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Bijlage bij brief VNG-reactie consultatie AMvB’s Omgevingswet d.d. 11 oktober 2016 

  

0. Algemeen 

 

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 

Wij verzoeken u aan te geven welke aanvullende zaken u voornemens bent te regelen voor 

informatievoorziening en dienstverlening. In de AMvB’s zijn regels opgenomen over de wijze waarop 

vergunningaanvragen en meldingen kunnen worden ingediend en – summier – over de wijze van het 

publiceren van besluiten. Informatievoorziening en dienstverlening gaan echter verder dan alleen deze 

twee taken. Via de Invoeringswet en het Invoeringsbesluit zal de juridische borging van het DSO 

moeten worden geregeld en er zullen regels moeten worden gesteld over de andere onderwerpen op 

het gebied van informatievoorziening en dienstverlening.  

 

Voor de informatievoorziening zijn gemeenten in belangrijke mate afhankelijk van het gereed komen 

van de eerste fase van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO), dat voor alle bevoegd gezagen een 

basis gaat bieden. Om tijdig de gemeentelijke informatievoorziening aan te kunnen passen aan de wet 

(inclusief de nieuwe kwaliteitseisen) en gemeentelijke softwareleveranciers opdracht te kunnen geven 

voor nieuwe ICT-toepassingen zullen het DSO, Register Omgevingsdocumenten en Informatiehuis 

Ruimte tenminste een half jaar voor inwerkingtreding van de wet gebruiksgereed moeten zijn. Al 

eerder (tenminste één jaar voor de invoering) willen gemeenten de beschikking hebben over 

technische specificaties, testvoorzieningen en beschrijvingen van de onderdelen van het DSO. 

 

1. Inzichtelijkheid en gebruiksgemak 

 

1.1 Inzichtelijkheid en gebruiksgemak ontwerpbesluiten 

Indieningsvereisten bij meldingen 

Voor de indieningsvereisten voor de gebruiksmelding uit het Bbl en de activiteitenmelding uit het Bal 

vragen wij u deze beter op elkaar af te stemmen. De indieningsvereisten activiteitenmelding zijn 

minder zwaar dan de eisen aan de melding in het Bbl.  

Daarnaast moet alle informatie die in het Bbl wordt gevraagd daadwerkelijk worden verstrekt. Dit is 

een verzwaring ten opzichte van het huidig recht, want tot nu toe geldt dit alleen voor zover dit volgens 

het bevoegd gezag nodig is.  

 

Afstemming definities  

De definities en uitleg van de begrippen ‘leefkwaliteit’ en ‘gezondheid’ in het Bkl lijken elkaar op 

verschillende punten tegen te spreken. Wij verzoeken deze definities beter op elkaar af te stemmen.  

 

1.2 Samenhang met andere wetstrajecten bij Bbl en Bkl 

Mijnbouwwet en energietransitie 

Voor een integrale aanpak voor duurzaamheid is van belang dat de Mijnbouwwet wordt afgestemd op 

de mogelijkheden die de AMvB’s Omgevingswet aan gemeenten bieden voor energietransitie. In de 

omgevingsvisie moet de gemeente aandacht besteden aan de ondergrond. Voor de energietransitie is 

het belangrijk dat gemeenten mogelijkheden krijgen om keuzes te maken over het gebruik van de 

ondergrond voor alternatieve, duurzame energieopwekking in plaats van fossiele brandstoffen. De 

Mijnbouwwet biedt deze ruimte echter niet. Daardoor wordt een deel van de mogelijkheden uit de 

AMvB’s teniet gedaan in gemeenten waar mijnbouwactiviteiten plaatsvinden. Dit bemoeilijkt het 

verkrijgen van lokaal maatschappelijk draagvlak voor de energietransitie. 
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Wetsvoorstel over dieraantallen  

Naar aanleiding van de onderzoeken Veehouderij en Gezondheid Omwonenden en Emissies van 

endotoxinen uit de veehouderij wordt een wetsvoorstel over dieraantallen voorbereid. Naast het feit 

dat de intentie voor dit wetsvoorstel niet aansluit bij de behoefte van de uitvoeringspraktijk, is het risico 

is groot dat deze sectorale wet de integrale aanpak uit de Omgevingswet doorkruist. Dit is niet 

wenselijk. Gemeenten werken in omgevingsvisies en omgevingsplannen aan een integrale 

gebiedsgerichte aanpak voor de fysieke leefomgeving. Dit in inclusief de mogelijke gevolgen van 

bedrijfsactiviteiten voor de volksgezondheid van omwonenden. Ook bij de vergunningverlening voor 

veehouderijen moet gekeken worden naar de mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid en de 

beperking daarvan. Met het instrumentarium onder de Omgevingswet kan bovendien gericht gestuurd 

worden op afstand tussen bedrijfsactiviteiten en woonfuncties, en op immissie- en emissiereductie 

voor bijvoorbeeld fijn stof, geur en ammoniak bij zowel individuele bedrijven als bij de cumulatieve 

belasting.  

  

1.3 Belang toelichting bij omgevingsplan 

In de Omgevingswet en het Omgevingsbesluit staan voor het omgevingsplan geen verplichtingen voor 

een algemene plantoelichting vergelijkbaar met de huidige verplichting in het Bro voor het 

bestemmingsplan. Dit betekent dat er geen verplichte basisinhoud voor de algemene toelichting op 

het plan is en daarmee ook geen samenhangende uitleg over de motivering van de gemaakte keuzes 

en regels die in het plan zijn opgenomen. Onze zorg is dat dit ontbreken van de samenhangende 

uitleg over de onderbouwing van gemaakte keuzes leidt tot een gefragmenteerd beeld over de 

onderbouwing van het plan en minder begrip voor de in het plan gemaakte keuzes.  Wij lichten dit 

nader toe:  

Volgens de Nota van toelichting bij het Omgevingsbesluit hoeven er geen regels over de inhoud van 

de toelichting bij het plan gesteld te worden. In artikel 16.30, lid 2 van de Omgevingswet wordt het 

motiveringsbeginsel uit de Algemene wet bestuursrecht echter wel van toepassing verklaard op 

algemeen verbindende voorschriften. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat het motiveringsbeginsel uit de 

