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Onderwerp 	G4 reactie op de concept-AMvB's behorende bij de Omgevingswet 

Geachte mevrouw Schultz van Haegen, 

Hierbij ontvangt u de gezamenlijke reactie van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4) 
op de conceptversies van de Algemene Maatregelen van Bestuur ter uitwerking van de 

Omgevingswet: het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit 
bouwwerken leefomgeving en het Besluit activiteiten leefomgeving. 

Zoals in de G4 reactie op de Omgevingswet (26 april 2013) is aangegeven, ondersteunt de G4 het 
streven het omgevingsrecht te bundelen, te vereenvoudigen, bestaande problemen op te lossen 

en het instrumentarium voor de leefomgeving inzichtelijk te maken. Het uitgangspunt van de 
Omgevingswet dat de integrale zorg voor en beheer van de leefomgeving primair bij gemeenten 
ligt, onderschrijven wij ten zeerste. Juist in de grote steden bestaat behoefte om via maatwerk 

passende ontwikkelingen mogelijk te maken op complexe locaties ( zoals binnenstedelijke 
herontwikkelingen) en lokale kwaliteiten te beschermen. De G4 ziet het als zijn 
verantwoordelijkheid om ontwikkelingen mogelijk te maken, met behoud van kwaliteit en een 

goed en duurzaam woon- en leefklimaat. 

Er is een hoop werk verzet om tot deze vier Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's)te 
komen. Wij danken het ministerie van lenM voor het betrekken van de uitvoeringspraktijk bij de 
totstandkoming van de AMvB's, waarbij ons in een vroeg stadium de mogelijkheid is geboden een 
bijdrage te leveren aan de vertaling van de doelstellingen van de wet in uitvoeringsregels. Wij zijn 

verheugd te zien dat het ministerie veel met de inbreng heeft gedaan. Tegelijkertijd behoeven de 

AMvB's op een aantal punten nog aanscherping. Specifiek vraagt de G4 aandacht voor 
onderstaande punten: 

Een routebeschrijving vindt u op www.amsterdam.nl. 
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- 	Bestuurlijke afwegingsruimte 
Wil de lokale bestuurlijke afwegingsruimte effectief zijn, dan is het essentieel dat de 
uitvoeringsregels daarvoor de passende kaders bieden, mede vanwege de verruimde reikwijdte 
van het omgevingsplan. Dit verlangt een goede afbakening van bevoegdheden en afstemming 
tussen de verschillende overheden over belangen die het gemeentelijke grondgebied raken. 
Daarnaast zal gezamenlijk hard gewerkt moeten worden aan de middelen om de vernieuwing 
daadwerkelijk gestalte te kunnen geven, zoals een goed functionerend digitaal stelsel. 

- Luchtkwaliteit 
De G4 wil de bestaande gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een schone lucht en de daarbij 
behorende vorm van samenwerking — zoals het huidige Nationaal Samenwerkingsprogramma 

Luchtkwaliteit - overeind houden,  óók  onder de Omgevingswet. De betrokken overheden (Rijk, 
provincies, gemeenten) zijn gezamenlijk verantwoordelijk en moeten daarbij goed samenwerken. 

- Woningkwaliteit 
De G4 vraagt de minister af te zien van het schrappen van de bruikbaarheidseisen, zoals dat nu in 
het voorliggende Besluit bouwwerken leefomgeving het geval is. Vanuit de grote steden 
problematiek is het wenselijk minimumeisen te stellen aan de woningkwaliteit. De G4 vraagt 
expliciet aandacht voor de dreigende aantasting van gebruikskwaliteit van gebouwen in het 
bijzonder aan de onderkant van de woningmarkt, als gevolg van het schrappen van de 
bruikbaarheideisen. Ook zien wij de ambities van het Energieakkoord onvoldoende terug in de 

uitgewerkte bouwregelgeving. 
Het uiteindelijk aan de slag gaan met het nieuwe stelsel en daarbij behorend instrumentarium zal 
nog gebreken en de daarbij horende verbeteringen aan het licht brengen. Graag zien wij 
procesafspraken tegemoet, met betrekking tot de doorontwikkeling van het nieuwe stelsel de 
komende jaren. De G4 biedt u aan om actief mee te blijven denken en mee te werken. Wij 
vertrouwen erop dat u onze reactie zal betrekken bij het verbeteren van de AMvB's en mee zal 
sturen aan de Raad van State en aan het parlement. 

Namens de G4 gemeenten, 

Den Haag, 
Boudewijn Revis, wethouder Binnenstad, Stadsontwikkeling Kerngebieden en Buitenruimte 

Rotterdam, 
Ronald  Schneider,  wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Integratie 

Utrecht, 
Paulus Jansen, wethouder Wonen en Ruimtelijke Ordening, Vastgoed, Sport en Dierenwelzijn 

Hoogachte/d, 

Eric vn4f Burg 
Wetho der Ruimtelijke Ordening, Amsterdam 
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G4 reactie consultatie AMvB’s september 2016 
Hierbij treft u de bestuurlijke G4 reactie op de voorliggende AMvB’s aan: het Omgevingsbesluit (Ob), het 
Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit activiteiten 
leefomgeving (Bal). 

Hierbij is gekeken of de AMvB’s een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Omgevingswet. Echter, 
het blijft nog steeds lastig te beoordelen of de Omgevingswet (Ow), samen bezien met de AMvB’s, 
daadwerkelijk de beoogde en beloofde resultaten voor de uitvoeringspraktijk zullen opleveren. Langzaam 
wordt de puzzel compleet, maar sommige voor de gemeente belangrijke onderwerpen ontbreken nog steeds 
en zullen pas later met de aanvullings- en invoeringssporen worden geregeld. Met name onderwerpen als 
geluid, bodem, natuur en grondeigendom zijn nog niet volledig ingevuld. Een integraal oordeel ten aanzien 
van de vraag of de AMvB’s bijdragen aan de doelstellingen van de stelselwijziging is daarom nog niet 
mogelijk.  

Bij het bespreken en onderling afstemmen van deze reactie werd duidelijk dat er nogal wat vragen bestaan 
over onder meer: het overgangsrecht, de digitalisering, het kostenverhaal, de planschade, de 
rechtsbescherming, de rechtspraak en de implementatie. De reikwijdte van het omgevingsplan en de 
mogelijkheden die met dat nieuwe instrument geboden worden, zullen belangrijke factoren zijn in het succes 
van de stelselwijziging. De G4 vraagt uw aandacht voor een aantal punten dat kan bijdragen aan de 
verbeterdoelen en uitgangspunten van de stelselherziening omgevingsrecht. Voor twee afzonderlijke 
thema’s vraagt de G4 bestuurlijk extra aandacht: luchtkwaliteit en woningkwaliteit. Toelichtingen op deze 
thema’s zijn als extra bijlagen bijgevoegd. Naast deze bestuurlijke reactie, zijn vanuit de G4 - via 
internetconsulatie.nl - ambtelijk reacties verstuurd op verschillende thema’s.  

 

 

 

1. Leesbaarheid en inzichtelijkheid 

De structuur en systematiek van de AMvB’s zijn aanzienlijk verbeterd. De Nota’s van Toelichting zijn helder 
geschreven en geven aan welke onderwerpen nog bij Invoeringswet of Aanvullingsbesluit worden geregeld. 
Er kunnen nog wel verbeteringen worden doorgevoerd, waarna de teksten voor de diverse doelgroepen 
eenvoudiger zijn door te nemen, zoals het schrappen van dubbels en vele verwijzingen, een betere 
standaardisatie van begrippen en het achterwege laten van ‘dynamische verwijzingen’ naar Europees recht.  

