
Geachte heer Kuijpers, 

Op 1 juli 2016 hebben we van u de consultatieversie van de AMvB’s Omgevingswet ontvangen. 
Allereerst spreken wij onze waardering uit voor het vele werk dat uw ministerie heeft verzet na de 
preconsultatie en de verbeteringen die in de ontwerp-AMvB’s zijn aangebracht. Veel van de 
punten die gemeenten hebben ingebracht zijn verwerkt. De samenwerking bij de totstandkoming 
van de AMvB’s hebben wij als positief ervaren en willen wij de komende jaren graag voortzetten 
bij de verdere uitwerking en invoering van de regelgeving.  

Deze brief bevat onze reactie op hoofdlijnen over de ontwerp-AMvB’s. Onze conclusies luiden: 
1. De inzichtelijkheid en het gebruiksgemak zijn verbeterd. Wij vragen aandacht voor

vergunningvrije activiteiten, samenhang tussen de AMvB’s en andere wetstrajecten,
toelichting bij het omgevingsplan en de uitvoeringsconsequenties voor het DSO.

2. Bestuurlijke afwegingsruimte en flexibiliteit bij planvorming zijn vergroot. Wel moet de uitvoer-
baarheid bij de borging van omgevingskwaliteit in het omgevingsplan verbeterd worden en
pleiten wij voor versterking van het Omgevingsbesluit als richtingaanwijzer voor het
omgevingsplan;

3. De bevoegdheidsverdeling is op hoofdlijnen duidelijk. Aanpassing is nodig voor het
adviesrecht voor monumenten. Luchtkwaliteit is een blijvende gezamenlijke
verantwoordelijkheid;

4. Procedures zijn overwegend goed geregeld. Voor het omgevingsplan is helderheid nodig
over de uitvoerbaarheidseis. Bij complexe procedures moeten gemeenten de uitgebreide
voorbereidingsprocedure toe kunnen passen. Vroegtijdige betrokkenheid van gemeenten bij
het projectbesluit moet geborgd worden;
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5. De regeling voor publiekrechtelijk kostenverhaal moet meer duidelijkheid bieden over
kostenverhaal bij transformatieprojecten en organische gebiedsontwikkeling. De bestaande
mogelijkheden voor bovenplans kostenverhaal en bijdragen ruimtelijke ontwikkeling moeten
behouden blijven.

6. Invoering van de Omgevingswet kan niet aan de orde zijn zolang er geen eenduidige
overeenstemming is bereikt over de daadwerkelijke financiële verdeling op basis van door
alle stakeholders bestuurlijk geaccepteerde onderzoeken.

In de volgende paragrafen lichten wij na enkele algemene opmerkingen onze conclusies toe. In 
de bijlage worden deze bestuurlijke punten verder uitgewerkt en komen technisch-juridische 
punten aan de orde. 

0. Algemeen

Hoewel wij positief zijn over de stelselwijziging is de meerwaarde in zijn totaliteit ten opzichte van
het huidige omgevingsrecht voor gemeenten lastig te beoordelen. Dit komt doordat in de AMvB’s
nog een aantal onderdelen ontbreken. Wel waarderen wij de wijze waarop in de Nota van
Toelichting bij de ontwerpbesluiten staat hoe deze onderdelen zullen worden aangepast of
aangevuld via de Invoeringswet, de aanvullingswetten en de bijbehorende besluiten. Dit helpt
gemeenten een beter beeld te krijgen van de systematiek en de impact voor de
uitvoeringspraktijk.
Belangrijke onderdelen die ontbreken of wijzigen voor de invoering zijn geluid, bodem, geur
veehouderij, natuur, grondexploitatie en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Graag zoeken wij
met u naar een oplossing die ons in de gelegenheid stelt een totaaloordeel over het gehele
stelsel en de gevolgen daarvan voor gemeenten te geven. Wij noemen als voorbeeld de regels
over geluid. Eerder hebben wij gevraagd alle aspecten voor geluid in het Aanvullingsbesluit
geluid uit te werken zodat wij het in één keer als geheel kunnen beoordelen.

Het feit dat een deel van de regelgeving van het nieuwe stelsel niet bekend is, heeft ook 
consequenties voor de invoering en het DSO. Veel gemeenten zijn actief aan de slag met de 
voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Daarbij zien wij dat 
onduidelijkheden over de inhoud van de regelgeving, een grote wissel trekken op gemeenten. Dit 
is bijvoorbeeld merkbaar bij het ontwikkelen van handreikingen, modellen, aanpassing van de 
procesvoering en de ontwikkeling van het DSO. Voor een efficiënte en effectieve uitvoering van 
de Omgevingswet is een hoogwaardige en integrale informatievoorziening noodzakelijk. Bij het 
DSO is op dit moment voor veel belangrijke aspecten nog niet bekend hoe ze geregeld gaan 
worden en wat de gevolgen voor gemeenten zijn. We begrijpen dat de ontwikkeling van het DSO 
een complexe, meerjarige opgave is. Belangrijk is dat bij de opzet ervan rekening wordt 
gehouden met de ambities van gemeenten, de uitvoeringsconsequenties en een flexibele, 
stapsgewijze ontwikkelaanpak. Daarbij moet niet alleen gekeken worden naar techniek, maar ook 
naar werkafspraken, standaarden en hergebruik van de Generieke Digitale Infrastructuur. Wij 
stellen voor hier ook onderzoeksinstituten bij te betrekken vanwege hun innoverend vermogen. 