Awb niet gelijk kan worden gesteld aan de functie en betekenis van de toelichting bij het 

bestemmingsplan die nu in het Bro staat. Een eventuele toelichting moet wel in een 

omgevingsdocument worden opgenomen, maar dit neemt onze zorg over het ontbreken van 

samenhang van de gemaakte keuzes niet weg.  In de huidige situatie maakt de toelichting deel uit van 

het bestemmingsplan als niet-bindende onderbouwing en wordt de toelichting samen met de 

planregels door de raad vastgesteld.  De Nota van toelichting bij het Omgevingsbesluit gaat ervan uit 

dat straks in het vaststellingsbesluit voor een omgevingsplan gemotiveerd wordt waarom het 

omgevingsplan wordt herzien[1]. Echter, deze motivering maakt geen deel uit van het  omgevingsplan 

zoals dat bij besluit door de raad wordt vastgesteld. Het gevolg is dat in het door de raad vastgestelde 

omgevingsplan niet langer staat welke onderdelen van het plan worden herzien. Hetzelfde geldt voor 

de verwijzingen naar relevant beleid voor de herziening van het plan, toelichting over de bijdrage aan 

evenwichtige toedeling van functies, relevante instructieregels en overwegingen over de ingebrachte 

zienswijzen. Ook de motivering van de vaststelling van omgevingswaarden in het omgevingsplan of 

toetsing aan de ladder duurzame stedelijke ontwikkeling maakt geen deel uit van het omgevingsplan, 

zoals dat bij besluit door de raad wordt vastgesteld. Tot slot zal het vaststellingsbesluit -en niet 

                                                           
[1]

 Aangezien alle bestaande bestemmingsplannen van rechtswege omgevingsplannen worden, zijn alle 
aanpassingen daarna aan te merken als herziening van een omgevingsplan. 
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omgevingsplan- het overzicht van de wijzigingen in de artikelsgewijze toelichting bevatten, waardoor 

de samenhang van de gemaakte keuzes in het omgevingsplan onvoldoende kenbaar is. 

 

1.4 Uitvoeringsconsequenties Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 

Voor een aantal zaken  die in de AMvB’s worden geregeld voor digitalisering en dienstverlening zijn 

de uitvoeringsconsequenties niet duidelijk en is uitleg in de Nota van toelichting nodig. Dit betreft:  

1. Het realiseren van de baten van de integrale benadering is in eerste instantie in 2019 niet of 

slechts gedeeltelijk mogelijk. Voor het behalen van de baten van de integrale benadering van de 

Omgevingswet is de ondersteuning door een integraal werkend digitaal stelsel noodzakelijk. De 

onderdelen van het DSO worden echter stap voor stap gerealiseerd en bijvoorbeeld de 

ontwikkeling van de informatiehuizen van het DSO is voorzien tot 2024. Daardoor is tot die tijd het 

realiseren van alle baten door de integrale benadering met ondersteuning door het DSO niet of 

gedeeltelijk mogelijk. Wij vragen meer aandacht voor deze uitvoeringsconsequentie. 

2. De mate waarin de inzichtelijkheid en overzichtelijkheid daadwerkelijk worden vergroot door het 

DSO. Vanuit het perspectief van dienstverlening aan burgers en ondernemers kan nog niet 

beoordeeld worden in welke mate de inzichtelijkheid in regels en informatie over de (kwaliteit van 

de) leefomgeving toeneemt. Dit hangt af van de manier waarop het Invoeringsprogramma DSO 

invulling zal geven aan de uitgangspunten zoals die in de Visie DSO zijn bepaald. 

3. Het indienen van aanvragen en meldingen op papier en de manier waarop deze aanvragen en 

meldingen in het DSO opgenomen kunnen worden. Graag overleggen wij met uw ministerie over 

een voor gemeenten werkbare, efficiënte manier om analoge aanvragen en meldingen op te 

kunnen nemen in het DSO en over criteria voor de overgang naar 100% digitale aanvragen. In de 

Verkenning InformatieVoorziening Omgevingswet (VIVO) is het volgende geconstateerd: “De 

wenselijkheid om digitaal indienen van aanvragen en meldingen te verplichten en analoge 

indiening daarmee onmogelijk te maken is verkend. De inschatting, op basis van een discussie in 

een werkatelier met 15 gemeenten, is dat 95% van de aanvragen momenteel al digitaal wordt 

ingediend. Een verplichting op korte termijn aanvragen of meldingen verplicht digitaal in te laten 

dienen heeft niet de voorkeur. Een gefaseerde invoer met een horizon op bijvoorbeeld 2024 is de 

moeite waard om verder te verkennen. Gelet op het wel digitaal kunnen verwerken en omdat het 

om een zeer beperkt percentage gaat, zijn de gevolgen van analoge aanvragen naar verwachting 

beperkt.”  

4. De registratie van publiekrechtelijke beperkingen. Wij verwachten dat uw ministerie bij het DSO 

een integrale visie ontwikkelt over de registratie van geo- en vastgoedregistratie. Een aantal 

publiekrechtelijke beperkingen wordt onder de Omgevingswet gebracht. Dit betekent dat een deel 

van de publiekrechtelijke beperkingen straks in het DSO wordt geregistreerd. Andere 

publiekrechtelijke beperkingen vallen onder de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen 

en worden geregistreerd bij het Kadaster. Beide registraties hebben eigen termijnen, grondslag 

van registratie, aanlevermechanismen en raadpleegloket. Wij constateren dat het ontbreken van 

een integrale visie nu leidt tot een voor overheden, burgers en bedrijven mogelijk onwenselijke 

situatie. Graag treden wij met u in overleg over oplossingen, inclusief een oplossing voor de 

huidige omslachtige manier van registratie op kadastraal perceel.  

5. Borging integraliteit en afstemming bij doorwerking van projectbesluiten en instructies in het 

omgevingsplan. Bij het DSO is onduidelijk wie bij de doorwerking van projectbesluiten of 

provinciale instructies verantwoordelijk is voor de borging van de integraliteit van het 

omgevingsplan en de afstemming met gemeentelijke regels. Dit geldt eens te meer als het gaat 

over het grondgebied van meerdere gemeenten, doordat regels uit het projectbesluit dan moeten 

aangepast aan de systematiek van verschillende omgevingsplannen. Hierover zal in de 
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voorbereiding van de besluiten afstemming tussen bevoegd gezagen op de inhoud moeten 

plaatsvinden. Wij vragen hiervoor aandacht bij de ontwikkeling van het DSO met mogelijk gebruik 

van samenwerkingsruimten, en bij de invoeringsondersteuning. 