Net als in de preconsultatie vraagt de G4 nogmaals om een transponeringstabel zodat ‘oud en nieuw’ inzichtelijk 
wordt gemaakt.  

 

 

 

Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht 
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2. Nieuwe beleidsruimte gemeenten: waar zit de vrijheid en hoe is deze begrensd? 

De voorgestelde uitwerkingen in de AMvB’s leiden tot allerhande verschuivingen van verantwoordelijkheden 
van het Rijk naar gemeenten. Zowel vanuit de ‘decentraal tenzij’-gedachte, als door veranderingen in het 
door het Rijk geboden basisbeschermingsniveau (soms hoger, soms lager). Een volledig overzicht van deze 
verschuivingen is voor gemeenten van groot belang, zodat gemeenteraden en besturen hier tijdig op kunnen 
anticiperen. Dit om optimaal gebruik te kunnen maken van de nieuwe lokale beleidsruimte, maar ook om 
een inschatting te kunnen maken op het vlak van het beschermingsniveau, en de juridische risico’s. Inzicht in 
de verschuiving van verantwoordelijkheden is daarnaast nodig om te kunnen voorzien in adequaat 
overgangsrecht. 

De G4 benadrukt daarom nogmaals dat het van belang is dat er snel een totaaloverzicht komt van de 
verschuivingen in inhoudelijke regelmogelijkheden voor gemeenten, en hoe in het overgangsrecht 
voorkomen wordt dat niet aan de doelstelling van een gelijkwaardig beschermingsniveau kan worden 
voldaan. Veel van de beoogde ruimte zal anders mogelijk blijven liggen dan wel door anderen op andere - 
mogelijk ongewenste - wijze worden ingevuld. 

 

 

 

3. Bestuurlijke afwegingsruimte  

In grote steden bestaat de behoefte om via maatwerk passende ontwikkelingen mogelijk te kunnen maken 
op complexe locaties, zoals binnenstedelijke herontwikkelingen en lokale kwaliteiten te beschermen. Voor 
de beoogde kwaliteitsverbetering van het stedelijk gebied, kunnen afwijkingen van bepaalde 
kwaliteitscriteria aan de orde zijn. De AMvB’s bevatten verschillende mogelijkheden voor flexibiliteit. De 
ontsluiting van de bestuurlijke afwegingsruimte is duidelijk verbeterd. Hieronder wordt een aantal 
aanbevelingen gedaan die kunnen bijdragen aan een optimaal gebruik van lokaal maatwerk. Immers, 
toepassing van de bestuurlijke afwegingsruimte, waar bijvoorbeeld van het basisbeschermingsniveau van 
geluid wordt afgeweken, vereist extra onderbouwing, waarover nieuwe jurisprudentie kan ontstaan. Het zou 
goed zijn als de Nota’s van Toelichting bij de AMvB’s hiervoor bouwstenen bevatten. Gedacht kan worden 
aan de volgende aanvullingen: 

- de relatie met het hoofddoel gezonde leefomgeving (artikel 1.3 Ow) en meer specifiek de opdracht 
voor de gemeente om bij de evenwichtige toedeling van functies aan locaties in ieder geval rekening te 
houden met het belang van het beschermen van de gezondheid (artikel 2.1 lid 4 Ow). Gezondheidseffecten 
van de verschillende belastingniveaus van met name geluid, geur, lucht en trillingen verdienen meer 
aandacht (zie onderdeel 13 Gezondheid);  

-  de wijze van omgaan met cumulatie bij gevoelige functies - binnen één bronsoort (zoals geluid van 
meerdere bedrijfsmatige activiteiten), met meerdere bronsoorten (denk aan geluid van bedrijven en 
snelweg) en van verschillende kwaliteitsaspecten (zoals geluid en lucht) - inclusief de gevolgen van cumulatie 
over de gemeentegrenzen heen, is bij de gemeenten neergelegd. Het hoe, blijft in de Nota van Toelichting 
bij het Bkl onduidelijk. Wij stellen daarom voor dit gezamenlijk, via bijvoorbeeld het aanvullingsspoor van 

Vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor 
het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving 
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geluid, nader te onderzoeken, inclusief de praktische middelen die benodigd zijn voor een duidelijke en 
handhaafbare uitvoeringspraktijk; 

- verduidelijkt mag worden dat aan een verdergaande normafwijking eventueel randvoorwaarden 
kunnen worden verbonden, zoals nu gebruikelijk is bij het hogere waardenbeleid en vereist is bij de Stad-en-
milieubenadering (compensatie);  

- voor de woningopgave in de grote steden is het van groot belang dat creatieve oplossingen, zoals 
dove gevels en daarin te openen delen in hoog geluidbelaste gebieden, via maatwerk door de gemeente 
mogelijk worden gemaakt. De G4 denkt hierover in het kader van het aanvullingsspoor geluid graag met u 
mee.  

 

4. Bevoegdheid Rijk, provincie en gemeente 

De G4 gaat er allereerst vanuit dat de verschillende overheidslagen elkaars inspanningen op het vlak van de 
leefomgeving niet doorkruisen. De G4 vertrouwt erop dat het Rijk en de provincie de gemeenten vroegtijdig 
betrekken bij hun besluitvorming over bijvoorbeeld snelwegen. Daarbij dient rekening gehouden te worden 
met de gemeentelijke belangen.  

Uit artikel 8.8 van het Bkl blijkt dat het Rijk en de provincie bij hun besluiten over een omgevingsvergunning 
voor milieubelastende activiteiten (al dan niet als onderdeel van een projectbesluit), het gemeentelijk 
omgevingsplan slechts hoeven ‘te betrekken bij’. Gevolg kan zijn dat een dergelijk besluit indruist tegen de 
lokaal vastgestelde kwaliteiten en omgevingswaarden.  

De G4 pleit er daarom voor dat het Rijk en de provincie ten minste ‘rekening houden met’ het omgevingsplan.  

Wil de lokale bestuurlijke vrijheid effectief zijn dan is het bovendien essentieel dat de provincie de 
vrijgekomen ruimte niet met instructieregels gaat beleggen. Denk bijvoorbeeld aan de verschillen van inzicht 
over het stedelijk beleid van windturbines. Nu de contouren van de AMvB’s duidelijk worden, geeft de 
formulering in de Omgevingswet (artikel 2.3), naar onze mening nog te veel ruimte aan de provincie en aan 
het Rijk om onderwerpen naar zich toe te trekken. In de AMvB’s zou deze inkadering veel nadrukkelijker 
terug moeten komen, door in de geest van de Omgevingswet te verlangen dat telkens een ‘kennelijk’ 
provinciaal of nationaal belang moet worden aangetoond.  

In dit kader vragen we ook aandacht voor het stelsel van de magneetvergunning. Het enkele feit dat bij de 
totale besluitvorming één aspect van rijksbelang aan de orde is, maakt dat het Rijk bevoegd gezag wordt 
voor alle te verlenen vergunningen. Echter, het gaat bij een magneetvergunning niet enkel om het 
veiligstellen van het rijksbelang, maar vooral om de afstemming met specifieke gemeentelijke belangen.  
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5. Omgevingsplan 

Uit de Nota’s van Toelichting blijkt dat verschillende functionaliteiten van het omgevingsplan mogelijk zijn. 
Het is voor de G4 belangrijk dat het omgevingsplan zo flexibel is, dat een gemeente soepel kan inspelen op 
onvoorziene ontwikkelingen en zo naast faciliteren, ook kan prioriteren, bijvoorbeeld door een 
vergunningenstelsel in het omgevingsplan. De G4 verwacht ook dat bepaalde lokale duurzaamheidsambities 
via maatwerkregels in het omgevingsplan kunnen worden vastgelegd, zoals op het vlak van water, energie, 
warmte, afval en circulair bouwen.  

