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Geachte mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, 

 

Op 5 januari 2017 hebben wij van u de consultatieversie van de Invoeringswet Omgevingswet 

ontvangen. Veel gemeenten zijn nu al actief bezig met de voorbereiding van de invoering van de 

Omgevingswet. Deze Invoeringswet is een volgende stap op weg naar een eenvoudiger en beter 

omgevingsrecht en biedt een deel van de voor die voorbereiding benodigde duidelijkheid.  

Wij vinden dat de Invoeringswet naast het overgangsrecht over het algemeen goede aanpassingen 

aanbrengt in de Omgevingswet. De flexibiliteit en afwegingsruimte in de Omgevingswet voor 

gemeenten worden er door vergroot. Bovendien biedt het overgangsrecht gemeenten de tijd voor een 

goede overgang naar het nieuwe stelsel. Verder zijn wij positief over heldere memorie van toelichting 

en de daarin opgenomen transponeringstabel. Dat laatste is iets waar veel gemeenten om hebben 

gevraagd. Tevens waarderen wij de samenwerking bij de totstandkoming van het wetsvoorstel.  

Wel zien wij nog diverse aandachts-, verbeter- en uitwerkingspunten. In deze brief vindt u onze 

hoofdconclusies over de Invoeringswet puntsgewijs opgesomd, waarna per conclusie een toelichting 

volgt. Een nadere onderbouwing vindt u in bijlage I bij de brief en het artikelsgewijs commentaar in 

bijlage II. 

 

Hoofdconclusies 

1. Het wettelijk kader voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet is goed maar een duidelijk beeld 

over de uitwerking van het DSO en de vormgeving van het digitaal stelsel ontbreken nog; 

2. De mogelijkheid voor gemeenten om bestuurlijke boetes op te leggen bij overtredingen in het 

fysieke domein dient te worden vergroot; 

3. De Wet Vergunning Toezicht en Handhaving is juist overgenomen in de Omgevingswet; 

4. De regeling van de nadeelcompensatie sluit goed aan bij een meer globale benadering van 

het omgevingsplan waar in veel gevallen pas meer duidelijkheid wordt geboden wanneer het 

concrete initiatief zich aandient; 
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5. - De invoering van de mogelijkheid tot het opnemen van een vergunningenstelsel in het 

omgevingsplan onderschrijven wij, maar de daaraan gekoppelde verplichting tot het volgen 

van een standaardprocedure achten wij niet werkbaar. Evenmin zijn wij voorstander van de 

extra interventiemogelijkheden van rijk en provincie; 

- Het idee van de splitsing van de bouwactiviteit in een technisch en een ruimtelijk deel is 

goed, maar veel hangt af van de nadere uitwerking; 

- De bescherming van erfgoed dient meer decentraal te worden geregeld; 

- Er dient een rechterlijke beslistermijn voor beroep tegen omgevingsplannen in de 

Omgevingswet te worden opgenomen; 

6. Duidelijkheid is geboden over de inhoud en inwerkingtreding van de nieuwe 

coördinatieregeling; 

7. Het overgangsrecht lijkt grotendeels volledig en werkbaar maar kent nog enkele lacunes. Wel 

hebben wij vragen over het overgangsrecht in provinciale verordeningen en zijn er zorgen 

over de uitvoerbaarheid in verband met de beschikbare ambtelijke capaciteit. Ook is snel 

duidelijkheid nodig over de verordeningen die verplicht in het omgevingsplan moeten worden 

opgenomen; 

8. Bij de thema’s lucht, bodem en huisvesting leven bij ons een aantal specifieke vragen 

waarover wij graag snel duidelijkheid willen. 

 

Wij lichten deze hoofdconclusies hieronder toe. 

 

1. Wettelijke basis voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 

De bepalingen over het DSO zijn duidelijk en geven een goede wettelijke basis voor gemeenten om 

taken en verantwoordelijkheden nader in te regelen. Wel signaleren wij een aantal aandachtspunten 

die verbetering en verduidelijking behoeven. Het gaat daarbij met name om de verdere uitwerking van 

het DSO in regelgeving en de vormgeving van het digitaal stelsel. Het is belangrijk dat er tijdig inzicht 

komt in de vereiste kwaliteit van de benodigde gegevens voor het DSO. Ook is  een beeld nodig 

wanneer die kwaliteit moet zijn bereikt en welke methodiek wordt gehanteerd om de huidige kwaliteit 

te meten en te presenteren naar eindgebruikers.  