6. De termijn waarbinnen de omgevingsvergunning tot omgevingsdocument in het DSO wordt 

aangewezen. Wij willen graag duidelijkheid op welke termijn uw ministerie de 

omgevingsvergunning wil toevoegen aan het DSO en worden graag betrokken bij nader 

onderzoek naar de aspecten die daar een rol bij spelen, bijvoorbeeld voorwaarden over privacy en 

intellectuele eigendom.  

7. In het Omgevingsbesluit en in andere AMvB’s wordt gesproken over uitwisseling van gegevens of 

het kennis geven van gegevens. Daarbij is echter vaak onduidelijk of dit via het DSO gebeurt. 

 

2. Integrale benadering en bestuurlijke afwegingsruimte 

 

2.1 Uitvoerbaarheid borging omgevingskwaliteit in het omgevingsplan 

Van gemeenten wordt gevraagd bij de vaststelling van een omgevingsplan een goede 

omgevingskwaliteit te bereiken en in stand te houden met onder meer het oog op de bescherming en 

de verbetering van het leefmilieu. De vraag is hoe gemeenten bij het vaststellen van een 

omgevingsplan hieraan kunnen voldoen voor de verschillende vormen van milieubelasting. In het 

huidige recht is het aantonen van een ’aanvaardbaar woon- en leefklimaat’ een belangrijk knelpunt.. In 

deze paragraaf lichten wij eerst een aantal punten toe voor de verschillende soorten milieubelasting 

en daarna enkele knelpunten bij de uitvoerbaarheid van het concept milieugebruiksruimte. 

 

Geluid 

Bij de cumulatie van geluid verzoeken wij toe te lichten hoe verschillende geluidsbronnen bij elkaar 

kunnen worden opgeteld en dit te ondersteunen met voorbeelden. Het Bkl geeft geen uitsluitsel hoe 

gemeenten hier mee om moeten gaan, maar stelt wel dat bij cumulatie van milieubelasting 

onderscheid moet worden gemaakt naar typen van belasting en naar typen van bronnen. De aard van 

geluid verschilt bijvoorbeeld voor wegverkeer, railverkeer, industrie en luchtvaart. Tot nu toe gelden 

hiervoor in het huidige omgevingsrecht verschillende normen en worden deze geluidsbronnen apart 

van elkaar getoetst. Wij worden graag betrokken bij de verdere uitwerking van de vraag wat de 

gevolgen hiervan zijn voor het omgevingsplan omdat, gelet op het bovenstaande, in dit instrument de 

geluidsbelasting van alle bronnen bij elkaar komt.  Ook moet bij het omgevingsplan de vertaalslag 

worden gemaakt van immissieregels voor geluidgevoelige objecten naar immissieregels voor 

individuele bedrijfsmatige activiteiten. De juridische gevolgen van het verplaatsen van de 

immissieregels naar het omgevingsplan is onderbelicht in de Nota van toelichting bij het Bkl. Verder 

voorzien wij met name voor bestaande situaties  knelpunten bij de uitvoerbaarheid. De geluidsregels 

zoals deze nu in de AMvB’s zijn opgenomen, lijken vooral toegespitst op nieuwe situaties. Voor 

bestaande locaties, en in het bijzonder daar waar sprake is van een gebied met gemengde functies, 

zijn de voorgestelde regels lastig uitvoerbaar. Voor geluid zal in veel situaties de nieuwe (cumulatieve) 

immissienorm in het omgevingsplan niet in overeenstemming met de feitelijke situatie zijn. Het is niet 

duidelijk wat er moet gebeuren met saneringssituaties, terwijl de AMvB’s wel uitgaan van verbetering 

van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Voor geluid wordt in de toelichting bij de AMvB’s 

regelmatig de extra bestuurlijke afwegingsruimte genoemd. Echter, voor de toepassing van de 

mogelijkheden die het Bkl nu beschrijft bij het gebruik van de afwegingsruimte moet een gemeente 

zeer veel werk verzetten.  
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Voor de bedrijfsmatige activiteiten wekt de toelichting bij de artikelen over milieugebruiksruimte en het 

omgevingsplan in het Bkl de indruk dat bij het vaststellen van een omgevingsplan de geluidnormen in 

bijlage XV, tabel A in beginsel gelden voor de bedrijven samen, voor zover er sprake is van relevante 

cumulatie. Wij voorzien uitvoeringsproblemen op bedrijventerreinen met bedrijfswoningen en in 

gemengde gebieden. In die gebieden is vanwege de mix van bedrijven en wonen al snel sprake van 

relevante cumulatie, zeker als uitgegaan wordt van het toegelaten gebruik per bedrijf. Een verdeling 

van de geluidruimte over de verschillende bedrijven betekent een grote bron van bestuurlijke lasten. 

Een alternatief is om net als nu te motiveren dat in de praktijk in gemengde gebieden en op 

bedrijventerreinen de feitelijke cumulatie beperkt is, zeker als voor cumulatie uitgegaan zou worden 

van een dosismaat Lden jaargemiddeld. Dit wordt onvoldoende in het Bkl duidelijk gemaakt. Vrijwillige 

geluidverkaveling in het omgevingsplan kan wel toegevoegde waarde bieden op bedrijventerreinen 

voor de bescherming van objecten buiten het bedrijventerrein. Bedrijven kunnen dan bijvoorbeeld een 

standaardgeluidruimte krijgen in etmaalwaarde, waarbij eventueel aanvullende geluidruimte verdeeld 

kan worden in Lden jaargemiddeld in de omgevingsvergunning.  

 

Externe veiligheid 

Over het algemeen zijn voor externe veiligheid de werklast en de inzichtelijkheid in de AMvB’s 

verbeterd ten opzichte van de preconsultatieversie. Deze verbeteringen betreffen echter vooral de 

gemeenten met beperkte externe veiligheidsrisico’s.  Wij constateren echter een voor gemeenten met 

veel externe veiligheidsrisico’s zeer onwenselijke systeemwijziging, die ertoe leidt dat het voor het 

bevoegd gezag niet mogelijk is om de gevolgen in termen van veiligheid en planologische 

(on)mogelijkheden volledig te overzien. Deze systeemwijziging, bestaande uit het loslaten van het 

groepsrisico en het in de plaats daarvan opnemen van aandachtsgebieden, onderverdeeld in brand-, 

explosie- en gifwolkaandachtsgebied, leidt primair tot extreem ruimtebeslag voor risicorelevante 

activiteiten.  Voor gemeenten met veel externe veiligheidsrisico’s betekent de systeemwijziging voorts 

dat er fors meer berekeningen uitgevoerd dienen te worden om tot een gemotiveerde beslissing te 

komen. In het uiterste geval leidt dit tot een beperking van binnenstedelijke (her)ontwikkeling van met 

name spoorzones. Ter voorkoming van dit alles vragen wij u voor externe veiligheid een 

richtinggevende grondslag voor het groepsrisico in het Bkl op te nemen in plaats van 

aandachtsgebieden met effectafstanden.  