De G4 onderschrijft de ingezette verandering van het instrument bestemmingsplan naar het omgevingsplan met 
een verbrede reikwijdte naar ‘fysieke leefomgeving’, een verschuiving van onderzoekslasten en het mogelijk 
maken van het gebruik van open normen.  

De AMvB’s laten zien dat de gemeente een belangrijke sturende rol krijgt bij het bereiken van 
milieudoelstellingen vanuit een gebiedsgerichte benadering. Het omgevingsplan staat daarbij centraal. Op 
dit moment zijn er nog geen concrete voorbeelden van het omgevingsplan beschikbaar. We staan aan het 
begin van een nieuw concept, een groeiproces waarbij het omgevingsplan in onderlinge samenwerking 
tussen het ministerie en de gemeenten steeds concreter vorm krijgt, zoals met stalenkaarten, digitalisering 
etc. Dit proces vraagt om een continue afstemming tussen de ontwikkelingen in de uitvoeringspraktijk, de 
wetgeving en de rechtspraak.  

De eerder door de G4 geuite zorg dat de ruime doelstelling van een integrale benadering van de fysieke 
leefomgeving kan gaan leiden tot veel zienswijzen en bezwaren is met de nu voorliggende besluiten nog niet 
weggenomen. Hoe ruim is de motiveringsplicht? Denk aan het in stand houden van een ‘gelijkwaardig 
beschermingsniveau’ en het bereiken van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving. De inkadering van de 
reikwijdte van het omgevingsplan, in relatie tot onderzoek, motiveringsplicht en de rechtspraak, vraagt om 
nadere aandacht. Zo ook het onderwerp (milieu)gebruiksruimte. De Nota van Toelichting bij het Bkl belicht 
vooral de opgave met betrekking tot de zwaardere bedrijvigheid. Voor gemeenten zijn er ook uitdagingen 
van transformatie en gemengd stedelijk gebied, waarbij een praktische en handhaafbare inpassing van 
lichtere bedrijfsmatige activiteiten een van de opgaven is.  

 

6. Onderzoek  

Onderzoekslasten worden als één van de knelpunten in het huidige omgevingsrecht ervaren.  Het doel van 
het verminderen van de onderzoekslasten onderschrijven wij. Maar worden de onderzoekslasten wel 
minder? Wij voorzien voor de praktijk vooral een verschuiving van de onderzoekslasten. De 
planmer(beoordelings)plicht voor globale plannen zal tot nadere onderzoeksverplichtingen leiden, zodat niet 
alle ‘hoe’-onderzoeksvragen zomaar doorgeschoven kunnen worden naar het niveau van een 
vergunningaanvraag. Ook is er sprake van fasering waarbij geen sprake is van verminderde maar uitgestelde 
onderzoekslasten. Dit doorschuiven kan vanuit bijvoorbeeld geluidoptiek leiden tot conserverend 
bestemmen om aansprakelijkheden te vermijden (functie blijkt toch niet te passen), dan wel tot een ruime 

De leefomgeving moet op een samenhangende manier centraal staan in beleid, besluitvorming en 
regelgeving. 
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‘afwijkings’-inzet. De G4 heeft daarom nog geen zicht op de werkelijke winst in onderzoekslasten. Pas als het 
gehele regelgebouw is neergezet, ontstaat een totaalinzicht in de effecten (zie ook onderdeel 17 Financiën).  

 

 

 

7. Vergunningvrij bouwen 

Het verheugt de G4 dat – overeenkomstig onze wens – ons pleidooi voor het aan- of uitzetten van de 
vergunningplicht in het omgevingsplan gevolg krijgt. Immers, de Nota van Toelichting bij het Ob kondigt aan 
(pagina 42) dat de regels inzake vergunningvrij bouwen in het omgevingsplan kunnen worden geïntegreerd, 
hetgeen bij Invoeringswet zal worden doorgevoerd. De G4 denkt graag mee over de concrete uitwerking 
hiervan. De G4 hecht grote waarde aan de lokale keuzemogelijkheid om iets wel of niet vergunningvrij te 
laten zijn. Dit past binnen het uitgangspunt van gebiedsgericht werken en het beginsel ‘decentraal tenzij’. Uit 
hoofde van bijvoorbeeld leefbaarheid, duurzaamheid of klimaatadaptatie kunnen in een bepaald gebied 
lokale maatregelen nodig zijn. Denk aan het niet vergunningvrij laten zijn van een uitbouw in tuinen vanwege 
de verharding en het risico op wateroverlast of vanwege de onomkeerbare aantasting van historische en 
monumentale waarden. 

 

8. Wie bepaalt de procedure? 

Met de Omgevingswet staat de initiatiefnemer centraal, die bepaalt de procedure(s) voor de te vergunnen 
activiteiten. Er is geen sprake meer van onlosmakelijkheid en aanhoudingsverplichtingen. Hoofdregel is de 
reguliere vergunningprocedure, het Omgevingsbesluit schrijft de uitgebreide procedure alleen voor als dit 
volgt uit een Europese of verdragsverplichting. De vergunning voor het afwijken van het omgevingsplan zal 
daarmee regulier, in 8 weken, moeten worden behandeld. Een vergunning voor het afwijken kan een 
inhoudelijk of politiek lastige kwestie betreffen, zoals het doorschuiven van onderzoeksopgaven, de invulling 
van open normen of een afwegingsvraagstuk, waarvoor vanuit zorgvuldigheid de beslistermijn veel te kort is. 
Ook is de wijze van participatie (bezwaar in plaats van zienswijzen) daarmee een gegeven.  

De G4 is er voorstander van om de gemeente de mogelijkheid te bieden zelf te bepalen of de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure nodig is. Een alternatief is bij de indieningsvereisten de initiatiefnemer een 
zwaardere verantwoordelijkheid te geven over de aan te leveren projectinformatie, zoals informatie over de 
projectcontext en het maatschappelijk draagvlak.  

 

9. Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) 

Een opmerking vooraf is dat het omgevingsvergunningstelsel (vergunningsvrije activiteiten etc.) pas bij de 
Invoeringswet volledig vorm zal krijgen. De uiteindelijke werking en invloed van deze AMvB’s op de 
vergunningverlening is dan ook mede afhankelijk van de Invoeringswet. De eerder geuite zorg van de G4, dat 
een verschuiving van het zwaartepunt naar het toezicht achteraf plaatsvindt, is vergroot. Niet alleen wordt 

Besluitvorming over projecten in de leefomgeving moet sneller en beter 

 



6 
 

minder via vergunningstelsels gereguleerd, maar ook de algemene regels (zorgplichten), en het her en der 
wegvallen van regels zullen tot extra toezichtinspanningen leiden.  

Aandachtspunten Besluit activiteiten leefomgeving 

- Een gevolg van de keuze voor specifieke zorgplichten in het Bal en het achterwege laten van 
Rijksregels voor het overgrote deel van de (kleinere) bedrijfsmatige activiteiten in de stedelijke omgeving, is 
dat een taakverschuiving plaatsvindt van Rijksregels naar algemene regelgeving in het omgevingsplan en 
naar toezicht en handhaving. De G4 stelt voor om bepaalde standaardactiviteiten, die hoe dan ook geregeld 
zullen moeten worden, op Rijksniveau te behouden, zoals regels voor een vetafscheider en slibvangput bij 
bepaalde horeca. 