 

1. Inzichtelijkheid en gebruiksgemak 

1.1 Inzichtelijkheid en gebruiksgemak ontwerpbesluiten  

De inzichtelijkheid en het gebruiksgemak van de AMvB’s zijn sterk verbeterd ten opzichte van de 
huidige regelgeving en de preconsultatieversie. We vinden het positief dat ons voorstel over het 
Omgevingsbesluit als richtingaanwijzer voor de drie andere AMvB’s is overgenomen. Wel stellen 
wij uit het oogpunt van gebruiksgemak voor de regels over vergunningvrije activiteiten voor 
bouwen en monumenten bij elkaar in één AMvB te plaatsen. Voor de monumenten staan de 
regels voor vergunningvrije activiteiten nu in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), terwijl 
voor de regels voor vergunningvrij bouwen ruimte is gereserveerd in het Besluit kwaliteit 
leefomgeving (Bkl).  
1.2 Samenhang met andere wetstrajecten bij Bbl en Bkl 

Voor de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak van het Bbl en het Bkl vragen wij uw aandacht 
voor de samenhang met aanpalende wetgevingstrajecten. Het betreft het o.a. de Mijnbouwwet, 
het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor bouwen, het wetsvoorstel Dieraantallen, het 
initiatiefvoorstel Klimaatwet, het Besluit brandveilig gebruik overige plaatsen en het Besluit 
inrichtingen Drank- en Horecawet. Bevordering van integraliteit is een van de doelen bij de 
Omgevingswet. Daarom vragen wij u vroegtijdige afstemming te bevorderen van de 
uitvoeringsregels van de Omgevingswet met relevante wetgevingstrajecten bij andere 
departementen.  
 
1.3 Belang toelichting bij omgevingsplan 

Voor een betere inzichtelijkheid in de gemeentelijke praktijk verzoeken wij u de algemene 
toelichting bij het omgevingsplan als verplichting in het Omgevingsbesluit op te nemen, zoals dit 
nu ook voor bestemmingsplannen in het Besluit ruimtelijke ordening staat. Dit is van belang voor 
een goed begrip van de planregels en de verantwoording van de gemaakte keuzes over 
bijvoorbeeld de afwegingsruimte. Zonder deze toelichting is het de vraag hoe gezorgd kan 
worden dat het algemene deel behouden blijft, zoals de toelichting over het plangebied, de 
ruimtelijke en functionele analyses, de stedenbouwkundige principes en de verwerking van 
inspraakreacties.  
 
1.4 Uitvoeringsconsequenties Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 

Wij pleiten voor uitleg over de uitvoeringsconsequenties van het DSO in de Nota van toelichting 
bij de AMvB’s. Het DSO moet de centrale plek worden waar de burger gemakkelijk en 
overzichtelijk kan vinden welke regels in zijn leefomgeving van toepassing zijn. Het DSO is 
daarmee van groot belang voor het behalen van de verbeterdoelen inzichtelijkheid en 

bruikbaarheid bij de Omgevingswet. Dit is alleen mogelijk met een DSO dat alle aspecten van de 
fysieke leefomgeving met de bijbehorende regels, vergunningenstelsels en 
(onderzoeks)gegevens op een voor de burger toegankelijke manier kan combineren. Vanwege 
de grote impact op de organisatie en bedrijfsvoering van gemeenten benadrukken wij dat snelle 
duidelijkheid over de concrete uitwerking van het DSO, de te hanteren standaarden en 
kwaliteitscriteria voor de door gemeenten aan te leveren gegevens en de samenhang tussen het 

De inzichtelijkheid en het gebruiksgemak zijn verbeterd. Aanpassingen in de AMvB’s zijn nodig voor 

vergunningvrije activiteiten,  verplichte toelichting bij het omgevingsplan en  uitvoerings-

consequenties voor Digitaal Stelsel Omgevingswet. Wij vragen aandacht voor samenhang met 

andere wetstrajecten. 

 



DSO en de AMvB’s noodzakelijk is. Wanneer bekend is welke eisen worden gesteld aan de 
kwaliteit van gemeentelijke gegevens, is vervolgens noodzakelijk dat via een impactanalyse 
duidelijk wordt gemaakt welke inspanning van gemeenten vereist is.  

2. Integrale benadering en bestuurlijke afwegingsruimte

Voor de sturing op gebiedsontwikkeling en het oplossen van maatschappelijke opgaven hebben
gemeenten een werkbaar instrumentarium nodig dat een integrale aanpak voor gebieden
faciliteert en maatwerk oplossingen mogelijk maakt. De VNG heeft zich daarom afgelopen jaren
sterk gemaakt voor vergroting van de bestuurlijke afwegingsruimte en flexibiliteit bij
planvorming.  In de AMvB’s zien wij hier veel verbeteringen ten opzichte van de huidige situatie.
Echter, wij hebben zorgen over de uitvoerbaarheid bij de borging van de omgevingskwaliteit in
het omgevingsplan en de diversiteit en complexiteit van regels in dat plan. In deze paragraaf
lichten wij deze punten en benodigde aanpassingen toe.

2.1  Uitvoerbaarheid borging omgevingskwaliteit in het omgevingsplan 

Voor de borging van de omgevingskwaliteit in het omgevingsplan voorzien wij een aantal 
knelpunten bij de uitvoerbaarheid van de regels en de  uitwerking daarvan in Nota van toelichting 
van het Bkl. Dit betreft:  
a) Onduidelijkheid over cumulatie van geluid;
b) Het loslaten van het groepsrisico voor externe veiligheid;
c) Toepassing van het concept gebruiksruimte in het omgevingsplan;
d) Onduidelijkheid over externe cumulatie van milieubelastingen.
Deze knelpunten voor de uitvoerbaarheid moeten worden opgelost. Wij lichten deze knelpunten
toe.