 

Luchtkwaliteit 

In de Nota van toelichting staat bij artikel 15.6 Bkl dat het Besluit gevoelige bestemmingen 

luchtkwaliteit zal verdwijnen omdat verwacht wordt dat er geen overschrijding van normen meer zal 

plaatsvinden. Bij gemeenten bestaat er behoefte aan handhaving van de regeling uit het Besluit 

gevoelige bestemmingen luchtkwaliteit om op een goede manier om te kunnen gaan met luchtkwaliteit 

rondom gevoelige bestemmingen, ook daar waar gemeenten besluiten gebruik te maken van de 

afwegingsruimte.  

 

Voor de plattelandswoningen verwachten wij dat, ondanks de verbreding van het toepassingsbereik, 

de regeling in de praktijk zeer beperkt bruikbaar is om lokale knelpunten op te lossen. Dit komt 

doordat voor fijn stof geen afwijking van Europese regels mogelijk is. Voor woningen bij voormalige 

agrarische bedrijven blijft fijn stof in dat geval de beperkende factor. Ook geldt dat de woning alleen 

buiten beschouwing wordt gelaten voor milieubelasting van activiteiten bij het voormalige eigen bedrijf. 

De voormalige bedrijfswoning kan echter ook een beperkende factor zijn voor de bedrijfsactiviteiten 

van andere agrarische bedrijven in de omgeving.  
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Voor het afdwingen van BBT-maatregelen op het gebied van geur en fijn stof biedt artikel 8.9 Bkl 

onvoldoende handvaten. De zinsnede dat aan BBT wordt voldaan als de wijze van bedrijfsvoering in 

de praktijk is beproefd, geeft onvoldoende mogelijkheden om dit in de praktijk toe te passen. Dit zou 

betekenen dat men bijvoorbeeld bij een veehouderij kan volstaan met het verlagen of verhogen van 

een emissiepunt, omdat uit berekeningen blijkt dat hiermee de geuroverlast of fijn stof emissie 

verlaagd kan worden. Dit is echter geen BBT. Gemeenten hebben behoefte aan meer houvast om 

daadwerkelijke reductie van de emissie te kunnen afdwingen, in plaats van het verschuiven van de 

locatie van het emissiepunt. Ook is behoefte aan handreikingen voor duidelijkheid over bijvoorbeeld 

welke maatregelen BBT zijn en hoe de financiële aspecten moeten worden meegewogen bij de vraag 

welke maatregelen redelijkerwijs geëist kunnen worden.  

 

Geurbelasting 

Verschillende soorten geurbronnen kunnen niet zonder meer bij elkaar worden opgeteld. Het Bkl geeft 

geen uitsluitsel hoe gemeenten hier mee om moeten gaan, maar stelt wel dat bij cumulatie van 

milieubelasting onderscheid moet worden gemaakt naar typen van belasting en naar typen van 

bronnen. Wij verzoeken te verduidelijken en te ondersteunen met voorbeelden hoe gemeenten hier 

mee om kunnen gaan.  

 

Voor de geurbelasting zijn diverse definities gelijk getrokken met geluid. De definitie voor 

geurgevoelige gebouwen en locaties bij het omgevingsplan lijkt in Bkl ruimer dan in de huidige 

regelgeving, doordat ook niet bebouwde terreinen worden meegenomen. Wij verzoeken dit goed te 

regelen in het overgangsrecht zodat de invoering van de Omgevingswet geen nieuwe 

saneringssituaties voor geur oplevert terwijl de geurnormen ongewijzigd blijven. 

 

Wij zijn positief over aanpassingen in de afwegingsruimte voor geur bij veehouderijen, maar de 

verplichting om de cumulatie van geurbelasting van veehouderijen te betrekken bij het opstellen van 

een omgevingsplan roept bij gemeenten vragen op. De mogelijkheid om andere gebouwen dan 

woningen als geurgevoelig aan te kunnen wijzen en het vervallen van de huidige ondergrens voor de 

bandbreedte uit de Wet geurhinder en veehouderij bieden gemeenten meer ruimte voor lokaal 

maatwerk en aanscherping van de geurnormen in het omgevingsplan. Voor de cumulatieve 

immissienormen is echter (nog) niet duidelijk hoe de normen er straks uit gaan zien, hoe normen voor 

cumulatie toegepast moeten worden en hoe kan worden gezorgd dat het niet leidt tot onnodige 

werkzaamheden. Hierbij maken wij de kanttekening dat voor de geurregelgeving voor veehouderij een 

evaluatie loopt en de aanpassingen later via het Invoeringsbesluit in het Bkl worden verwerkt. In het 

eindadvies van de evaluatie stelt de bestuurlijke werkgroep “Evaluatie regelgeving geurhinder voor 

veehouderijen” (waaronder de VNG) een aantal verbeteringen voor de geurregelgeving onder de 

Omgevingswet voor. Wij verzoeken u deze voorstellen via het Invoeringsbesluit in het Bkl te 

verwerken. Voor de hoogte van de immissienormen voor geur van veehouderijen is naar onze mening 

aanvullend onderzoek noodzakelijk om te komen tot de vaststelling van zo objectief mogelijke normen,  

een betere onderbouwing van deze normen en de hoogte van de bestuurlijke afwegingsruimte. We 

willen geen willekeurig gekozen norm aangezien deze het draagvlak voor deze normen zullen 

ondermijnen en, afhankelijk van de gekozen landelijke norm, ontwikkelingen in het buitengebied voor 

lange tijd kunnen blokkeren.    