- De ervaringen met bestaande zorgplichten wijzen uit dat het voor een bestuursorgaan moeilijk is 
een overtreding van de zorgplicht direct aan te tonen. Bij toezicht zal veelal eerst een invulling hieraan 
gegeven moeten worden door een ‘maatwerkvoorschrift’ op te leggen, alvorens tot daadwerkelijke 
handhaving kan worden overgegaan. Dit betekent extra stappen en extra werk. Dit is niet in lijn met ‘sneller 
en beter’.  

Aandachtspunten Besluit bouwwerken leefomgeving 

- De G4 dringt aan op een goede afstemming met het wetstraject van de Wet kwaliteitsborging voor 
het bouwen (WKB). De verschillende uitgangspunten lijken op onderdelen op gespannen voet met elkaar te 
staan. De gemeente heeft geen rol bij het technische bouwdeel, echter toch weer wel bij 
maatwerkvoorschriften en bij maatwerkregels uit het omgevingsplan (zoals controle EPC). Daarnaast is de 
strekking van de gereedmelding in het Bbl (zeer beperkt) en WKB (compleet opleverdossier) uiteenlopend.  

- Onduidelijk is of het Bbl het aan de gemeente toestaat om uit oogpunt van openbare orde 
aanvullende regels te stellen aan bouwwerken, zoals tribunes in de openbare ruimte. Dat blijkt bij 
evenementen vaak nodig, en kan niet worden gemist.  

 

 

 

10. Woningkwaliteit (zie bijlage 1) 

De G4 vraagt expliciet aandacht voor de wijze waarop het nu voorliggende Bbl het minimumniveau van 
bescherming van woningkwaliteit, gezondheid en veiligheid van bouwwerken aantast. Ongewenste 
veranderingen in het Besluit bouwwerken leefomgeving zijn de volgende: 

- de bouwregels uit het oogpunt van bruikbaarheid uit het Bouwbesluit 2012 zijn voor het grootste 
deel niet overgenomen (bijvoorbeeld de afmetingen verblijfsgebied, toilet- en badruimte, buitenberging, 
buitenruimte);  

- de technische eisen uit het oogpunt van veiligheid inzake trappen en hellingbanen binnen woningen 
zijn versoepeld naar het niveau bestaande bouw (hetgeen haaks staat op de beoogde toegankelijkheid); 

Gelijkwaardig beschermingsniveau 
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- de technische eisen uit het oogpunt van gezondheid inzake daglicht zijn versoepeld (nog slechts 0,5 
m2 per kamer); 

- de specifieke zorgplicht uit de Woningwet ( artikel 1a) ter voorkoming of beëindiging van gevaar 
voor de gezondheid of veiligheid is deels geschrapt. Deze zorgplicht als vangnet kan in praktijk niet worden 
gemist voor het opvangen van onbedoelde gebreken in de bouwregelgeving. 

Het Bbl laat deze eisen aan de markt over en geeft de gemeente geen ruimte voor aanvullende regels. Alleen 
via omwegen zou de gemeente sommige negatieve effecten ervan kunnen aanpakken 
(overbewoningsartikel, ruimtelijke eisen of verboden). Dit heeft grote gevolgen voor de handhaafbaarheid 
van het woningkwaliteitsbeleid. 

Deze beleidswijziging is allereerst in strijd met artikel 4.21 Omgevingswet: rijksregels strekken er in ieder 
geval toe dat de minimumkwaliteit van bouwwerken uit oogpunt van bruikbaarheid is gewaarborgd. In het 
Bbl moet dus staan welk niveau van bruikbaarheid aanvaardbaar wordt geacht. Dit is echter niet het geval. 
Ook is deze beleidswijziging in strijd met de beoogde gelijkwaardige bescherming bij de stelselherziening 
van het omgevingsrecht. Bovendien zijn deze bepalingen in 2003 al eens geschrapt. Op basis van de slechte 
ervaringen daarmee, onder andere in onze steden, is in 2012 juist geconcludeerd dat deze bepalingen terug 
dienden te komen. Gevolgen van schrappen zijn onder andere afwenteleffecten op de buitenruimte, zoals 
met fietsen, goederen en afval. Bovendien hebben de geschrapte voorschriften een directe relatie met de 
gezondheid en veiligheid van de gebruikers. Zoals een te kleine ruimte, onvoldoende toilet- en badruimtes, 
onvoldoende daglichttoetreding en het ontbreken van een buitenruimte en bergruimte.  

De G4 is van mening dat het schrappen van de bruikbaarheidseisen in strijd is met de uitgangspunten en doelen 
van de stelselherziening van de Omgevingswet.  

 

11. Omgevingswaarden  

De G4 constateert dat het Rijk zeer terughoudend is met het benoemen van omgevingswaarden (alleen de 
Europees verplichte, zoals lucht en water). Gaandeweg het wetgevingstraject is de omgevingswaarde als 
koepelbegrip voor kwaliteitsaspecten steeds verder ingeperkt. Externe veiligheid, geluid, geur, trillingen, 
bodem, natuur etc. vallen nu allen voor het Rijk daarbuiten. Daardoor ontstaat verwarring. Dit komt de 
inzichtelijkheid van het stelsel niet ten goede.  

Gemeenten kunnen zelf ook lokale omgevingswaarden aanwijzen in het omgevingsplan. Dit kan in de 
praktijk echter tot problemen leiden, zeker bij diffusere aspecten als lucht en geluid. Bij dreigende 
overschrijding geldt een programmaplicht, maar hogere overheden kunnen niet tot medewerking worden 
gedwongen. Zij hoeven het omgevingsplan slechts te betrekken bij hun besluiten, en kunnen zo zelfs de door 
de gemeente gecreëerde kwaliteitsruimte opsouperen.  

De G4 vraagt om een verduidelijking op dit punt, en hoe lokale omgevingswaarden zich verhouden tot de 
monitorings- en programmaverplichtingen. 
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12. Luchtkwaliteit (zie bijlage 2) 

De G4 wil de bestaande gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de problematiek en de daarbij behorende 
vorm van samenwerking graag overeind houden, óók onder de Omgevingswet. Luchtverontreiniging is 
immers een grensoverschrijdend fenomeen. Bronnen van luchtverontreiniging vallen in veel gevallen buiten 
de invloedssfeer van gemeenten. Bovendien gaat het hier om een Europese normstelling en is luchtkwaliteit 
een nationaal belang in de zin van de Omgevingswet.  

De G4 staat op het standpunt dat deze gezamenlijke verantwoordelijkheid expliciet vastgelegd dient te worden 
in een wettelijke regeling. Een voortzetting van een landelijke programmatische aanpak, naar analogie van het 
succesvolle NSL, ligt dan ook voor de hand.  

In ieder geval zolang sprake is van onzekerheid over het voldoen aan deze omgevingswaarden; bij 
(dreigende) overschrijdingen in aandachtsgebieden en/of als gevolg van wijzigende inzichten over de hoogte 
van de concentraties. Zo kunnen bronnen en knelpunten in gezamenlijkheid worden aangepakt en kan 
voorkomen worden dat nieuwe knelpunten ontstaan. 

 

13. Gezondheid 

De Omgevingswet bevat door moties vanuit de Tweede Kamer, bepalingen gericht op de bescherming van 
de gezondheid. Voor het omgevingsplan is met name artikel 2.1 lid 4 Ow relevant: bij een evenwichtige 
toedeling van functies aan locaties wordt in ieder geval rekening gehouden met het belang van het 
beschermen van de gezondheid. Hoewel gezondheid in de Nota’s van Toelichting meer aandacht heeft 
gekregen, blijft een aantal gezondheidsaspecten onvoldoende uitgewerkt in relatie tot omgevingswaarden 
en waarden in instructieregels. 