Ad a Cumulatie van geluid 
Uit het Bkl blijkt niet duidelijk hoe moet worden omgegaan met de cumulatie van geluidsbelasting 
vanuit meerdere bronnen in bestaande en in nieuwe situaties. Cumulatie van geluid is  één van 
de belangrijkste factoren  die moeten worden betrokken bij de opdracht een omgevingsplan vast 
te stellen dat bijdraagt aan het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde 
leefomgeving.   Daar komt bij dat in de Omgevingswet nog eens extra wordt benadrukt dat voor  
evenwichtige toedeling van functies in het plan moet worden gelet op het aspect gezondheid.  
Specifiek voor geluid van bedrijfsmatige activiteiten pleiten wij ervoor duidelijk aan te geven wat u 

hiervoor in het Bkl bedoelt te regelen. Wij constateren een discrepantie tussen de regels en de 
Nota van toelichting. In de regels staat dat in het omgevingsplan immissienormen gesteld moeten 
worden voor de uitstoot van individuele bedrijven. Echter, de Nota van toelichting wekt de 
suggestie dat bij het vaststellen van het omgevingsplan de geluidsnormen voor bedrijfsmatige 
activiteiten in het omgevingsplan gelden voor alle bedrijven te samen. In de praktijk leidt dit tot 
zeer grote problemen op bedrijventerreinen met bedrijfswoningen en in andere gebieden waar 
sprake is van een mix van bedrijven en wonen.  

Bestuurlijke afwegingsruimte en flexibiliteit bij planvorming zijn vergroot. Wel moet de 

uitvoerbaarheid bij de  borging van omgevingskwaliteit in het omgevingsplan verbeterd worden en 

pleiten wij voor versterking van het Omgevingsbesluit als richtingaanwijzer voor het omgevingsplan.



 

Ad b Groepsrisico voor externe veiligheid 
Wij verzoeken de systeemwijziging voor externe veiligheid te herzien en een richtinggevende 
grondslag voor het groepsrisico in het Bkl op te nemen in plaats van aandachtsgebieden met 
effectafstanden.  In gebieden met veel externe veiligheidsrisico’s leidt het opnemen van 
aandachtsgebieden en het loslaten van het groepsrisico ertoe dat het niet mogelijk is de gevolgen 
in termen van veiligheid en planologische (on)mogelijkheden volledig te overzien. Dit leidt tot 
extreem ruimtebeslag voor risicorelevante activiteiten.  Gemeenten zullen bovendien voor die 
gebieden fors meer berekeningen moeten uitvoeren om tot een gemotiveerde beslissing te 
komen. Ook kan de wijziging leiden tot een beperking van binnenstedelijke (her)ontwikkeling van 
spoorzones.  
 
Ad c Gebruiksruimte in het omgevingsplan 
Wij staan positief tegenover het creëren van gebruiksruimte in het omgevingsplan, maar vinden 
dat het concept nog niet volledig is doordacht. Voor een goede werking van gebruiksruimte is 
nodig dat, naast oplossingen voor de twee bovengenoemde knelpunten, in het omgevingsplan de 
immissie- en emissienormen voor de milieubelastingen goed op elkaar kunnen worden 
afgestemd. Het omgevingsplan krijgt in de nieuwe systematiek een leidende rol bij het sturen op 
de kwaliteit van de fysieke leefomgeving (via immissienormen) en het voorkomen van hinder en 
schade aan de fysieke leefomgeving door uitstoot van milieubelasting  (via emissieregels, 
maatwerkregels en andere maatregelen zoals laad- en lostijden). Het concept gebruiksruimte en 
de gebiedsgerichte benadering moeten nader worden uitgewerkt. Voor zover wij nu kunnen 
overzien is in ieder geval nodig dat:  
 de gemeente een sterke invloed heeft op de regulering van alle (niet-)vergunningplichtige 

milieubelastende- en planologische activiteiten. Voor milieubelastende activiteiten wordt 
hieraan voldaan door de mogelijkheid emissienormen in het omgevingsplan op te nemen en 
door het stellen van maatwerkregels en –voorschriften in aanvulling op de rijksregels. Voor 
zover in de instructieregels niet-vergunningplichtige planologische activiteiten worden 
aangewezen verzoeken wij eenzelfde flexibiliteit in de toepassing ervan;  

 het omgevingsplan een belangrijke rol vervult als beoordelingskader voor de aanvraag van 
milieubelastende activiteiten waarvoor (gemeentelijke of provinciale) vergunning nodig is. 
Voor een goede werking van gebruiksruimte en gebiedsgericht denken op lokaal niveau is 
noodzakelijk dat bij alle vergunningaanvragen voor milieubelastende activiteiten het 
omgevingsplan “in acht wordt genomen”. Dit is nu niet het geval in het Bkl;   

 een oplossing wordt bedacht voor de verdeling van gebruiksruimte in binnenstedelijke 
gebieden en andere gebieden waar sprake is van een mix van gevoelige en milieubelastende 
functies. Het concept gebruiksruimte met het systeem ”wie het eerst komt, wie het eerst 
maalt” of “toedeling van gebruiksruimte per activiteit” werkt niet voor deze gebieden. Dit komt 
doordat rekening moet worden gehouden met bestaande situaties en de totale 
milieugebruiksruimte vaak al geheel verdeeld is over de aanwezige bedrijven;  

 wordt aangegeven hoe moet worden omgegaan met saneringssituaties door immissienormen 
in het omgevingsplan. Dit leidt waarschijnlijk tot veel beroepsprocedures over de 
omgevingskwaliteit bij het vaststellen van omgevingsplannen. Dit geldt niet alleen voor geluid, 
maar ook andere verplichte immissienormen voor het omgevingsplan, zoals geur; 

 voor gebiedsgerichte benadering een meer uitgebreide  toelichting in het Bkl komt, aangezien 
de gebiedsgerichte benadering in het omgevingsplan juist één van de vernieuwende 
elementen vormt binnen de hele stelselherziening.  