 

Voor geur door bedrijfsmatige activiteiten anders dan door zuiveringstechnische werken en 

veehouderijen worden geen normen gesteld. Voor die activiteiten geldt dat dat gemeenten zelf een 

normenstelsel voor de diverse geurbronnen moeten ontwikkelen. Het is onduidelijk is waarom voor die 
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situaties gemeenten worden verplicht rekening te houden met geurbelasting door bedrijfsmatige 

activiteiten op geurgevoelige gebouwen en locaties (artikel 5.59 Bkl). Wij vragen u deze keuze in de 

Nota van toelichting toe te lichten. Immers voor andere milieubelastende activiteiten zoals licht- en 

stofhinder is geen verplichting voor het omgevingsplan opgenomen. 

 

Water 

In de regels voor water zien wij een lichte toename aan afwegingsruimte voor gemeenten. Doordat er 

in het omgevingsplan straks ook niet ruimtelijke eisen kunnen worden opgenomen, zijn er meer 

mogelijkheden of regels te stellen over bijvoorbeeld drempelhoogte van woningen. Wel hebben wij 

twijfels of het arrest HvJ EU over Kaderrichtlijn Water over het voorkomen van achteruitgang van de 

waterkwaliteit, in deze AMvB’s op de juiste wijze is opgenomen. Wij gaan er vanuit dat de eventuele 

boetes voor rekening van het Rijk zijn en vragen uw ministerie de ontwikkelingen over verduidelijking 

van dit arrest tijdig te communiceren met de decentrale overheden. 

 

Bodem 

Voor bodem is op dit moment nog geen conclusie te trekken over de afwegingsruimte doordat nu 

slechts een beperkt aantal passages hierover in de AMvB’s staat. Zoals we in de brief al opmerkten, 

zal het grootste deel van de regels over bodem via het Aanvullingsbesluit bodem worden geregeld.  

 

Ladder duurzame verstedelijking 

Voor de aanpak voor duurzame verstedelijking vinden wij het belangrijk dat op de ingeslagen weg 

wordt doorgegaan en gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt. Dit 

betekent onder meer dat geregeld moet worden dat gemeenten maar één keer te maken krijgen met 

de verplichting duurzaam ruimtegebruik adequaat te motiveren. Dit staat nog niet in het Bkl. Weliswaar 

loopt gelijktijdig met de consultatie voor de AMvB’s een separaat traject voor de ladder duurzame 

verstedelijking, maar ook in deze aanpassing van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) wordt dit 

helaas nog niet gewijzigd.  

Op dit moment kunnen naast het Rijk ook de provincies een ‘ladder’ verplicht stellen voor gemeenten. 

Deze provinciale ladder staat in de provinciale verordening en vormt een zelfstandig toetsingskader 

naast de ladder van het Rijk. Gemeenten hebben in dat geval te maken met twee toetsingskaders 

voor duurzame verstedelijking. Dit zorgt voor veel bestuurlijke en juridische ‘ruis’.  

Wij vinden het daarom belangrijk dat over dit aspect in de volgende versie van de ladder duurzame 

verstedelijking via het Invoeringsbesluit duidelijkheid wordt geboden in het Bkl. Daarmee wordt het 

mogelijk om duurzaam ruimtegebruik als nationaal belang te noemen in de nationale omgevingsvisie 

(novi)  en daarna hoe daar uitvoering aan wordt gegeven. Vervolgens kan door een getrapte 

instructieregel in het Bkl worden geborgd dat aan de provincies opdracht wordt gegeven dit onderwerp 

in de omgevingsverordening te regelen als het gaat om provinciale belangen. Daardoor is er nog maar 

één ladder en op het juiste niveau: in eerste instantie bij gemeenten en in geval van een overstijgend, 

provinciaal belang bij de provincie.  

Verder moet duidelijk worden aangegeven wanneer onderzoek in het kader van duurzaam 

ruimtegebruik moet worden uitgevoerd: bij het vaststellen van het omgevingsplan of bij het verlenen 

van een meer concreet besluit zoals een omgevingsvergunning. Pas dan kan worden beoordeeld of er 

sprake is van een daadwerkelijke verlichting van de onderzoekslasten op dit punt.  

 

Gebruiksruimte in het omgevingsplan: beoordelingskader milieubelastende activiteiten 

Voor de versterking van de rol van het omgevingsplan als het toetsingskader voor milieubelastende 

activiteiten pleiten wij voor een zwaardere doorwerkingsconstructie bij de beoordeling van 
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vergunningaanvragen voor milieubelastende activiteiten. In het Bkl is ervoor gekozen dat bij 

beoordeling van een vergunningaanvraag de regels uit het omgevingsplan slechts betrokken hoeven 

te worden. Dit is een lichte doorwerkingsconstructie. Door dit te wijzigen in de doorwerkingsconstructie 

‘in acht nemen’ is inhoudelijke sturing op de belangenafweging mogelijk. Gelet op het 

samenhangende pakket van immissie- en emissieregels en andere maatregelen in het omgevingsplan 

voor de gebruiksruimte in een gebied ligt deze constructie meer voor de hand. Dit voorkomt tevens dat 

de in het omgevingsplan vastgestelde gebruiksruimte zonder meer kan worden doorkruist door 

provinciale vergunningverlening voor milieubelastende activiteiten. Een provincie kan nu volgens de 

ontwerpversie van het Bkl bij vergunningverlening afwijken van het omgevingsplan zonder dat sprake 

hoeft te zijn van een provinciaal belang. 

 

Gebruiksruimte in het omgevingsplan: verkaveling en verdeling van milieugebruiksruimte  

In het omgevingsplan moeten voor geluid en geur  immissienormen worden opgenomen en diverse 

regels die tot nu toe in het Activiteitenbesluit staan. De AMvB’s laten echter nog veel onduidelijk over 

de cumulatie van per milieubelasting. In de toelichting bij het Bkl worden twee opties genoemd voor de 

toedeling van de ruimte: Verdeling volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’  en 

een kavelgerichte benadering bij cumulatie van milieubelastende activiteiten. De kavelgerichte 

benadering betekent dat de gebruiksruimte via bijvoorbeeld een geluid- of geurverdeelplan wordt 

verdeeld over bedrijfsactiviteiten en andere geluids- of geurbronnen. Het opstellen en handhaven van 

deze plannen betekent een grote bestuurslast voor gemeenten. Daarbij komt dat verkaveling alleen 

uitkomst biedt in monofunctionele gebieden, zoals bedrijventerreinen en woongebieden waar 

milieugevoelige functies en milieubelastende functies van elkaar zijn gescheiden. Bij multifunctionele 

gebieden met een mix van milieugevoelige en milieubelastende functies is een kavelgerichte 