De G4 vraagt aandacht voor het recente advies van de Gezondheidsraad ‘Meewegen van gezondheid in 
omgevingsbeleid’. De Gezondheidsraad wijst er in het rapport op dat ook bij een basisbeschermingsniveau, 
nadelige gezondheidseffecten kunnen optreden, temeer als er sprake is van cumulatie. Voor een uitwerking 
hiervan valt te denken aan een gemeentelijke handreiking over afwegingsruimte, waarin ook de 
gezondheidskundige advieswaarden en de mogelijkheden van positieve gezondheidsbevordering in de 
fysieke leefomgeving een plaats krijgen.  

Het pleidooi van de Gezondheidsraad voor een brede definitie van gezondheid, waarin ook veerkracht en 
eigen regie van betrokkenen een plaats hebben, werkt ook door in de wijze waarop de toegankelijkheid, op 
verzoek van de Tweede Kamer in de Omgevingswet is opgenomen, wordt geregeld. Er bestaat nu wel een 
instructieregel voor toegankelijkheid van de openbare buitenruimte (artikel 5.103 Bkl), maar op 
gebouwniveau zijn de huidige Bouwbesluitregels overgenomen. Deze blijken in de praktijk niet voldoende, 
met name in woningen zonder toegankelijkheidssector, hetgeen al eerder door gemeenten en de Kamer is 
aangekaart. Aanpassing van het Bbl op dit punt is gewenst.  

De G4 vraagt aandacht voor het advies van de Gezondheidsraad en voor een verbetering van de 
toegankelijkheidsregels op gebouwniveau in het Bbl.  
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14. Duurzaamheid 

Duurzaamheid is onderdeel van het hoofddoel van de Omgevingswet. De Nota van Toelichting bij het Bkl 
(pagina 30), benoemt duurzame verstedelijking als nationaal belang, maar onderkent tevens dat enkele 
doelen op het terrein van water, milieu en duurzaamheid in het nationaal beleid weinig aandacht hebben 
gekregen. Denk aan het in Parijs in december 2015 getekende mondiale klimaatakkoord. De brede 
benadering van de fysieke leefomgeving maakt een toekomstgerichte, duurzame invulling mogelijk. De 
AMvB’s geven echter nog weinig concrete handvatten hiervoor. In de preconsultatie is vanuit duurzaamheid 
een aantal aanbevelingen gedaan, maar die zijn nauwelijks in de AMvB’s terug te vinden. Voor een nadere 
toelichting hierop en gedetailleerde aanbevelingen verwijzen wij u naar de ambtelijke reacties die vanuit de 
G4 aan uw ministerie zijn verstuurd.  

De gemeenten krijgen op gebouwniveau alleen voor nieuwbouw enkele nieuwe mogelijkheden tot strengere 
maatwerkregels (EPC en milieuprestatie gebouwen). Voor de bestaande bouw is sprake van een 
beleidsneutrale vertaling van de feitelijk ontbrekende bouwbesluitambities op dit vlak. Bij bedrijven lijkt zelfs 
sprake van een achteruitgang van de regel- en handhavingsmogelijkheden inzake de energieprestatie. In het 
licht van de Energie- en Klimaatakkoorden is dat een gemiste kans. Ook wordt aandacht gevraagd voor de 
relatie met de energieregelgeving (o.a. Gaswet en Elektriciteitswet) en het faciliteren van de transitie naar 
een circulaire economie. 

De G4 stelt voor in het Bbl en het Bal de bevoegdheid op te nemen tot het stellen van maatwerkvoorschriften 
voor verantwoord energieverbruik (energiezuinigheid/gebruik van hernieuwbare energie), met als enige 
beperkende voorwaarde een redelijke kostenverhouding.  

 

15. Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 

De AMvB’s bevatten slechts enkele aspecten over de digitale informatievoorziening en dienstverlening. De 
noodzaak van een gedeelde visie op het stelsel en gezamenlijk ontwerpproces wordt ook in dit verband 
onder de aandacht gebracht. Het digitaal stelsel kan de gemeenten ondersteunen bij de toepassing van de 
regels, maar mag bijvoorbeeld niet de bestuurlijke afwegingsruimte gaan bepalen. Een gedeelde visie op het 
digitale stelsel en goede dienstverlening zijn randvoorwaardelijk om de implementatie van de 
Omgevingswet te laten slagen.  

De G4 vraagt om extra aandacht voor de digitaliseringsopgave, ook in relatie tot de impact van de AMvB’s op 
de werkprocessen bij de gemeente. Het is aan de partijen gezamenlijk om de implementatie van de 
Omgevingswet ter hand te nemen. Blijvende betrokkenheid van alle overheidslagen is noodzakelijk. Het 
digitaal stelsel kan de gemeenten ondersteunen bij de toepassing van de regels, maar mag bijvoorbeeld niet 
de bestuurlijke afwegingsruimte gaan beperken.  

De G4 vraagt expliciet aandacht voor de zorg die bestaat over de wijze van het digitaal en inhoudelijk vormgeven 
van het omgevingsplan en verzoekt de uitvoeringspraktijk hierbij te betrekken. De G4 blijft graag betrokken bij de 
juridische borging van het DSO via de Invoeringswet/besluit. 
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16. Autonome bevoegdheid gemeenten 

De G4 gaat ervan uit dat de bepalingen in de vier AMvB’s de autonome bevoegdheden van de gemeente niet 
raken. Dit geldt in het bijzonder voor de bevoegdheden van de burgemeester ten aanzien van het handhaven 
van de openbare orde en veiligheid.  

De G4 verzoekt om verduidelijking van de verhouding van het brede begrip ‘fysieke leefomgeving’ tot de 
bevoegdheden van de burgemeester ten aanzien van bijvoorbeeld het vergunningsstelsel voor evenementen en 
terrassen.  

 

17. Financiën  

De verwachting is dat de financiële lasten van de implementatie en invoering van de Omgevingswet zeker in 
de eerste periode zeer aanzienlijk zullen zijn. Door de verschuiving van vergunningverlening naar algemene 
regels, de toename van zorgplichten en minder activiteiten onder algemene regels, neemt het belang van 
toezicht en handhaving toe. Dit zal ingrijpende gevolgen hebben voor de wijze waarop toezicht en 
handhaving binnen de gemeente is geregeld en zal ook directe financiële consequenties voor de gemeente 
hebben. Het SIRA onderzoek dat in opdracht van IenM is uitgevoerd, kwam te vroeg. Zoals uit deze brief 
blijkt bestaan er nog teveel conceptuele vragen om de gevolgen op alle onderdelen van de regelgeving al 
door te kunnen doorrekenen.  

De G4 draagt graag bij aan het vergroten van het inzicht in de financiële gevolgen van de Omgevingswet.  