Ad d Externe cumulatie milieubelastingen 
Voor beleidskeuzes over externe cumulatie en integratie van milieubelastingen is behoefte aan 
een gebruiksaanwijzing voor het plaatje van het ‘mengpaneel’ in het Bkl. Ook is wenselijk 
dat inspiratiedocumenten worden ontwikkeld om gemeenten op het juiste spoor te zetten hoe 
zij kwaliteitsscores van de milieuaspecten en andere waarden die de omgevingskwaliteit bepalen 
met elkaar in verband kunnen brengen. Met deze hulpmiddelen kunnen in de praktijk de 
relevante vragen beantwoord worden voor de onderbouwing van beleidskeuzes over 
milieubelastingen en de gewenste omgevingskwaliteit.  Het mengpaneel veronderstelt een 
interactie tussen de verschillende milieuaspecten, maar het Bkl regisseert nu telkens één enkel 
milieuaspect en laat een samenhangende beoordeling geheel open. Dit past niet bij de 
verbeterdoelstelling van de Omgevingswet tot het vergroten van de samenhangende benadering. 
De meerwaarde zit juist in het aanbrengen van verbanden tussen milieuaspecten. Hoe kunnen 
gemeenten bij de integrale benadering omgaan met de afweging tussen verschillende vormen 
van milieubelasting zoals lucht, geur, geluid en externe veiligheid? Naast deze milieubelastingen, 
waarvoor normen  zijn opgenomen  in het Bkl zullen gemeenten ook rekening moeten houden 
met andere afstandsafhankelijke milieubelastingen, zoals lichthinder en stofhinder, en zelfs 
breder met aspecten zoals aantasting van natuurwaarden en monumenten. Als voor het ene 
(milieu)aspect een verslechtering optreedt, is dan een positieve score bij één ander aspect 
voldoende of zijn positieve scores bij meerdere andere aspecten nodig? Anders blijft onduidelijk 
wanneer een goede balans wordt gevonden voor bijvoorbeeld gezondheid. Ook verzoeken wij 
voor (positieve) gezondheid, duurzaamheid, energietransitie en klimaatadaptatie deze 
onderwerpen vanuit een samenhangende benadering in de toelichting te specificeren met 
voorbeelden en mogelijke handvaten. Dergelijke handvaten zijn nodig voor een goede integratie 
in het afwegingskader voor de fysieke leefomgeving. Gemeenten zijn op zich bekend met deze 
onderwerpen, maar de manier waarop ze opgenomen moeten worden in het omgevingsplan en 
omgevingsvergunning is nieuw.  

2.2 Omgevingsplan als veelomvattend instrument en integraal afwegingskader  

Wij pleiten voor een versterking van de functie van het Omgevingsbesluit als richtingaanwijzer 
door in de Nota van toelichting bij het Omgevingsbesluit een overzicht te geven van de 
onderwerpen die in het omgevingsplan moeten of kunnen worden geregeld. Dit betreft: 
 onderwerpen die niet meer in de rijksregels terugkeren en waarvoor gemeenten zelf kunnen

bepalen of zij deze onderwerpen willen regelen in het omgevingsplan;
 onderwerpen waarover maatwerkregels kunnen worden opgenomen;
 de verordeningen die (deels) naar het omgevingsplan overgeheveld moeten of kunnen

worden.
Dit helpt gemeenten bij vormgeven van het omgevingsplan als een veelzijdig en veelomvattend 
kerninstrument. De ontwikkeling tot een veelomvattend instrument biedt gemeenten immers 
enerzijds veel mogelijkheden om zaken zelf te regelen, maar kan anderzijds ook risico’s 
opleveren wanneer een omgevingsplan verwordt tot een ‘duizend en één dingen doekje’. Want 
regels in het omgevingsplan lopen straks uiteen van de aanwijzing van tijden voor het legen van 
afvalcontainers en het wel of niet voorschrijven van vetafscheiders bij horeca tot globale 
bepalingen over gebiedsontwikkeling.  

Deregulering bruikbaarheideisen bij bouwregelgeving

Het Bbl regelt een aantal zaken niet meer en laat die over aan de markt. Hier schiet ambitie voor 



deregulering bij het Bbl op enkele punten te ver door. Het Bbl stelt bijvoorbeeld (bijna) geen 
bruikbaarheidseisen aan gebouwen meer. Deze eisen zijn beperkt tot de ‘fysieke toegankelijkheid 
voor mensen met een functiebeperking’. Dit betekent dat het Bbl geen eisen meer stelt over de 
minimale oppervlaktes voor verblijfsgebieden en verblijfsruimtes, over de toilet- en badruimte, 
over buitenruimte en bergruimte, balkons bij flatgebouwen, fietsenstallingen en over de 
bereikbaarheid en toegankelijkheid van bouwwerken. Het Bbl is op deze onderdelen uitputtend 
bedoeld, dus gemeenten mogen over dat onderwerp geen aanvullende regels meer stellen. Wij 
vinden deregulering hier niet wenselijk is. Ten eerste omdat in het verleden al gebleken is dat 
deregulering voor een aantal van deze onderwerpen niet werkte en daarom terug is gedraaid. 
Voorbeelden daarvan zijn buitenruimten (balkons) in woongebouwen en buitenbergingen en 
fietsenstallingen bij woonfuncties. Ten tweede kan het niet regelen van deze zaken een grotere 
druk op de publieke ruimte tot gevolg hebben. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de 
gevolgen van het ontbreken van voldoende fietsenstalling of andere buitenruimten. De gemeente 
wordt daarmee geconfronteerd en zal een oplossing moeten zoeken. Het probleem wordt dan 
uiteindelijk weer bij de gemeente neergelegd en de (financiële) lasten in het publieke domein. 