benadering vaak praktisch niet uitvoerbaar. Bij de handhaving van immissienormen voor geluid of geur 

in horecagebieden is het bijvoorbeeld lastig te bepalen wie precies de veroorzaker is van de 

overschrijding. Ook de andere optie die genoemd wordt in het Bkl, namelijk de verdeling van 

gebruiksruimte via omgevingswaarden, leidt tot hoge bestuurlijke lasten. Omgevingswaarden brengen 

uitgebreide monitoringsverplichtingen met zich mee en verplichten gemeenten bij overschrijding ervan 

tot het vaststellen van een programma met maatregelen. Bijkomend nadeel is dat omgevingswaarden 

geen bindende werking hebben richting initiatiefnemers, maar dat derden via handhavingsverzoeken 

gemeenten wel kunnen dwingen de omgevingswaarden na te leven. Omgevingswaarden worden 

opgenomen als immissieregels indien ze worden opgevat als grenswaarden. 

 

Externe cumulatie van milieubelastingen 

Voor de uitvoerbaarheid van het mengpaneel is een verduidelijking nodig over de gebruikte criteria 

voor de selectie van de milieuaspecten. Het is onduidelijk waarom de aspecten luchtkwaliteit, externe 

veiligheid, geluid, geur en trillingen wel zijn opgenomen en bijvoorbeeld lichthinder niet. Ook is 

onduidelijk waarom voor geluid wel grenswaarden worden toegepast en niet voor trillingen en geur 

(uitgezonderd grenswaarden voor zuiveringstechnische werken en veehouderij). Bovendien wordt 

kwaliteit van de leefomgeving niet alleen bepaald door de verschillende miliebelastingen met elkaar te 

vergelijken. Meer lawaai of geur kan bijvoorbeeld worden gecompenseerd met meer groen of water, 

maar het mengpaneel voorziet hier niet in. 

 

2.2 Omgevingsplan als veelomvattend instrument en integraal afwegingskader 

Decentralisatie bij bouwregelgeving 

Het Bbl decentraliseert een aantal onderwerpen, maar schiet op enkele punten te ver door. Het Bbl 

heeft (in tegenstelling tot de huidige regelgeving) geen betrekking meer op open erven en terreinen. 
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Gemeenten kunnen dus voortaan zelf (in het omgevingsplan) bepalen of hiervoor gemeentelijke 

regels moeten gelden. Het gaat daarbij om overbewoning, bouwvalligheid, zindelijkheid staat van 

bouwwerken, open erven / terreinen en restrisico gebruik open erven en terreinen. De beoordeling van 

het nut en de noodzaak en de wijze van regeling (en het bekostigen van de handhaving ervan) hoort 

thuis bij gemeenten, zoals dat ook voor het Bouwbesluit 2012 het geval was. Echter, deze 

decentralisatieslag wordt  ook doorgevoerd voor de aansluiting van een gebouw op bepaalde nuts- en 

brandweervoorzieningen buiten het gebouw. Wij denken dat het vanuit het oogpunt van uniformiteit 

beter is deze zaken centraal te blijven regelen. Temeer omdat lokale afwegingsruimte op deze punten 

weinig meerwaarde heeft. 

 

De keuze om locatiespecifieke milieubelastende activiteiten in het omgevingsplan te regelen en niet 

meer centraal in de AMvB’s, biedt gemeenten afwegingruimte. Deze ruimte voor lokaal maatwerk 

geldt bijvoorbeeld voor activiteiten zoals horeca, kinderdagverblijven, scholen en maneges. Wij vinden 

het positief dat uw ministerie heeft toegezegd modelbepalingen te bundelen voor zaken die nu nog in 

het Activiteitenbesluit geregeld worden en niet terugkomen in het Besluit activiteiten leefomgeving. Dit 

helpt gemeenten deze zaken te regelen bij de overgang naar het omgevingsplan. 

 

Bescherming monumenten  en vergunningvrije activiteiten of bouwwerken 

In onze reactie op de preconsultatieversie constateerden wij dat er (onbedoelde) weeffouten aanwezig 

zijn in de regeling over de bescherming van gemeentelijke monumenten, daar waar lokale regels in 

het omgevingsplan raken aan rijksregels (vergunningvrij bouwen). Deze worden nu onderzocht en 

opgelost via het Invoeringsbesluit. Dit staat ook duidelijk vermeld in de Nota van toelichting. We 

vinden dit positief, maar vragen daarbij wel aandacht voor de mogelijke samenhang met de 

vergunningvrije regeling voor rijksmonumentenactiviteiten (art. 11.8 Bal). Er moet voor worden 

gewaakt dat algemene bepalingen over vergunningvrije activiteiten of  bouwwerken de beoogde 

bescherming van rijks- en gemeentelijke monumenten plus stads- en dorpsgezichten plus het 

archeologisch bodemarchief elkaar doorkruisen.  Wij vragen in dit kader ook expliciet aandacht voor 

bouwen in, aan, op of bij een monument en voor de cultuurhistorische waarden van achtererven, 

tuinen en open binnenterreinen en de daar aanwezige of verwachte archeologische waarden.  

 

3. Bevoegdheidsverdeling 

 

3.1 Bevoegdheidsverdeling bij omgevingsplan 

Het is voor gemeenten onduidelijk in hoeverre de provincie de bevoegdheid heeft om in provinciale 

verordeningen aanvullende regels te stellen over geluid, geur etc. Wij verzoeken u hierover helderheid 

te verschaffen in de Nota van toelichting bij het Bkl.  