Verder willen wij dat in de memorie van toelichting bij de Invoeringswet beter dan nu het geval is, tot 

uitdrukking komt dat hoewel de Minister stelselverantwoordelijke is voor het DSO, dit stelsel  

interbestuurlijk wordt ontwikkeld, gefinancierd en beheerd.  

  

2. De regeling voor punitieve handhaving 

De wijze waarop de punitieve handhaving in de Invoeringswet is geregeld, stelt ons enigszins teleur. 

Hoewel wij de toevoeging van de bestuurlijke boete voor overtreding van regels over erfgoed en 

risicovolle inrichtingen (BRZO) waarderen, vinden wij de Invoeringswet een goed moment voor 

verdergaande verbeteringen. Wij hebben u daarover onze wensen al eerder kenbaar gemaakt.  

Wij blijven ervoor pleiten dat: 

- gemeenten net zoals de rijksinspecties de beschikking krijgen over zowel de bestuurlijke 

boete als de bestuurlijke strafbeschikking, 

- de opbrengsten uit boetes evenredig worden verdeeld over de overheden, ter vergoeding van 

de daarvoor gemaakte kosten, en 

- gemeenten de mogelijkheid krijgen invloed uit te oefenen op de tenlastelegging en hoogte van 

boetebedragen.  
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Tot slot vragen wij u te onderzoeken of de wettelijke eis kan worden geschrapt dat pas een 

bestuurlijke boete vanwege bouwkundige gebreken kan worden opgelegd wanneer sprake is van 

herhaaldelijke overtreding binnen twee jaar. Deze eis is voor de gemeentelijke uitvoeringspraktijk 

onredelijk bezwarend en zal ertoe leiden dat het hanteren van de bestuurlijke boete binnen een goed 

“lik-op-stuk-beleid” niet altijd goed mogelijk is. 

 

3. Overheveling van de Wet-VTH   

Wij zijn positief over de wijze waarop de Wet Vergunning Toezicht en Handhaving (VTH) in de 

Invoeringswet is opgenomen. Met het beleidsneutraal overnemen van de Wet VTH zijn de 

omgevingsdiensten en procedures geborgd.  

 

4. De regeling van schade en nadeelcompensatie 

Met de nieuwe Omgevingswet worden verschillende verbeterdoelstellingen nagestreefd. De wetgeving 

moet leiden tot het flexibeler omgaan met en een dynamische opzet van het omgevingsplan. Daarbij 

hoort een nieuwe regeling voor nadeelcompensatie. Wij onderschrijven de nu voorgestelde 

uitgangspunten: de ondergrens van 5% van de waarde van de onroerende zaak, het niet-erkennen 

van schaduwschade en het verschuiven van het schademoment. Die uitgangspunten hebben we 

nodig om de doelstellingen te bereiken. 

Niettemin hebben wij nog een aantal vragen en kanttekeningen.  

Ten eerste is het wenselijk om het toepassingsbereik van de regeling verder aan te scherpen en toe te 

lichten. Zeker omdat de reikwijdte van de regeling veel breder wordt dan het huidige bestemmingsplan 

en de beheersverordening. Dat mag niet leiden tot extreme lasten voor gemeenten in de vorm van 

extra procedures en grotere bedragen. Ook is niet duidelijk tot wanneer een schadeclaim kan worden 

ingediend.  

Ten tweede roept het overgangsrecht vragen op. Zo is niet geregeld tot wanneer de oude 

planschaderegeling (voor bestemmingsplannen die onder de Wro zijn vastgesteld) nog geldt.  

Wij zijn benieuwd naar de resultaten van de ‘botsproeven’ die momenteel door uw ministerie in gang 

zijn gezet.  