 

18. Afsluitend 

Wij hebben met veel interesse de AMvB’s en daarbij behorende Nota’s van Toelichting doorgenomen. 
Echter, gelet op de omvang en de vakantieperiode waarin de consultatie heeft plaatsgevonden, heeft een 
brede afstemming en discussie binnen de gemeenten niet kunnen plaatsvinden. Wel draagt deze consultatie 
binnen de organisaties bij aan de verdere bewustwording en verdieping van de stelselwijziging die op komst 
is. Het is van belang dat de komende tijd een continue reflectie plaatsvindt tussen de ontwikkelingen in de 
uitvoeringspraktijk, de wetgeving en de rechtspraak. Naar aanleiding van de AMvB’s en de diverse 
consultaties die nog gaan plaatsvinden over de Aanvullingsbesluiten, de Invoeringswet, de Aanvullingswet 
Natuur en de adviezen van de Raad van State, zal de discussie zich de komende jaren alleen maar gaan 
verdiepen en verbreden. De G4 biedt aan actief mee te blijven denken en werken aan de verbeteringen van 
het omgevingsrecht. De samenwerking bij de totstandkoming van de AMvB’s hebben wij als zeer positief 
ervaren en zouden graag deze samenwerking de komende jaren voortzetten bij de verdere uitwerking en 
invoering van het stelsel. 
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Bijlage 1   G4 standpunt Woningkwaliteit 

 

1. Kernboodschap  

In het Bbl komen de technische voorschriften voor het bouwen, die nu nog in het Bouwbesluit staan. Echter, 
de bruikbaarheidseisen van het huidige Bouwbesluit worden geschrapt. Uitgangspunt bij de Omgevingswet 
is dat het niveau van bescherming gelijk blijft aan het huidige niveau. Op het punt van de 
woningbouwkwaliteit wordt dit principe in het Bbl verlaten. De G4 pleit voor het opnemen van een 
bevoegdheid in het Bbl tot het stellen van maatwerkvoorschriften gericht op het aanbrengen van 
verbeteringen uit oogpunt van woongerief en verantwoord energiegebruik.  

2. Het schrappen van de regels over de bruikbaarheid van bouwwerken 

Juridische bezwaren 
De regering heeft volgens artikel 4.21 van de Omgevingswet de opdracht om regels te maken waarin de 
minimumkwaliteit uit oogpunt van bruikbaarheid van bestaande en te bouwen bouwwerken is gewaarborgd. 
In het Bbl moet dus staan welk niveau van bruikbaarheid nog juist aanvaardbaar wordt geacht. Die regels 
ontbreken. Er zijn alleen regels opgenomen over de fysieke toegankelijkheid voor mensen met een 
functiebeperking.  
 

Inhoudelijke bezwaren 
Vervallen zijn onder meer de volgende voorschriften uit het huidige Bouwbesluit 2012 voor nieuwbouw en 
bestaande bouw:  
- afdeling 4.1 (aanwezigheid en afmetingen van) verblijfsgebied en verblijfsruimte;  
- afdeling 4.2 toiletruimte;  
- afdeling 4.3 badruimte; 
- afdeling 4.4 bereikbaarheid en toegankelijkheid (deels vervallen, alleen de toegankelijkheid voor 

mensen met een functiebeperking blijft over); 
- afdeling 4.5 buitenberging;  
- afdeling 4.6 buitenruimte;  
- afdeling 4.7 (opstelplaatsen van) aanrecht, kooktoestel, verwarmingstoestel en warmwatertoestel. 
 

Verder zijn de eisen voor trappen en hellingbanen binnen woningen versoepeld, alsook de eisen voor daglicht 
(nog slechts een 0,5 m2 per kamer, geen eisen meer gekoppeld aan het vloeroppervlak). Voor nieuwbouw 
zijn de minimumeisen op dit punt teruggebracht tot bestaande bouwniveau.  

Dat kan betekenen dat de aanvaardbare woningbouwkwaliteit naar het niveau van de zogenaamde Japanse 
hotelkamers (zie foto) kan gaan.  
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Voor de afgebeelde cabine kan onder het Bbl een omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning 
worden verleend. Dat heeft funeste gevolgen voor de eisen die aan woningen gesteld kunnen worden en de 
handhaafbaarheid van het woningkwaliteitsbeleid, ook voor de bestaande woningvoorraad. Aan bestaande 
bouw kunnen namelijk geen eisen worden gesteld die hoger zijn dan het niveau van de 
nieuwbouwvoorschriften. 

Bovendien is geen rekening gehouden met het feit dat de geschrapte voorschriften die verband houden met 
de bruikbaarheid, eveneens zijn te herleiden tot de uitgangspunten gezondheid en veiligheid. Een te kleine 
maatvoering van ruimten (verdiepinghoogten, oppervlakten etc.) en/of onvoldoende toilet- en badruimte 
zijn bijvoorbeeld ook uit het oogpunt van gezondheid en veiligheid niet aanvaardbaar.  

3. Marktwerking en afwenteling op de openbare ruimte 

De invulling van de bruikbaarheid wordt volgens de Nota van toelichting bij het Bbl overgelaten aan de 
markt. Projectontwikkelaars kunnen “nu met meer vrijheid invulling geven aan deze onderwerpen en 
inspelen op wat in een bepaald segment van de markt of een specifieke regio gewenst is”. Wij denken dat er 
in de overspannen woningmarkt , een markt is voor relatief goedkope – slechte - woningen met minimale 
leefruimte en geringe stahoogte. We zien in Amsterdam bijvoorbeeld de opkomst van verdiepte 
kelderwoningen in bestaande gebouwen van minimale oppervlakte en met een minimale daglichttoetreding.  

Daarnaast verwachten we dat de ontbrekende bergingen en buitenruimten zullen worden afgewenteld op de 
publieke openbare ruimte, zoals bij het stallen van fietsen, het opslaan van goederen en van afval en het in 
bezit nemen van publieke buitenruimte.  

4. Eerdere ervaringen met het schrappen van voorschriften 

In het kader van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit was in 2003 een aantal 
voorschriften uit het Bouwbesluit geschrapt. Het betrof onder meer bergruimte en buitenruimte. Men 
verwachtte dat de markt voor deze onderwerpen voldoende zelfregulerend zou zijn. In de praktijk bleek 
nadien dat woningen en appartementen in de regel zonder buitenberging of buitenruimte werden gebouwd, 
ondanks het feit dat bewoners deze voorzieningen belangrijk vinden. Daarom is in het Bouwbesluit 2012 
besloten om de bergruimte en de buitenruimte van woningen opnieuw voor te schrijven. Het is onduidelijk 
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waar de verwachting op is gebaseerd dat de markt voor de te schrappen onderwerpen anno 2019 wél 
voldoende zelfregulerend zal zijn. 

5. Het schrappen van de specifieke zorgplicht ter voorkoming of beëindiging van gevaar voor de 
gezondheid of veiligheid 

Een algemene zorgplicht biedt een basis om op te treden in gevallen waarbij de woningkwaliteit tot 
schrijnende situaties leidt. In de hoofdstukken 3 tot en met 5 van het Bbl die over de kwaliteit van het 
bouwwerk gaan, zijn geen specifieke zorgplichten opgenomen. Dit omdat volgens de Nota van Toelichting 
van het concept Bbl de regels op zich al voldoende zijn voor het bereiken van de technische kwaliteit die 
bouwwerken vanuit het oogpunt van veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid minimaal 
moeten hebben. Dit betoog wijkt sterk af van de argumenten waarom de specifieke zorgplicht in 2007 in 
huidige bouwregelgeving juist is ingevoerd, namelijk omdat niet alle denkbare situaties vooraf in regelgeving 
kunnen worden ondervangen.  