 

3.2 Delegatie bevoegdheid tot vaststellen omgevingsplan 

De Omgevingswet legt de bevoegdheid om het gemeentelijke omgevingsplan vast te stellen bij de 

gemeenteraad (artikel 2.4), maar staat uitdrukkelijk toe dat het vaststellen van delen hiervan wordt 

gedelegeerd aan het college (artikel 2.8). Aangezien in de Nota van toelichting bij het ontwerp-

Omgevingsbesluit wordt gesteld dat het omgevingsplan dient te worden aangemerkt als een 

(bijzondere) verordening, komt artikel 156, derde lid, van de Gemeentewet in beeld. Daarin is bepaald 

dat de bevoegdheid tot het vaststellen van verordeningen, door strafbepaling of bestuursdwang te 

handhaven, slechts overdragen kan worden voor zover het betreft de vaststelling van nadere regels 

over bepaalde door de gemeenteraad in zijn verordeningen aangewezen onderwerpen.  
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Het is de vraag of deze beperking ook geldt ten aanzien van delegatie op grond van artikel 2.8 van de 

Omgevingswet en, zo ja, wat hiervan concreet de betekenis is. In lijn met artikel 115 van de 

Gemeentewet zou aangenomen moeten worden dat de beperking wel degelijk geldt. Daarin is onder 

andere bepaald dat in een wet waarbij van gemeentebesturen regeling of bestuur wordt gevorderd 

niet afgeweken wordt van het bepaalde in de Gemeentewet, tenzij dat bijzonder aangewezen moet 

worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen openbaar belang. Bovendien dient een 

dergelijke afwijking in de memorie van toelichting gemotiveerd te worden. Als de beperking 

daadwerkelijk geldt, dan is er een  potentiële belemmering ten aanzien van delegatie op grond van 

artikel 2.8 Omgevingswet:  Als het om nadere regels gaat, hoe moet dan aan de eis voldaan worden 

dat de delegatie dient plaats te vinden via de verordening van de gemeenteraad? Het delegatiebesluit 

ex artikel 2.8 van de Omgevingswet is een zelfstandig besluit. De vraag is vervolgens of dit als 

verordening valt aan te merken. 

  

3.3 Bevoegdheidsverdeling vergunningverlening 

De Omgevingswet verplicht de gemeenteraad tot het instellen van een gemeentelijke 

adviescommissie die in ieder geval tot taak heeft te adviseren over de aanvragen om een 

omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit voor zover het andere dan archeologische 

monumenten betreft (art. 17.9). In de pre-consultatieversie van het Omgevingsbesluit werd de 

adviesfunctie op basis van artikel 16.15 Ow expliciet benoemd (artikel 3.8b). Dat is in de huidige 

consultatieversie echter niet meer het geval. Wij zijn benieuwd naar de reden daarvoor. 

 

Wij verzoeken u onder artikel 7.1 Ob de categorie voor speciale gevallen op het terrein van 

archeologie op te nemen.  Volgens artikel 13.5 Ow kan, in bij amvb aangewezen gevallen, het 

voorschrift aan een omgevingsvergunning worden verbonden dat degene die een activiteit verricht die 

significante nadelige gevolgen voor de leefomgeving kan hebben, financiële zekerheid stelt. Volgens 

de memorie van toelichting (p. 541) zou worden bezien of naast continuering van de zekerheidstelling 

voor de huidige categorieën, de mogelijkheid van financiële zekerheidsstelling ook zou moeten 

geïntroduceerd voor speciale gevallen op het terrein van archeologie. In artikel 7.1 Ob, waarin 

uitvoering wordt gegeven aan artikel 13.5 Ow, worden drie gevallen genoemd waarin de mogelijkheid 

wordt geboden een voorschrift in de vergunning op te nemen over het stellen van financiële zekerheid; 

speciale gevallen op het terrein van de archeologie vallen daar niet onder. Graag treden wij met u in 

overleg om te bespreken welke  speciale gevallen op het terrein van de archeologie hiervoor in 

aanmerking zouden komen. 

 

4. Procedures en participatie, beoordelingsregels 

 

4.1 Procedure omgevingsplan en uitvoerbaarheid 

Graag vragen wij duidelijkheid  over de vraag of een delegatiebesluit op basis van artikel 2.8 

Omgevingswet als een kaderstellend besluit kan worden aangemerkt. Daardoor zou  het  een 

zelfstandig mer(beoordelings)plichtig  worden. Op basis van onderstaande redenering gaan wij er 

vanuit dat dit niet het geval is. 

Volgens de SMB-richtlijn moet sprake zijn van een plan of programma dat kaderstellend is voor de 

toekenning van (toekomstige) vergunningen voor projecten uit bijlage I en II. In de Omgevingswet is dit 

in net iets andere bewoordingen geregeld in art. 16.36, eerste lid.  Echter, een delegatiebesluit is naar 

onze mening niet aan te merken als een plan of programma als bedoeld in de SMB-richtlijn en de 

Omgevingswet. De richtlijn geeft geen inhoudelijke duiding van wat een plan of programma is. Het 

verwijst eigenlijk door naar de nationale wetgeving, in dit geval de Omgevingswet. Uit de wet blijkt 
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vervolgens dat een delegatiebesluit geen plan of programma is, omdat het niet als zodanig is 

aangewezen.  Een delegatiebesluit maakt  evenmin deel uit van een plan of programma als bedoeld in 

de SMB-richtlijn en de Omgevingswet nu is aangegeven dat een dergelijk besluit los staat van het 

omgevingsplan. In dat opzicht verschilt een delegatiebesluit van een wijzigingsbevoegdheid. Een 

wijzigingsbevoegdheid maakt immers  deel uit van een plan, bepaalt mede  de maximale 

mogelijkheden daarvan en  kan direct een kader vormen voor te verlenen vergunningen. Bij een 

delegatiebesluit is daarvan pas sprake indien er met gebruikmaking van de gedelegeerde 

bevoegdheid een deel van een plan wordt vastgesteld. Overigens bevatten delegatiebesluiten 

weliswaar een kader, maar dat is geen kader  voor een te verlenen vergunning. Het kader in een 

delegatiebesluit is puur voor het uiteindelijk vast te stellen plan(deel). Wij denken dat het duidelijker is 

als dit in de Nota van toelichting bij het Omgevingsbesluit als zodanig wordt benoemd. Het  niet 

expliciet benoemen van het delegatiebesluit in het kader van de mer reden is voor vragen en 

speculatie.  

 

Bij het verschuiven van het onderzoeksmoment, zoals beschreven in paragraaf 5.2.3.4 van de Nota 

van toelichting bij het Omgevingsbesluit,  hebben gemeenten enkele vragen over de werking van deze 

regels en zorg over risico’s op planschade. Als een gemeente globaal wil bestemmen in een gemengd 

gebied om organische groei mogelijk te maken, is op voorhand niet precies duidelijk welke functies 

waar terecht zullen komen. Bij opstellen van het Omgevingsplan zal de milieubelasting meegewogen 

worden, maar de daadwerkelijke toetsing en gedetailleerde onderzoeken voor bijvoorbeeld geluid 

vinden plaats op het moment van realisatie. Indien bijvoorbeeld echter in de tussentijd geluidgevoelige 

functies zijn gerealiseerd in het gebied, wordt pas op dat moment duidelijk dat de functie toch niet 

uitgevoerd kan worden. De indruk van gemeenten is dat zij in een dergelijk geval verplicht kunnen zijn 

tot het betalen van (plan)schade. In dat geval betekent de combinatie van deze regels dat gemeenten 

zullen kiezen voor meer conserverende omgevingsplannen en per afwijkend geval het omgevingsplan 

herzien om het risico op planschade te beperken. Is onze conclusie over de werking van deze regels 

correct? En zo ja, past de uitwerking er van dan bij het doel van de Omgevingswet om te komen tot 

een flexibeler wijze van verdelen van functies? 

