselijk geweld/Kindermishandeling AO 

08-02-2021 Wijziging van de Participatiewet en enkele andere wetten in verband met het 

verbeteren van de regeling voor loonkostensubsidie en enkele andere 

wijzigingen (uitvoeren breed offensief) (35394) 

WO 

10-02-2021 Bescherming persoonsgegevens AO 

10-02-2021 Evaluatie Wet Veiligheidsregio’s AO 

10-02-2021 Hersteloperatie kinderopvangtoeslagen AO 

11-02-2021 Leefomgeving AO 

 Natuur AO 

 

 

 

 

19 – 21 januari (week 3) 

• Debat over het verslag van de Parlementaire ondervragingscommissie 

Kinderopvangtoeslag "Ongekend onrecht" (35 510, nr. 2) 

 

26 – 28 januari (week 4) 

• VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid (AO d.d. 24/09) 

• VAO Langer Thuis/Dementiezorg/PGB/Wijkverpleging/Wmo (AO d.d. 11/11) 

• VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 10/12) 

• 35 261 (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer) 

• 35 298 (Wet versterking decentrale rekenkamers) 

 

2 – 4 februari (week 5) 

• VAO Circulaire Economie (AO dd. 02/12) 

 

9 – 11 februari (week 6) 

• 35 530 (Instelling van een adviescollege op het terrein van de rechtspositie van politieke 

ambtsdragers (Wet adviescollege rechtspositie politieke ambtsdragers) 

 

12 februari t/m 22 maart 

Voorjaars- en Verkiezingsreces 

• 17 maart: Tweede Kamerverkiezingen. 

 

Lange termijn plenaire vergadering 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06310
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A01182
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06870
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06383
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06686
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06686
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06686
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06907
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A06900
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A00075
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2020A05776
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Ongepland 

• Debat over de Klimaat- en Energieverkenning 2020 

• Debat over het bericht dat klimaatdoelen alleen haalbaar zijn met nieuwe kerncentrales 

 

 

 

Het Lobbymemo Den Haag & Brussel wordt gemaakt door: 

Den Haag: Eric de Rijk, Richard van Vliet en Jesse de Jong 

Brussel: Team Europa 

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2020A05374
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/plenaire_vergaderingen/details/activiteit?id=2018A04716