Behalve het feit dat de algemene regels van het rijk niet alle denkbare situaties kunnen voorzien, leert de 
geschiedenis van het Bouwbesluit dat bouwregelgeving - hoe groot de inzet van deskundigen ook is – niet 
zonder gebreken tot stand kan komen. Ook voor het opvangen van onbedoelde gebreken in de 
bouwregelgeving, kan de specifieke zorgplicht als vangnet niet worden gemist. Temeer als ook weer een 
deregulering wordt doorgevoerd. Naast de functie van vangnetbepaling is de zorgplicht expliciet bedoeld als 
vervanging van de tot 1 april 2007 bestaande bevoegdheid om aan te schrijven tot het treffen van 
voorzieningen die “uit andere hoofde” dan strijdigheid met het Bouwbesluit noodzakelijk zijn. 

6. Het vervallen van de bevoegdheid tot het stellen van aanvullende gemeentelijke bouwkundige 
eisen in het belang van de openbare orde, de zedelijkheid en gezondheid 

Het destijds bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp van de huidige Woningwet bevatte de bepaling 
dat de bevoegdheid van de gemeenteraad om verordeningen vast te stellen niet mag worden uitgeoefend 
ten aanzien van de onderwerpen waarin het rijksbouwbesluit voorziet. De Tweede Kamer heeft deze 
bepaling bij amendement geschrapt, zodat de gemeenteraad onder de Woningwet bij of krachtens een 
verordening aanvullende voorschriften mag geven ten opzichte van de in het Bouwbesluit gegeven 
voorschriften. Daarbij gaat het om eisen in het belang van de openbare orde, de zedelijkheid en gezondheid 
en andere belangen die “de huishouding der gemeente” raken.  

Deze mogelijkheid wordt –afgaande op de Nota van Toelichting– ongedaan gemaakt. Daarin wordt immers 
gesteld dat algemene regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving uitputtend bedoeld zijn en dat voor 
de gemeente geen ruimte wordt gelaten om zelf bouwkundige eisen te stellen. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
de gemeente geen bouwkundige eisen meer mag stellen aan bordelen in verband met de sociale veiligheid 
en gezondheid van prostituees. Ook het op grond van de APV stellen van eisen aan tijdelijke bouwwerken, 
zoals tribunes in de openbare ruimte bij evenementen in verband met ‘crowd control’, zou niet meer zijn 
geoorloofd.  
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7. Afbreuk Programma woningkwaliteit 

De Amsterdamse gemeenteraad heeft op 22 juni 2016 ingestemd met het Programma woningkwaliteit. De 
uitvoering loopt langs drie actielijnen: - Handhaven en Aanschrijven, - Voorkomen is beter dan genezen en - 
Comfortabel Wonen, een kwaliteitsimpuls.  

Het voorgestelde Besluit bouwwerken leefomgeving leidt echter tot een kwalitatieve achteruitgang, in plaats 
van een kwaliteitsimpuls:  
- Er zullen meer slechte nieuwe en/of verbouwde woningen op de markt komen;  
- Het is een verkeerd signaal bij het voorkomen van verslechtering van het wooncomfort;  
- Het betekent een verdere achteruitgang in de mogelijkheden om misstanden via de handhaving van 

bouwregelgeving aan te pakken. 
 

8. De bevoegdheid tot het bij het opleggen van een maatwerkvoorschrift tot het aanbrengen van 
verbeteringen uit oogpunt van woongerief en energiezuinigheid  

De bevoegdheid tot het aanschrijven van een eigenaar van een bouwwerk, wordt onder het Bbl een 
bevoegdheid tot het stellen van zogenaamde ‘maatwerkvoorschriften’. Onder de Woningwet zoals die tot 1 
april 2007 gold, bestond een ruime bevoegdheid om eigenaren van woningen aan te schrijven tot een aantal 
in de wet heel specifiek genoemde verbeteringen. Dit betrof het uit het oogpunt van woongerief maken van 
een binnen de woning gelegen toiletruimte en badruimte en het maken van een opstelplaats voor een 
aanrecht en voor een kooktoestel.  

Daarnaast kon uit het oogpunt van energiezuinigheid worden aangeschreven tot het thermisch isoleren van 
een gebouw en het plaatsen van een energiezuinige verwarmingsketel. Dit wel binnen de voorwaarde dat de 
kosten van de uitvoering van een aanschrijving in redelijke verhouding staan tot de daarvan te verwachten 
opbrengsten, zo nodig onder verlening van een subsidie. Anders dan bij andere aanschrijvingen bestond 
daarbij niet de voorwaarde om per geval de noodzakelijkheid van die voorzieningen aan te tonen.  

Met ingang van 1 april 2007 is ook deze aanschrijvingsbevoegdheid beperkt tot gevallen waarin "daartoe naar 
het oordeel van burgemeester en wethouders een noodzaak bestaat". Het noodzakelijkheidsvereiste wordt 
onder het Bbl voortgezet. Dat brengt met zich mee dat het instrument van de aanschrijving per definitie 
slechts toepasbaar is op een beperkt aantal bijzondere gevallen. Dit staat een voortvarende aanpak in de 
weg. Daarbij komt nog dat die bijzondere noodzakelijkheid in concrete gevallen moeilijk is aan te tonen 
(uitspraak van de Amsterdamse rechtbank van 18 januari 2012).  

De ambitie in het Energieakkoord om 300.000 bestaande woningen en andere gebouwen per jaar qua 
energiezuinigheid minimaal twee labelstappen te laten maken, is niet geloofwaardig in een stelsel van 
bouwregelgeving dat in beginsel geen eisen stelt aan de energiezuinigheid van bestaande gebouwen. 

Gelet op het bovenstaande pleiten wij voor het opnemen van een bevoegdheid in het Bbl tot het stellen van 
maatwerkvoorschriften gericht op het aanbrengen van verbeteringen uit oogpunt van woongerief en 
verantwoord energiegebruik (energiezuinigheid/ gebruik van hernieuwbare energie). Met de - enige - beperkende 
voorwaarde dat de kosten van de uitvoering van de maatwerkvoorschriften in redelijke verhouding staan tot de 
daarvan te verwachten opbrengsten. 
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9. Concluderend 

Sinds de kredietcrisis van 2008 staan de veranderingen in de bouwregelgeving in het teken van het 
ondersteunen van de bouw en de woningmarkt. Om transformatie van gebouwen mogelijk te maken zijn de 
regels voor verbouw in 2012 sterk versoepeld. Per 1 juli 2015 zijn de bruikbaarheidsvoorschriften bij 
particulier opdrachtgeverschap geschrapt. Dit alles met steun van onder andere de gemeente Amsterdam. 
Het ontwerp Besluit bouwwerken leefomgeving zet dit nu door naar alle woningen. 

Echter, bij het opvangen van de gevolgen van de crisis voor de bouw is de functie van de Woningwet voor de 
bescherming van de onderkant van de woningmarkt op de achtergrond geraakt. Daarnaast zijn de 
omstandigheden sinds 2008 sterk veranderd. We hebben weer een overspannen woningmarkt. Bovendien is 
er - om Balans in de Stad te houden - weer meer behoefte aan het sturen van ruimtelijke ontwikkelingen. 
Ook staan we voor de opgave van het Energieakkoord voor de bestaande gebouwenvoorraad. 

