
 1 

Minister Schultz beantwoord vragen Eerste Kamer over AMvB’s Omgevingswet 

 

De minister van IenM heeft 154 vragen van de Eerste Kamer beantwoord over de 

ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet. Het betreft het Omgevingsbesluit, het Besluit 

activiteiten leefomgeving (Bal), het besluit Bouwwerken leefomgeving (Bbl) en het Besluit 

kwaliteit leefomgeving (Bkl). Hieronder volgt een samenvatting van een aantal antwoorden 

die voor de praktijk van betekenis zijn. 

 

Gemeente mag niet kiezen tussen reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure 

 

De VVD vraagt wat er tegen is om gemeenten per geval (beredeneerd) te laten kiezen voor de 

reguliere of de uitgebreide procedure bij ingewikkelde vergunningaanvragen. De VVD stelt 

de vraag omdat zij een risico zien dat ingewikkelde vergunningaanvragen sneller zullen 

worden afgewezen of dat gemeenten hun omgevingsplannen minder flexibel en ruim zullen 

opzetten, als alleen binnen de reguliere voorbereidingsprocedure op vergunningaanvragen 

mag worden beslist. De minister antwoordt, dat de Omgevingswet en het ontwerp-

Omgevingsbesluit duidelijk maken met welke procedure een omgevingsvergunning wordt 

voorbereid. Dat schept voorafgaand naar een aanvrager helderheid. Het kabinet acht het niet 

gewenst om de te volgen voorbereidingsprocedure afhankelijk te maken van een nader besluit 

van het bevoegd gezag waarin het eenzijdig kan bepalen welke procedure wordt gevolgd. Als 

decentrale overheden zelf die mogelijkheid zouden krijgen, ontstaat onduidelijkheid voor 

aanvragers om de start van werkzaamheden te kunnen inplannen. Ook leidt een tussenliggend 

besluit waarmee de procedure wordt bepaald alleen maar tot juridificering, met het gevaar dat 

er rechtszaken gevoerd worden die alleen gaan over de te volgen procedure. Ongeacht of de 

reguliere of uitgebreide procedure wordt gehanteerd, moet een afgewezen aanvraag in elk 

geval deugdelijk zijn gemotiveerd. Bij een onvoldragen besluit in de reguliere procedure, kan 

dat in de fase van bezwaar zo nodig worden hersteld bij de beslissing op bezwaar. Bij een 

onvoldragen ontwerp-besluit in de uitgebreide procedure kan dat zo nodig worden hersteld na 

indiening van zienswijzen in de definitieve beslissing op de aanvraag. Gelet hierop kan het 

risico op afwijzing van complexe aanvragen, naar het oordeel van het kabinet niet in verband 

worden gebracht met de keuze van de voorbereidingsprocedure. Daarbij speelt ook mee dat – 

anders dan onder de Wabo – in het nieuwe stelsel van de omgevingsvergunning geen sprake 

meer is van een lex silencio positivo. Termijnoverschrijding leidt onder het nieuwe regime 

dan ook niet automatisch tot verlening van de vergunning. 

 

Meeste teksten Omgevingswet bekend 

 

De leden van de CDA-fractie constateren dat in de wetgeving voor het gebruik van fysieke 

ruimte verhoudingsgewijs weinig in de inmiddels aanvaarde Omgevingswet en veel in 

AMvB’s wordt geregeld. Daar komen nog een aantal aanvullingswetten en de Invoeringswet 

Omgevingswet bij. Zij vragen zich of hoeveel procent van het geheel van de beoogde wet- en 

regelgeving met de Omgevingswet en de vier AMvB’s inmiddels voor formele 

besluitvorming in het parlement voorligt of afgedaan is. De minister van IenM antwoordt, dat 

de omvang van het pakket aan regelgeving zich lastig in een exact percentage laat uitdrukken, 

maar dat samengevat geldt dat het grootste deel van de stelselherziening nu voorligt of al 

aanvaard is. Dat geldt voor de beleidsinhoudelijke thema’s, maar zeker ook voor de 

vastgelegde systematiek. De aanvullingssporen en de Invoeringswet Omgevingswet zullen in 

die systematiek worden ingebouwd en ze vullen de Omgevingswet en de 

uitvoeringsregelgeving op onderdelen aan. Die toevoegingen zijn in omvang veel kleiner dan 

de voorliggende AMvB’s waarin tientallen onderwerpen zijn geregeld. 
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Gemeenten moeten omgevingsplannen op elkaar afstemmen 

De leden van de CDA-fractie vragen hoe bij het stellen van decentrale regels aan initiatieven 

op de grens van twee gemeenten of bijvoorbeeld aan netbeheerders die in meerdere 

gemeenten actief zijn voorkomen wordt dat het level playing field verstoord kan worden en 

oneigenlijke concurrentie optreedt, en hoe bevorderd wordt dat uiteindelijk een 

lastenverlichting en vermindering van complexiteit voor bedrijven optreedt. De minister 

antwoordt, dat voor bedrijven die op de grens van twee of meer gemeenten liggen en daardoor 

voor die locatie met omgevingsplannen van meer dan een gemeente te maken hebben, een 

goede afstemming tussen gemeenten bij het stellen van regels in het grensgebied van belang 

is. Artikel 2.2 van de Omgevingswet verplicht tot een dergelijke afstemming.  ok de 

provin ie kan bij die afstemming zo nodig een rol spelen, gezien haar taak bij de 

gebiedsgeri hte  o rdinatie van de uitoefening van taken en bevoegd- heden door gemeenten 

(artikel 2.18 van de Omgevingswet). Regels die locatieonafhankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld 

de invulling van beste beschikbare technieken bij milieubelastende activiteiten, worden 

landelijk gesteld. Bij regels die volledig locatieafhankelijk zijn, zoals de regel over het 

kunnen dempen van een sloot, kan een level playing field in de vorm van landelijk uniforme 

regels niet gerealiseerd worden. Hier zullen de aard van de locatie en de vraag wat de 

milieugevolgen van een activiteit op die specifieke locatie zijn altijd leidend zijn bij het 

stellen van regels aan activiteiten. Deze omslag in wijze van regelen zal worden voorzien van 

een adequaat overgangsrecht, waardoor bestaande bedrijven op een bepaalde locatie bij 

inwerkingtreding van de uitvoeringsregelgeving niet in het uitvoeren van hun activiteiten 

worden beperkt.  