Energietransitie 

Wij vragen u meer aandacht te besteden in de AMvB’s aan de energietransitie. Dit geldt met 
name voor energievoorschriften die nu in Activiteitenbesluit staan, maar die niet in het Bal 
terugkomen. In de bijlage wordt dit nader uitgewerkt. 

3. Bevoegdheidsverdeling

De verdeling van de bevoegdheden tussen de verschillende overheden is op hoofdlijnen duidelijk.
Wel blijft het een complex geheel waarbij goede afspraken tussen overheden over samenwerking
en advisering essentieel zijn. Wij pleiten ervoor veranderingen door te voeren voor het
adviesrecht voor monumenten en de verantwoordelijkheid voor luchtkwaliteit. In deze paragraaf
gaan wij in op de bevoegdheidsverdeling bij het omgevingsplan, de omgevingsvergunning en de
adviesrol van GGD ’s, de Veiligheidsregio’s en Vewin.

3.1 Bevoegdheidsverdeling bij afwijken van omgevingsplan 

In de Omgevingswet wordt net als in de huidige wetgeving de bevoegdheid tot het besluit tot 
afwijking van het omgevingsplan toegedeeld aan het college, met dien verstande dat de 
benodigde verklaring van geen bedenkingen door de raad wordt vervangen door een 
adviesbevoegdheid. In aansluiting op de verbeterdoelstellingen van de Omgevingswet tot 
vereenvoudiging van regelgeving en het versnellen van procedures ligt het in de rede dat raad en 
college nadere afspraken maken over de bevoegdheidsverdeling voor het afwijken van het 
omgevingsplan, zodanig dat deze aansluit bij de lokale bestuursstijl en aard van de opgaven. 
Gemeenten moeten optimaal de ruimte krijgen om hier invulling aan te geven, bijvoorbeeld door 
het stellen van kaders vanuit de raad. In de Nota van toelichting kan dan uitleg komen over de 

mogelijke variaties in de praktijk. 
Deze oplossing biedt het voordeel dat relatief eenvoudige zaken door het college kunnen worden 
afgehandeld, terwijl voor de meer wezenlijke afwijkingen van het omgevingsplan, de kaders 
gesteld vanuit de raad bepalend zijn. Deze kaders moet gelden voor zowel de zelfstandige 

De verdeling van bevoegdheden is op hoofdlijnen duidelijk. Aanpassing is nodig voor het 

adviesrecht voor monumenten. Luchtkwaliteit is een blijvende gezamenlijke verantwoordelijkheid. 



afwijking van het omgevingsplan door het college als voor de instemming met de afwijking van 
het omgevingsplan door een ander bevoegd gezag. 

3.2 Delegatie bevoegdheid tot vaststellen omgevingsplan  

Bij de bevoegdheidsverdeling tussen de raad en het college is verduidelijking nodig over de 
delegatiebevoegdheid van de raad bij het vaststellen van het omgevingsplan om belemmeringen 
te voorkomen. Volgens de Omgevingswet is de raad bevoegd om het omgevingsplan vast te 
stellen, maar kan de vaststelling van delen ervan worden gedelegeerd aan het college. In de 
Nota van toelichting bij het Omgevingsbesluit wordt het omgevingsplan aangemerkt als een 
verordening. De Gemeentewet bepaalt dat delegatie van vaststelling van verordeningen1 is 
beperkt tot vaststelling van nadere regels over onderwerpen in de verordening. Het is onduidelijk 
of deze beperking ook van toepassing is op delegatie van de bevoegdheid van de raad tot 
vaststellen van een omgevingsplan aan het college.  

3.3 Bevoegdheidsverdeling vergunningverlening 

De Omgevingswet bevat de hoofdlijn over de bevoegdheidsverdeling en het Omgevingsbesluit 
regelt de uitzonderingen daarop. Wij zien in het Omgevingsbesluit een grote verbeterslag na de 
preconsultatie. Per bevoegd gezag staat nu duidelijk vermeld voor welke aanvragen het 
betreffende gezag bevoegd is. Dit geldt zowel voor één activiteit, als voor meerdere activiteiten 
en magneetactiviteiten. Ook is duidelijk welke bestuursorganen of instanties advies- en 
instemmingsrecht krijgen. Voor veehouderijen en complexe bedrijven zijn onze opmerkingen over 
de bevoegdheidsverdeling verwerkt.  

Bij het adviesrecht voor monumenten zien wij wel enkele verbetermogelijkheden. Ten eerste is bij 
‘gewone’ rijksmonumentenactiviteiten buiten de bebouwde kom nog deregulering mogelijk. Wij 
zien hier geen meerwaarde van extra provinciaal advies bij een vergunningaanvraag naast het 
advies van de minister van OCW. Ten tweede zou bij archeologische rijksmonumenten net als bij 
‘gewone’ rijksmonumenten sprake moeten zijn van een nationale adviesrol van de minister van 
OCW in plaats van advies met instemming. De onderbouwing in de Nota van toelichting overtuigt 
wat ons betreft niet. 