Anno 2016 is een nieuwe balans in de bouwregelgeving nodig, met flexibele nieuw- en verbouwvoorschriften 
die de aanvaardbare minimumkwaliteit aangeven en met bijzondere aanschrijvingsbevoegdheden om het 
woongerief en het verantwoord energieverbruik bij bestaande bouw te verbeteren. De Omgevingswet biedt 
daarvoor alle kansen, maar die worden met het ontwerp Bbl in de kiem gesmoord. 
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Bijlage 2     G4 standpunt Luchtkwaliteit 

 

Kernboodschap 

Zoals al eerder in de G4-reactie in het kader van de preconsultatie van de AMvB’s Omgevingswet is 
aangegeven, is luchtverontreiniging een grensoverschrijdend fenomeen. De concentraties aan 
luchtverontreiniging op specifieke locaties zijn daarom altijd een stapeling van enerzijds de grootschalige 
((inter)nationale en provinciale) achtergrondconcentraties en anderzijds de lokale bijdrage (veelal 
verkeersemissies en industrie). De betrokken overheden (rijk, provincies, gemeenten) zijn gezamenlijk 
verantwoordelijk voor zowel de emissies (voor zover de regulering daarvan onder hun verantwoordelijkheid 
valt) als voor het in voldoende mate verbeteren van de immissies (lokale concentraties van 
luchtverontreinigende stoffen): zij dienen zich gezamenlijk in te spannen en moeten daarbij goed 
samenwerken. Bovendien is de Randstad de motor van de nationale economie, en ook daarvoor dragen àlle 
bestuurslagen (rijk, provincie en gemeente) een verantwoordelijkheid. 

De afgelopen periode is dit uitgangspunt de kernfilosofie geweest van de samenwerking in het kader van het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Deze samenwerking is gericht op het 
verbeteren van de gezondheidssituatie en de mogelijkheid behouden van een verdere ruimtelijke 
ontwikkeling van onze steden. 

Met dit bestuurlijk standpunt wil de G4 nogmaals deze kernfilosofie bevestigen en de daarbij behorende 
vorm van samenwerking op basis van gedeelde verantwoordelijkheid graag overeind houden, óók in de 
Omgevingswet. Bovendien gaat het hier om een Europese normstelling en is luchtkwaliteit een nationaal 
belang in de zin van de Omgevingswet. Deze gezamenlijke verantwoordelijkheid zien wij helaas niet 
afdoende wettelijk geborgd terug in de Omgevingswet en de ter consultatie aangeboden ontwerp-AMvB’s. 
Het gaat hierbij om de programmaplicht en de programmatische aanpak.  

Toelichting 

a) Programmaplicht  
Als aannemelijk is dat niet aan de omgevingswaarden wordt voldaan of zal worden voldaan dient de 
gemeente op grond van artikel 3.10 lid 1 Ow een programma vast te stellen. Hiermee wordt de 
verantwoordelijkheid voor het behalen van de omgevingswaarden een lokale verantwoordelijkheid. Dit is 
niet in overeenstemming met het grensoverschrijdende karakter van luchtkwaliteit en de noodzaak van de 
gezamenlijke verantwoordelijkheid hiervoor. In de Nota van Toelichting van het ontwerp Bkl wordt aangeven 
dat deze lokale verantwoordelijkheid niet betekent dat hiermee alle bestuurlijke en financiële 
verantwoordelijkheden bij de gemeenten komen te liggen en dat in het kader van gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van alle betrokken bestuursorganen mag worden verwacht dat zij een bijdrage leveren 
aan het programma. Tevens is het kabinet voornemens bestuurlijke afspraken te maken met de relevante 
gemeenten en provincies in de aandachtsgebieden. De G4 staat echter op het standpunt dat deze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid expliciet vastgelegd dient te worden in een wettelijke regeling.  
Wij stellen dan ook voor om op AMvB-niveau een gezamenlijke programmaplicht (voor Rijk, Provincie en 
gemeente) op te nemen in geval van (dreigende ) overschrijding van de omgevingswaarden van 
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luchtkwaliteit. De grondslag voor een dergelijke bepaling in het Bkl kan geboden worden door artikel 3.10 lid 
2 en/of artikel 3.13 Ow.  

Het tweede lid onder b van artikel 3.10 Ow bepaalt immers dat in het kader van de programmaplicht zoals 
genoemd in het eerste lid, bij AMvB ook een ander bestuursorgaan kan worden aangewezen, met 
inachtneming van de (subsidiariteits-en proportionaliteits) criteria uit artikel 2.3 Ow. 

Uit het derde lid van artikel 2.3 Ow volgt dat een bestuursorgaan van het Rijk een taak of bevoegdheid 
uitoefent als dat nodig is met het oog op het nationaal belang en dat belang niet op een doelmatige en 
doeltreffende wijze door gemeente of provincie kan worden behartigd en/óf als dit nodig is voor een 
doelmatige en doeltreffende uitoefening van deze taken en bevoegdheden op grond van deze wet of de 
uitvoering van een internationaalrechtelijke verplichting. Hierbij is volgens de memorie van toelichting onder 
andere de aard en schaalniveau van de problematiek van belang.  

Gelet op de grensoverschrijdende problematiek van de luchtverontreiniging en het feit dat luchtkwaliteit een 
nationaal belang betreft dat niet op een doelmatige en doeltreffende wijze (alleen) door de gemeente kan 
worden behartigd zou op basis van artikel 3.10 lid 2 en/of artikel 3.13 Ow de programmaplicht m.b.t. 
luchtkwaliteit (mede) voor het Rijk in de AMvB moeten worden vastgelegd. Bovendien vloeit de verplichting 
om te voldoen aan de omgevingswaarden voort uit een Europese Richtlijn. Hier wordt aan de lidstaten de 
opdracht gegeven om er voor te zorgen dat de luchtkwaliteit binnen de (Europese) normen blijft. De G4 kan -
desgewenst- een tekstvoorstel voor een dergelijke wettelijke bepaling doen.  

b) Programma met programmatische aanpak  
Op grond van de Omgevingswet kunnen (bij AMvB) programma’s met programmatische aanpak worden 
aangewezen. Van deze mogelijkheid is helaas (nog) geen gebruik gemaakt in het kader van luchtkwaliteit. 
De programmatische aanpak is volgens de G4 het meest geschikte instrument om de gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor de luchtkwaliteit vast te leggen. Bovendien blijft een landelijke programmatische 
aanpak een noodzakelijk instrument zolang er sprake is van onzekerheid over het voldoen aan de 
omgevingswaarden; bij (dreigende) overschrijdingen in aandachtsgebieden en/of wijzigende inzichten over 
de hoogte van de concentraties.  
De kracht van de programmatische aanpak zit vooral in de gezamenlijke resultaatverplichting van de 
verschillende overheidslagen om luchtverontreiniging aan te pakken, zoals ook gebleken is uit de ervaringen 
met het NSL. Bovendien hechten de G4 er grote waarde aan dat het gebruik van de gezamenlijke 
programmatische aanpak ter onderbouwing van IBM-projecten (in betekenende mate) én het gebruik van de 
NIBM-grond (niet in betekende mate) zowel bij ruimtelijke projecten als bij omgevingsvergunningen voor 
milieu ook onder de Omgevingswet mogelijk blijft.  

In de zogenaamde aangewezen ‘aandachtsgebieden’ zullen IBM-projecten nog steeds aan de 
omgevingswaarden t.a.v. luchtkwaliteit moeten worden getoetst. Aangezien onder het NSL is gebleken dat 
de programmatische aanpak een eenvoudig én juridisch beproefd systeem van projectonderbouwing is, zou 
de G4 deze mogelijkheid dan ook graag willen behouden. Daarbij overweegt de G4 dat met deze succesvol 
gebleken constructie de regeldruk minimaal wordt gehouden. 

De G4 stelt dan ook voor om in het Bkl met betrekking tot de omgevingswaarden luchtkwaliteit als een 
gezamenlijk (nationaal) programma met programmatische aanpak aan te wijzen. Opnemen van luchtkwaliteit 
als nationaal belang in de nationale omgevingsvisie ligt daarbij voor de hand. 
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