
Geachte heer Opstelten, 

Op 9 juli 2014 is de Internetconsultatie gestart van de concept-wetswijziging ‘nieuwe 
coördinatieregeling Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb)’. De voorgenomen wetsaanpassing 
geeft de VNG aanleiding tot de onderstaande reactie op hoofdlijnen en artikelsgewijze reactie (zie 
bijlage 1). 

Nut en noodzaak van de coördinatie regeling:  
Uw ministerie heeft aangegeven de toepassing van coördinatieregelingen in het bestuursrecht te 
willen uniformeren en verbreden door de huidige verschillende regelingen te verplaatsen naar de Awb. 
Voor gemeenten is de coördinatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) van groot 
belang bij de realisering van ruimtelijke projecten. Gemeenten kunnen nu in de uitvoeringsfase van 
(grote) ruimtelijke projecten procedures coördineren met andere besluiten op vergunningenniveau. Dit 
geeft versnelling, lastenvermindering en duidelijkheid voor alle belanghebbenden.  

Bezwaren bij de verbrede toepassing van de regeling:  
Bij de verbreding van de coördinatieregeling naar de Awb voorzien wij een vijftal bezwaren: 

1. De verbrede toepassing maakt de regeling minder goed werkbaar in het fysieke domein.
2. De regeling geeft onvoldoende mogelijkheden voor coördinatie binnen een gemeente.
3. Er ontbreekt een wederkerigheid tussen overheden om elkaar te kunnen aanspreken.
4. De rechtsbescherming van gemeenten en andere belanghebbenden verslechtert in het

wetsvoorstel.
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Ad 1: De verbrede toepassing maakt de regeling minder goed werkbaar in het fysieke domein 
Uniformering van de diverse regelingen in het fysieke domein in het kader van de Omgevingswet is 
zinvol. De verschillende regelingen in het fysiek domein worden veelvuldig gebruikt, maar bevatten 
ook veel verschillen die zich moeilijk laten verklaren. Wij menen dat een uniforme regeling ten 
behoeve van het fysiek domein specifiek in de Omgevingswet nodig is. In hoeverre verdere 
uniformering en verbreding naar het gehele bestuursrecht noodzakelijk is, wordt ons uit de Memorie 
van toelichting niet duidelijk en leidt in ieder geval tot het resultaat dat regeling in het fysieke domein 
minder bruikbaar wordt. 
 
Ad 2: De regeling geeft onvoldoende mogelijkheden voor coördinatie binnen een gemeente 
De concept-regeling sluit onvoldoende aan bij de huidige gemeentelijke praktijk in het fysieke domein. 
Bij gemeenten vind vooral coördinatie plaats bij eigen besluiten, bijvoorbeeld door de gemeenteraad 
en het college van burgemeester en wethouders. De nieuwe regeling lijkt primair geschreven voor 
besluiten van Rijk en provincie waarbij meerdere bestuurslagen betrokken zijn. 
 
Ad 3: Er ontbreekt een wederkerigheid tussen overheden om elkaar te kunnen aanspreken 
In het wetsvoorstel missen wij de wederkerigheid tussen overheden van elkaar aanspreken. De Wro 
bevat die mogelijkheid nu niet, maar in de Omgevingswet zou deze mogelijkheid niet mogen 
ontbreken. Een gemeente, als coördinerend bestuursorgaan, moet hogere overheden die hun 
medewerking hebben toegezegd aan een project of voorzien, kunnen dwingen tot nakoming van de 
door hen aangegane inspanningsverplichting. Dat kan nu alleen indien sprake is van gemeentelijke 
projecten van nationale betekenis conform de Chw.  
 
Ad 4: De rechtsbescherming van gemeenten en andere belanghebbenden verslechtert in het 
wetsvoorstel 
De rechtsbescherming in de concept-regeling wijzigt ten opzichte van de huidige regeling in de Wro 
en vermindert in sterke mate de aantrekkelijkheid voor de toepassing van de coördinatieregeling. De 
concept-regeling geeft niet langer beroep in één instantie voor alle besluiten in de coördinatie en leidt 
niet meer binnen zes maanden tot een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. De huidige regeling versterkt juist de bereidheid om te coördineren en draagt bij aan een 
efficiënte procesgang. Vooral bij de complexere gemeentelijke projecten werkt dat uitstekend. Dit is in 
lijn met de nieuwe Omgevingswet en geeft snel duidelijkheid voor burgers en bedrijven. 
 
Wij vertrouwen erop dat deze reactie aanleiding vormt tot een aanpassing van de voorgestelde 
regeling. 
 
Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 
 
 
 
 
drs. C.J.G.M. de Vet 
Lid directieraad  
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