De effecten van de bevoegdheidsverdeling op vergunningverlening, toezicht en handhaving 
kunnen wij nog niet beoordelen. Het Omgevingsbesluit zegt nog niets over het verplichte 
takenpakket van omgevingsdiensten en de kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. Wij vragen u bij de Invoeringswet aan te sluiten bij de strekking van de wet VTH. 

3.4 Gezamenlijke verantwoordelijkheid luchtkwaliteit 

In de toelichting bij het Bkl dient de bereidheid om luchtkwaliteit als een blijvende gezamenlijke 
opgave te zien duidelijker te worden uitgesproken. In het Bkl wordt ingegaan op de manier 
waarop luchtkwaliteit moet worden meegewogen bij het opstellen van omgevingsplannen. Naar 
aanleiding van onze reactie bij de preconsultatie wijst u voor de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor het behalen van de normen voor luchtkwaliteit op bestuurlijke 
afspraken op dit punt met VNG en IPO en met de gemeenten die in de AMvB worden 
aangewezen als “aandachtsgebied”. Een verwijzing naar bestuurlijke afspraken is hiervoor niet 

1 Dit betreft verordeningen die door strafbepaling of bestuursdwang kunnen worden 
gehandhaafd. 



 

toereikend. Wij zijn van mening dat de Richtlijn Luchtkwaliteit is gericht tot de lidstaten, niet tot de 
lokale overheden. Zeker gezien de ontwikkelingen waarbij de overheid wordt gedaagd vanwege 
de gezondheid van de lucht, willen wij dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid op dit punt 
duidelijk in de toelichting wordt uitgesproken. Nu wordt verwezen naar lokale overschrijdingen 
waarvoor maatwerk nodig is. Luchtverontreiniging is echter bij uitstek een 
(gemeente)grensoverschrijdend fenomeen, waarbij de mogelijkheden voor lokale overheden om 
de luchtkwaliteit te beïnvloeden gering zijn. Het in standhouden van een programmatische 
aanpak als het NSL is hiervoor noodzakelijk. Als de verantwoordelijkheid voor dit 
gezondheidsaspect bij gemeenten wordt gelegd, moeten de gemeenten beschikken over een 
goed gevulde instrumentenkoffer. Een dergelijke koffer ontbreekt in het Bkl.  
 
3.5 Advisering door Veiligheidsregio’s, GGD en Vewin 

We zijn positief over de passages in de AMvB’s over samenwerking met Veiligheidsregio’s, GGD 
en Vewin. De aanpak past bij de bestuurlijke verhoudingen en houdt rekening met het belang van 
kwalitatief goede advisering over veiligheid en gezondheid. Conform onze eerdere afspraken met 
uw ministerie is gekozen voor een duidelijke toelichting waarin het belang van samenwerking van 
gemeenten met deze partijen wordt benadrukt, maar zijn geen zelfstandige adviesrechten 
toegekend.  
 
4. Procedures en participatie  

In algemene zin zijn de procedures goed geregeld in de AMvB’s. Wel zijn aanpassingen nodig 
voor de uitvoerbaarheid van het omgevingsplan, de procedureregeling voor de 
omgevingsvergunning bij complexe projecten en de betrokkenheid van gemeenten bij het 
projectbesluit. In deze paragraaf lichten wij deze benodigde aanpassingen toe.  
 
4.1 Procedure omgevingsplan en uitvoerbaarheid 

Bij de procedure voor het omgevingsplan beoogt u enkele knelpunten bij het huidige 
bestemmingsplan op te lossen. Wij waarderen deze oplossingsgerichte insteek bij de AMvB’s, 
maar voorzien wel enkele belangrijke problemen voor de uitvoerbaarheid van omgevingsplannen. 

Wij noemen met name het onderscheid tussen de ‘of’- en de ‘hoe’-vraag. Wij vragen u in de Nota 
van Toelichting meer helderheid te bieden wanneer het omgevingsplan voldoet aan de algemene 
uitvoerbaarheidseis. De vraag ‘of’ een functie kan worden gerealiseerd moet op grond van 
onderzoeken bij de vaststelling van het omgevingsplan worden beantwoord. De vraag ‘hoe’ een 
functie moet worden gerealiseerd, kan worden doorgeschoven totdat het concrete initiatief zich 
aandient. Bij de beantwoording van de ‘of’-vraag moet bij de vaststelling van het plan worden 
aangetoond dat er geen evidente belemmeringen zijn die realisering van de beoogde functie in 
de weg staan. Onduidelijk is wanneer hier aan wordt voldaan en wat de scope van onderzoeken 
moet zijn; er geldt immers geen actualisatieplicht na tien jaar zoals bij het bestemmingsplan. 
Voorkomen moet worden dat na de inwerkingtreding van het omgevingsplan de ‘hoe’-vraag een 
‘of’- vraag wordt; bijvoorbeeld als in globale plannen het realiseren van de ene functie ertoe leidt 
dat een andere functie slechts gedeeltelijk of helemaal niet meer gerealiseerd kan worden. 
Bovendien blijft de onderzoeksverplichting  voor de gebieden- en soortenbescherming 

De procedures zijn overwegend goed geregeld. Voor het omgevingsplan is helderheid nodig over de 

uitvoerbaarheidseis. Bij complexe procedures moeten gemeenten de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure toe kunnen passen. Vroegtijdige betrokkenheid van gemeenten bij het 

projectbesluit moet geborgd worden. 



ongewijzigd, dus moet bij de  vaststelling van het omgevingsplan al duidelijk worden aangegeven 
dat het uitvoerbaar is. Wij verzoeken u tevens om duidelijkheid te geven over de relatie tussen 
het omgevingsplan en de Programmatische Aanpak Stikstof.  