 

5. Wijzigingen die het omgevingsplan betreffen 

De Invoeringswet voert een aantal wijzigingen door die met het omgevingsplan te maken hebben. Het 

gaat om de introductie van de omgevingsplanactiviteit, de splitsing van de bouwtoets en een aantal 

andere aanpassingen.  

 

Introductie omgevingsplanactiviteit 

Wij zijn tevreden dat u onze wens gehonoreerd heeft een vergunningstelsel voor activiteiten in het 

omgevingsplan (omgevingsplanactiviteiten) op te kunnen nemen. Dit vergemakkelijkt de overgang van 

de vergunningenstelsels in verordeningen naar het omgevingsplan, evenals de regulering van andere 

activiteiten. Dit geeft gemeenten meer ruimte activiteiten in de fysieke leefomgeving in samenhang te 

reguleren waardoor gemeentelijk maatwerk kan worden geleverd. Zo kan de bescherming van de 

omgevingskwaliteit (zoals bijvoorbeeld gemeentelijk erfgoed) op lokaal niveau beter worden geborgd.  

Naast deze voordelen hebben wij niettemin enkele kanttekeningen. 
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Wij zijn van mening  dat de mogelijkheden tot maatwerk voor het inrichten van een vergunningstelsel 

voor de omgevingsactiviteit moeten worden vergroot. Voor gemeenten moet het namelijk mogelijk 

blijven om selectiemethoden te kunnen vaststellen (bijvoorbeeld voor de verlening van schaarse 

vergunningen en het werken met wachtlijsten). Hetzelfde geldt voor het zelf vorm kunnen geven aan 

bepaalde aspecten van de aanvraagprocedure voor een omgevingsplanactiviteit. Wij wijzen erop dat 

gemeenten nu beschikken over een autonome bevoegdheid in de eigen verordeningen 

vergunningstelsels te reguleren. Wij vinden dat dit ook in het omgevingsplan mogelijk moet blijven. 

Verder brengen wij u de zorgen van veel gemeenten onder de aandacht over het verplicht toepassen 

van de standaard vergunningprocedure voor complexe projecten. De termijnen daarvoor staan niet in 

verhouding tot de vereiste zorgvuldigheid voor de besluitvorming over dit soort projecten. In de bijlage 

bij deze brief doen wij u dan ook een voorstel voor een alternatieve wettekst. 

Wij zijn verder van mening dat het uitgangspunt in de Omgevingswet dat alleen instructieregels 

kunnen worden gesteld over de toedeling van functies aan locaties moet worden gerespecteerd. De 

uitbreiding van deze bevoegdheid van rijk en provincie om ook regels te kunnen stellen over op te 

nemen vergunningstelsels vinden wij niet passen binnen het stelsel van de Omgevingswet. Dit doet te 

veel afbreuk aan de autonome verordeningsbevoegdheid van gemeenten. 

Tot slot vinden wij het voor een tijdige implementatie belangrijk dat vroegtijdig met ons wordt 

afgestemd welke activiteiten wel en welke niet in het omgevingsplan moeten worden geregeld.  

  

De splitsing van de bouwactiviteit 

Wij zien de voordelen van het opknippen van de vergunning voor de bouwactiviteit in een technische 

bouwtoets en een toets op de bouwregels van het omgevingsplan. Of dit voor gemeenten in de 

praktijk daadwerkelijk werkbaar is, valt pas goed te beoordelen wanneer deze aanpassing via het 

Invoeringsbesluit verder is uitgewerkt. Dit met name voor wat betreft bouwvergunningvrije activiteiten.  

Wij vinden het hierbij belangrijk dat ook bij bouwvergunningvrije activiteiten maatwerk wordt geboden. 

Tenslotte is aandacht en meer duidelijkheid nodig voor de procedurele relatie tussen de beide toetsen 

en of artikel 23.7 Omgevingswet nog wel voldoet na de knip. Wij denken daarover graag met u mee. 

  

Bescherming erfgoed  

In aansluiting op het vorige punt, vinden wij de mogelijkheid van maatwerk bij bouwvergunningvrije 

activiteiten zeker van belang bij de bescherming van erfgoed. 

Wij zijn in dat kader ook van mening dat er een meldingsplicht bij gemeenten moet komen voor de 

uitvoering van vergunningvrije werkzaamheden aan rijksmonumenten.  