 

4.2 Procedure omgevingsvergunning en keuze uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Complexe projecten en uitgebreide voorbereidingsprocedure 

Grote, vaak complexe en politiek-gevoelige projecten kunnen op twee manieren worden gerealiseerd: 

via een wijziging van het omgevingsplan of via een vergunning om af te wijken van het 

omgevingsplan. Wij vinden het zeer onlogisch dat voor beide manieren niet meer dezelfde 

voorbereidingsprocedure geldt, waarbij een ontwerp van het besluit ter inzage wordt gelegd. Dit stelt 

burgers in staat een zienswijze in te dienen, waarna de gemeente het definitieve besluit neemt. Dit is 

een prettige en duidelijke procedure voor burgers en bedrijven. Om een dergelijk project mogelijk te 

maken, zou ook  in het nieuwe recht bij wijziging van het omgevingsplan een uitgebreide 

voorbereidingsprocedure moeten worden doorlopen. Het merendeel van de vergunningen om af te 

wijken van het omgevingsplan voor projecten, zoals een windmolenpark bestaande uit 4 windmolens 

of een asielzoekerscentrum, zal in het nieuwe recht een reguliere procedure doorlopen. Bij een 

reguliere procedure worden gemeenten verplicht direct een besluit te nemen waartegen bezwaar en 

beroep kan worden aangetekend. Dit levert twee bezwaren op. Ten eerste worden hiermee participa-

tiemogelijkheden van de burgers ingeperkt. Daarnaast verwachten wij uitvoeringsproblemen bij 

vergunningaanvragen waarbij de afwegingen complex blijken te zijn, aangezien de gemeenten 

verplicht is binnen acht weken een gemotiveerd besluit te nemen, waarna voor de burger een 

bezwaarschriftenprocedure en zonodig beroep en hoger beroep resteert. Zowel vanuit het oogpunt 
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van de belasting van de burger als vanuit het ambtelijk apparaat geven wij er de voorkeur aan 

bezwaar- en beroepsprocedures zoveel mogelijk te vermijden.  En dan volgt onvermijdelijk een 

bezwaarprocedure en een dure gang naar de rechter. De mogelijkheid tot verlenging van de 

beslistermijn is bedoeld als uitzondering op de regel en niet voor een structurele inzet bij aanvragen 

waarbij complexe afwegingen worden gemaakt of extra tijd nodig is wegens het beoordelen van 

onderzoeksgegevens ten gevolge van de doorgeschoven onderzoeksplicht. 

Betrokkenheid Tweede Kamer bij rijksinstructie 

In afdeling 8.2 Omgevingsbesluit (procedurele bepalingen instructies) missen wij een regeling voor 

betrokkenheid van de Tweede Kamer voorafgaand aan het geven van een rijksinstructie op grond van 

artikel 2.34, tweede lid, onder d van de Omgevingswet. De betrokkenheid van de Tweede Kamer is nu 

geregeld in artikel 4.4, tweede lid van de Wro. Eén van de uitgangspunten van de stelselherziening is 

vertrouwen, waardoor minder regels voor bestuurlijk verkeer (informatie-uitwisseling of overleg tussen 

overheden) nodig zijn. Bij de rijksinstructie is naar onze mening echter géén sprake van bestuurlijk 

verkeer, maar van parlementaire betrokkenheid.  

 

4.3 Beoordelingsregels  

In het ontwerpbesluit Bkl missen gemeenten de beoordelingsregels voor afwijk-, bouw- en 

natuuractiviteiten. In de Nota van Toelichting wordt wel uitgelegd dat deze via Invoeringsbesluit zullen 

worden opgenomen in Bkl. 

 

5. Betaalbaarheid 

Bij de kostenverhaalplichtige activiteiten missen wij het wijzigen van een functie. Ook bij een 

functiewijziging kan sprake zijn van kostensoorten die voor verhaal in aanmerking komen.  

In de kostensoortenlijst missen wij de mogelijkheid om bovenwijkse kosten en een bijdrage ruimtelijke 

ontwikkeling te kunnen verhalen. In onze consultatiereactie op de Aanvullingswet gaan wij nader in op 

onze argumenten.  

 

6. Overig  

Energie 

Wij verzoeken u in de Nota van toelichting bij de AMvB’s aan te geven hoe de EU-richtlijnen Energy 

Performance of Buildings Directive (EPBD) en Energy Efficiency Directive (EED) zijn verwerkt. Wij 

missen in het Bal en het Bbl de huidige tijdelijke regeling onder de Wet milieubeheer met de 

auditverplichting op grond van artikel 8 van de EED-richtlijn. Wij vragen u deze omissie te herstellen 

en tevens de verplichting op te nemen tot het opstellen van een plan van aanpak voor de uitvoering 

van energiebesparende maatregelen als onderdeel van de energieaudit.  

In de Nota van toelichting bij het Bal missen wij een visie over energiebesparing voor de periode na 

2020. De verplichting tot het nemen van energiebesparende maatregelen door bedrijven geldt tot 

2020. Wij verzoeken u in de Nota van toelichting bij het Bal een aankondiging van een dergelijke visie 

op te nemen en de huidige wettelijke verplichting met verwijzing naar de erkende maatregellijsten 

voort te zetten. 

In het Bal missen wij de bestaande onderzoeksplicht voor grotere energiegebruikers (die niet 

meedoen in een van de convenanten zoals MEE en MJA3) waar is vastgesteld dat 

besparingspotentieel aanwezig is. Juist voor complexe bedrijven met een hoog energiegebruik is het 

noodzakelijk om de bestaande mogelijkheden voor een energiebesparingsonderzoek te behouden. Dit 

geldt eens te meer als na 2020 de convenanten hierover met het Rijk aflopen. 