4.2 Procedure omgevingsvergunning en keuze uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Wij pleiten voor een aanpassing van de procedureregeling zodat gemeenten in bepaalde 
gevallen kunnen kiezen de uitgebreide voorbereidingsprocedure toe te passen. Het betreft 
vergunningplichten die de raad zelf opneemt in het omgevingsplan, de vergunningaanvragen 
voor afwijken van het omgevingsplan en milieubelastende activiteiten waarbij belangen in het 
geding zijn die het individuele belang overstijgen. Hoewel de reguliere procedure geldt als 
uitgangspunt, heeft de uitgebreide procedure de voorkeur van gemeenten.  Bij complexe 
projecten, waar grote bestuurlijke afwegingen moeten worden gemaakt of nadere besluitvorming 
nodig is door open normen in het omgevingsplan, zijn vaak veel belangen in het geding die beter 
worden gediend met een voorbereidingsprocedure waarbij een ontwerp van het besluit ter inzage 
wordt gelegd. Dit stelt burgers in staat een zienswijze in te dienen, waarna het definitieve besluit 
wordt genomen. Dit is een prettige en duidelijke procedure voor burgers en bedrijven. Bij de 
reguliere procedure ontbreekt de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen en staat de burger 
alleen de mogelijkheid tot beïnvloeding open via bezwaar en beroep. Ook willen gemeenten zelf 
eisen kunnen stellen aan de vorm en mate van participatie waaraan de aanvrager van een 
vergunning vooraf moet voldoen. Voorkomen dient te worden dat de kwaliteit van de 
besluitvorming onder druk komt te staan. 

De mogelijkheid van open normen biedt gemeenten meer flexibiliteit en lokale afwegingsruimte. 
Het risico is echter groot dat deze verbeterdoelen van de wet in de praktijk niet worden gehaald. 
Dit komt doordat de verschuiving van onderzoeksopgaven en integrale afweging van beleids- 
naar de besluitvormingsfase worden gecombineerd met een inkorting van de 
besluitvormingsfase. Werken met open normen betekent dat onderzoeksopgaven en (complexe) 
nadere integrale afweging worden doorgeschoven van het omgevingsplan naar de 
vergunningverlening. Bij vergunningverlening moet de besluitvorming in de regel gebeuren in 
acht weken. Deze termijn is (te) kort voor de benodigde zorgvuldige besluitvorming. Het is de 
vraag of de raad open normen wil opnemen en onderzoeken wil doorschuiven naar de 
vergunningverlening als zorgvuldige besluitvorming niet mogelijk is en de kwaliteit niet kan 
worden gewaarborgd. De raad heeft handvatten nodig om het geheel te blijven overzien en haar 
democratische rol goed te kunnen vervullen als diverse deelbevoegdheden verschuiven naar 
(besluitvorming door) het college.   

4.3 Participatie en betrokkenheid gemeente bij projectbesluit

Bij de procedure voor het projectbesluit moet voorzien worden in een duidelijke rol voor en 
betrokkenheid van gemeenten. Dit kan bijvoorbeeld door de uitbreiding van de verplichte 
voorkeursbeslissing voor een aantal soorten grootschalige projecten waarvoor het Rijk, de 
provincie of het waterschap bevoegd gezag is. Voor projectbesluiten van het Rijk, de provincie of 
het waterschap over bijvoorbeeld windmolenparken en infrastructurele werken (wegen, 
vaarwegen, spoor en dijken) vinden wij het belangrijk dat de vroegtijdige betrokkenheid van 
gemeenten bij projecten op rijksniveau wordt geborgd door een verplichte voorkeursbeslissing. 
Wij wijzen in dit verband op de manier waarop de provincie Gelderland gemeenten betrekt bij 
besluitvorming over windenergie als positief voorbeeld. 



 

5. Betaalbaarheid 

In deze brief noemen wij de kernpunten bij publiekrechtelijk kostenverhaal in het 
Omgevingsbesluit. Voor de nadere toelichting van deze kernpunten verwijzen wij naar onze 

uitgebreidere reactie bij de consultatie over de Aanvullingswet Grondeigendom. Deze 
aanvullingswet is gelijktijdig met de AMvB’s bij de Omgevingswet ter consultatie gelegd. 
 
De kernpunten bij het Omgevingsbesluit zijn: 
 De regeling voor publiekrechtelijk kostenverhaal biedt onvoldoende duidelijkheid over het 

verhalen van kosten bij transformatieprojecten en organische gebiedsontwikkelingen. Dit 
bemoeilijkt de realisatie van bijvoorbeeld binnenstedelijke transformatiegebieden en 
organische gebiedsontwikkeling. Een mogelijke variant is gemeenten de mogelijkheid te 
bieden om binnen een gebied voor organische ontwikkelingen een voorlopige 
exploitatiebijdrage te berekenen en te heffen. Bij die variant dient de regeling zodanig te 
worden aangepast dat plankosten te verhalen moeten zijn, zodat ook bovenwijkse 
voorzieningen gefinancierd kunnen blijven worden. Gemeenten willen over beide varianten 
kunnen beschikken. Dat vereist van gemeenten een onderbouwing van hun keuze bij een 
concreet project. Ook hier is vanuit democratisch oogpunt nodig dat het bestuursorgaan een 
afweging maakt vanuit het algemeen belang. Wanneer de keuze voor een variant bij de 
aanvrager wordt gelegd, zal de keuze worden ingegeven vanuit het individueel belang. Dit is 
onwenselijk omdat de gemeente dan opdraait voor de overige achtergebleven kosten. Bij de 
vereenvoudiging van het kostenverhaal worden enkele cruciale onderdelen van het 
kostenverhaal in de AMvB’s geschrapt, zoals de bestaande mogelijkheid om bovenplanse 
kosten en een bijdrage ruimtelijke ontwikkeling door te berekenen. Wij vinden het niet 
acceptabel dat de mogelijkheden van kostenverhaal voor gemeenten beperkt worden. 