Verder pleiten wij ervoor dat het college bevoegd gezag wordt met een adviesrecht voor de Minister 

voor het verlenen van vergunningen voor rijksmonumentenactiviteiten met betrekking tot een 

archeologisch monument. Hiermee wordt aangesloten bij de bevoegdheidsverdeling voor de andere 

rijksmonumenten. Dit sluit beter aan bij het decentrale en integrale karakter van de Omgevingswet.  

  

Rechterlijke beslistermijn 

Wij zien graag een rechterlijke beslistermijn voor beroep tegen het wijzigen (vaststellen van) een 

omgevingsplan zoals dat nu ook onder de Wro van toepassing is op bestemmingsplannen. Dat past 

geheel in de wens tot snellere procedures (en duidelijkheid daarover). 

 

 

 

 

 

 

http://www.vng.nl/


U201700154 PROD  

VNG Postbus 30435, 2500 GK Den Haag Tel 070-373 83 93 www.vng.nl  05 

 

6. Coördinatieregeling en verbod beroep decentrale overheden 

Gemeenten maken nu frequent gebruik van de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening 

(Wro). Wij vinden de continuering van deze regeling onder de Omgevingswet dan ook van groot 

belang. De Invoeringswet maakt gebruik van de nieuwe coördinatieregeling uit de Algemene wet 

bestuursrecht (Awb). Wij vinden het daarom noodzakelijk dat de Invoeringswet en de wijziging van 

paragraaf 3.5 van de Awb (de nieuwe coördinatieregeling Awb) tegelijkertijd kunnen worden 

beoordeeld. Dat is nu niet mogelijk omdat de definitieve coördinatieregeling Awb niet bekend is. Wij 

vragen u dan ook daar op korte termijn duidelijkheid over te verschaffen. Dan pas kunnen wij 

beoordelen of de afspraak met de VNG is nagekomen om gemeenten te voorzien van een 

volwaardige mogelijkheid op gemeentelijk niveau om gecoördineerde besluiten te kunnen nemen. Ook 

kunnen wij dan pas beoordelen of het verbod voor decentrale overheden om in beroep te gaan, 

daadwerkelijk verdwenen is. Dit in verband met de onrust die hierover onder meerdere gemeenten is 

ontstaan als gevolg van grote rijksprojecten. 

  

7. Het overgangsrecht  

Het overgangsrecht lijkt grotendeel volledig en voor gemeenten werkbaar. De overgangsrechtelijke 

bepalingen geven tijdens de overgangsfase duidelijkheid over de toepasselijkheid van het oude recht 

op lopende procedures en over de termijn waarbinnen de huidige instrumenten moeten zijn omgezet 

in nieuwe. Wij vinden het daarbij zeer belangrijk dat gemeenten voldoende de tijd krijgen om 

volwaardige omgevingsvisies en omgevingsplannen te maken en daar ook al op kunnen anticiperen. 

Dit wetsvoorstel legt daarvoor een goede basis, samen met het schrappen van de huidige 

actualiseringsplicht voor bestemmingsplannen uit de Wro.  

Een belangrijk aandachtspunt vormen nog wel de instructieregels met betrekking tot gemeentelijke 

omgevingsplannen in provinciale verordeningen. Wij vinden dat ook deze net als rijksregels, zo veel 

mogelijk rekening moeten houden met de overgangstermijnen die voor gemeenten gelden. 

Een zorgpunt vinden wij verder de gemeentelijke ambtelijke capaciteit die nodig is de opgaven van de 

Omgevingswet waarvoor gemeenten zich zien gesteld, in goede banen te leiden (opstellen 

omgevingsvisie, omgevingsplan) terwijl tegelijkertijd capaciteit nodig is de lopende en nieuwe 

initiatieven van burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties te faciliteren. 