 Wij vragen u de zogenaamde PPT-criteria (proportionaliteit, profijt en toerekenbaarheid) niet 
van toepassing te verklaren op de anterieure overeenkomst. Het van toepassing verklaren 
van deze criteria is een fundamentele wijziging ten opzichte van de huidige systematiek en 
leidt tot een ernstige beperking van de mogelijkheden voor gemeenten voor het verhalen van 
kosten. 

 
Wij werken graag samen met u verder aan deze aanpassingen. Uit de Nota van Toelichting bij de 
Aanvullingswet Grondeigendom blijkt dat de regels over grondexploitatie zullen wijzigen in het 
nog op te stellen Aanvullingsbesluit grondeigendom. Dit geldt ook voor de regels in het 
Omgevingsbesluit. Zo nodig zullen wij op de artikelen over kostenverhaal reageren als het 
Aanvullingsbesluit grondeigendom bekend is.  
 
6. Financiële onderzoeken  

Invoering van de Omgevingswet kan niet aan de orde zijn zolang er geen eenduidige 

overeenstemming is bereikt over de daadwerkelijke financiële verdeling op basis van door alle 

stakeholders bestuurlijk geaccepteerde onderzoeken.  

De regeling voor publiekrechtelijk kostenverhaal moet meer duidelijkheid bieden over 

kostenverhaal bij transformatieprojecten en organische gebiedsontwikkeling. De bestaande 

mogelijkheden voor bovenplans kostenverhaal en bijdragen ruimtelijke ontwikkeling moeten 

behouden blijven.  



Wij pleiten voor aanvullend onderzoek naar de financiële effecten van de Omgevingswet en 
AMvB’s. Om een goed beeld te krijgen, moeten gemeenten eerst de wet- en regelgeving kunnen 
doorgronden, voordat zij de financiële effecten ervan kunnen inschatten. De uitgevoerde 
onderzoeken naar de Omgevingswet en AMvB’s geven een onvolledig beeld doordat de 
financiële effecten van de bestuurlijke afwegingsruimte en een deel van het omgevingsplan niet 
zijn meegenomen. Voor ons is het een noodzakelijke voorwaarde dat alle (aanvullende) 
financiële onderzoeken minimaal een half jaar voor inwerkingtreding van de Omgevingswet 
gereed zijn en dat hierover tijdig bestuurlijke overeenstemming bereikt is. Voor een betrouwbaar 
en zorgvuldig proces is het belangrijk dat financiële onderzoeken aan de voorkant van het proces 
worden uitgevoerd en niet achteraf. We vragen u dit te verwerken in uw planning voor de uit te 
voeren onderzoeken naar de aanvullingswetten, de Invoeringswet en de bijbehorende besluiten. 
Specifiek voor de geluidsregels en externe veiligheid hebben wij bij deze versie van de AMvB’s 
grote zorgen over de financiële uitvoerbaarheid voor gemeenten. Onze indruk daarbij is dat de 
aangekondigde voordelen voor gemeenten omslaan in een uitbreiding van de bestuurlijke lasten 
voor gemeenten en dat voldoende inzicht in mogelijke saneringsopgaven als gevolg van nieuwe 
regelgeving ontbreekt. Voor de Aanvullingswetten Geluid en Bodem is onderzoek uitgevoerd, 
maar dit moet herijkt worden. Wij pleiten ervoor dat alsnog een volledige toets wordt uitgevoerd, 
zoals we in onze reacties op de Aanvullingswetten Geluid en Bodem hebben opgemerkt.  

Tot slot 

Bij het opstellen van deze brief en bijlage hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van de 
waardevolle inbreng van vele gemeenten en omgevingsdiensten. De inhoud van deze brief is 
intensief voorbereid en afgestemd met de G4, G32 en P10. De bestuurlijke reacties van de G4, 
G32 en P10 zijn toegevoegd als bijlagen bij deze brief. 

We gaan ervan uit dat de voorhangprocedure (artikel 23.5 Omgevingswet) ook geldt voor de 
aanvullingsbesluiten, net als voor  de AMvB’s. In de aanvullingsbesluiten worden immers veel 
zaken geregeld die later in de vier AMvB’s landen. Mocht dat niet het geval zijn, dan verzoeken 
wij dit te regelen via de Invoeringswet. Wij vertrouwen erop dat overeenkomstig de afspraken uit 
het bestuursakkoord de Omgevingswet en AMvB’s pas inwerkingtreden op het moment dat het 
DSO goed functioneert en gemeenten in staat zijn gesteld hierop aan te sluiten. We stellen de 
huidige samenwerking met uw ministerie bijzonder op prijs en willen deze samenwerking graag 
voortzetten bij de completering van de uitvoeringsregelgeving, het denken over oplossingen voor 
de geconstateerde knelpunten, de invoering van de Omgevingswet en de verdere ontwikkeling 
van het DSO. 

Hoogachtend, 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

drs. B.H.M. Koopman
Lid directieraad a.i.