Het DSO vervult een belangrijke rol in de overgangsfase bij het in stand houden van twee 

verschillende systemen. Het moet er voor zorgen dat de regels uit diverse regelingen op een voor 

gebruikers eenvoudige en duidelijke manier bij elkaar worden gebracht. Het is dan ook voor 

gemeenten noodzakelijk dat tenminste een jaar voor invoering de standaarden zijn vastgesteld en dat 

een half jaar voor inwerkingtreding van de wet het DSO zo ver is ontwikkeld dat gemeenten de 

werking van het systeem kunnen testen. Wij benadrukken hier dan ook nogmaals dat  de 

Omgevingswet pas in werking kan treden als er een goed werkend DSO is.  

Tot slot signaleren wij lacunes en onduidelijkheden in het overgangsrecht over het beschermd stads- 

en dorpsgezicht, de regels in gemeentelijke medebewindsverordeningen, de welstandsregels en het 

buitenplans afwijken. Die zien wij graag opgelost in de definitieve versie van de Invoeringswet omdat 

dit anders voor grote problemen kan zorgen. 

 

8. Overige thema’s: lucht, bodem en huisvesting  

Wij hebben vragen over een aantal wetgevingstrajecten die van invloed zijn op de Omgevingswet.  
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De VNG is van mening dat de in de memorie van toelichting genoemde "enige vernieuwingen ten 

aanzien van het bodembeleid" een majeure verandering inhoudt, waarbij de uitvoering bovendien 

grotendeels verschuift naar lokaal en regionaal schaalniveau. Wij vinden dat op korte termijn meer 

duidelijkheid moet worden geboden over dit onderwerp zodat gemeenten het onderdeel bodem 

kunnen oppakken in de veelal reeds gestarte implementatietrajecten Omgevingswet. Wij willen graag 

met u tot een heldere agenda komen over het vormgeven van bodembeheer.  

Wij vinden luchtkwaliteit een gezamenlijke overheidsverantwoordelijkheid vanwege het 

grensoverschrijdende karakter ervan. Daarom en vanwege het feit dat luchtkwaliteit een nationaal 

belang is dat niet op een doelmatige en doeltreffende wijze (alleen) door de gemeente kan worden 

behartigd, herhalen wij hier ons pleidooi uit onze reactie op de Omgevingswet en de AMvB’s om die 

gezamenlijke verantwoordelijkheid een duidelijke plaats te geven. Wij pleiten voor een gezamenlijke 

programmaplicht voor rijk, provincie en gemeente in geval van (dreigende) overschrijding van de 

omgevingswaarden van luchtkwaliteit. 

Tot slot pleiten wij ervoor te onderzoeken of integratie van delen van de Huisvestingswet in de 

Omgevingswet procesmatige voordelen kan bieden en kan leiden tot betere integrale besluitvorming 

over de samenstelling van de woningvoorraad. 

 

Een uitwerking van de bovenstaande punten treft  u aan in de bijlage bij deze brief. Daarnaast vindt u 

een bijlage met artikelsgewijze opmerkingen en vragen. 

 

Er worden door u diverse toetsen uitgevoerd om een inschatting te kunnen maken van de gevolgen 

van dit wetsvoorstel voor de samenleving in het algemeen en voor de bestuurlijke lasten van 

overheden in het bijzonder. Op het moment van schrijven van deze brief zijn de resultaten van deze 

onderzoeken nog niet bekend. In onze reactie hebben wij daar dus geen rekening mee kunnen 

houden. 

 

Bij het opstellen van deze brief en bijlage hebben wij wederom dankbaar gebruik gemaakt van de 

waardevolle inbreng van vele gemeenten en omgevingsdiensten. De inhoud van deze brief is goed 

voorbereid en afgestemd met de G4, G32 en P10. De reacties van de G4, G32 en P10 zijn 

toegevoegd als bijlagen bij deze brief. 

 

Wij vertrouwen erop dat u bij de uitwerking van de Invoeringswet rekening houdt met onze 

opmerkingen daarover in deze reactie. We willen (nogmaals) benadrukken dat wij de huidige 

samenwerking met uw ministerie bijzonder op prijs stellen. Die willen wij graag voortzetten bij de het 

denken over oplossingen voor de geconstateerde knelpunten, de invoering van de Omgevingswet en 

de verdere ontwikkeling van het DSO. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

J. Kriens 

Algemeen Directeur 
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