Eén omgevingsplan per gemeente is overzichtelijker 

De leden van de fra tie van het  DA vragen of het kabinet verwa ht dat de overzi htelijkheid 

ermee is gediend als voor grote gemeenten of gemeenten met een grote diversiteit   n 

omgevingsplan geldt in plaats van verschillende plannen per deelgebied. De minister van 

IenM antwoordt, dat gemeenten nu vaak tientallen bestemmingsplannen en 

beheersverordeningen hebben. Het komt regelmatig voor dat deze inhoudelijke verschillen 

vertonen, bijvoorbeeld in gehanteerde begrippen of formuleringen, terwijl de intentie is om 

hetzelfde te regelen.   n omgevingsplan per gemeente maakt het inzi htelijker welke regels 

gelden en maakt het eenvoudiger om onnodige verschillen in regulering te voorkomen. Door 

te werken met   n  onsistent en samenhangend omgevingsplan, met   n set 

begripsomschrijvingen en gelijke regels voor gelijke omstandigheden, worden onbedoelde 

verschillen voorkomen. Uiteraard blijft, net als nu voor het bestemmingsplan, voor het 

omgevingsplan kenmerkend dat het ook specifieke, locatie- of gebiedsgerichte regels zal 

bevatten. Het is dus niet nodig om verschillende plannen per gemeente vast te stellen om recht 

te kunnen doen aan de diversiteit van deelgebieden binnen een gemeente. Ook kan een 

omgevingsplan steeds voor deelgebieden of op een enkel onderdeel, maar ook op een 

onderwerp voor het hele grondgebied van een gemeente worden aangepast als ontwikkelingen 

daartoe aanleiding geven. In dat laatste geval kan het omgevingsplan in   n keer, met   n 

wijziging voor de hele gemeente worden aangepast. Het is dan dus niet meer nodig alle 

afzonderlijke bestemmingsplannen te wijzigen. 

Alle wijzigingen van een omgevingsplan raadpleegbaar via Digitaal Stelsel 

Omgevingswet 
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De leden van de fractie van het CDA vragen of ook wijzigingen en initiatieven die in 

procedure zijn gebracht, maar nog niet hebben geleid tot aanpassing van het omgevingsplan, 

digitaal te raadplegen zullen zijn. De minister van IenM antwoordt, dat in het 

Omgevingsbesluit onder meer de voornemens tot het uitvoeren van verkenningen, 

voorbereidingsbesluiten, voorkeursbeslissingen en ontwerpbesluiten van omgevingsplannen 

en projectbesluiten worden aangewezen als omgevingsdocument. Op deze wijze kunnen de 

gevolgen van omgevingsvisies, programma’s, proje tbesluiten, omgevingsplannen en -

verordeningen bij de voorbereiding in hun onderlinge samenhang worden bezien. Dit betekent 

dat alle wijzigingen van een omgevingsplan die in voorbereiding zijn, via het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet (DSO) raadpleegbaar zullen zijn. Op termijn zullen naar verwachting ook 

omgevingsvergunningen worden aangewezen als omgevingsdocument en digitaal via het 

DSO ontsloten. 

Kabinet geeft gemeenten 10 jaar voor omgevingsplan nieuwe stijl 

De leden van de CDA-fractie vragen wanneer naar verwachting meer dan 90% van de 

gemeenten een actueel en goedgekeurd omgevingsplan nieuwe stijl hebben. Zij vragen of het 

niet wenselijk zou zijn om vast te leggen dat gemeenten uiterlijk vijf jaar na inwerkingtreding 

van de Omgevingswet een actueel omgevingsplan moeten hebben. De minister van IenM 

antwoordt, dat de overgang van de huidige bestemmingsplannen naar   n omgevingsplan met 

alle regels over de fysieke leefomgeving een forse opgave is. Gemeenten hebben nu vaak 

tientallen bestemmingsplannen met soms verschillende begrippen en formuleringen. 

Daarnaast worden ook andere lokale verordeningen op het gebied van de fysieke 

leefomgeving onderdeel van het omgevingsplan. Bovendien heeft het kabinet ervoor gekozen 

om als onderdeel van de stelselherziening enkele onderwerpen niet langer via AMvB’s te 

regelen, maar via het omgevingsplan te laten regelen of over te laten aan de decentrale 

overheden. Tot slot moet het omgevingsplan voldoen aan de nieuwe inhoudelijke eisen en 

terminologie en aan de nieuwe digitale standaarden, zodat de regels op eenvoudige wijze voor 

burgers en bedrijven raadpleegbaar zijn. Het kabinet vindt het belangrijk dat gemeenten 

voortvarend aan de slag gaan met het nieuwe omgevingsplan. Een overgangstermijn van vijf 

jaar is gelet op de hiervoor beschreven opgave echter te kort. Om dit veranderproces tijdig in 

gang te zetten, worden gemeenten nu al ondersteund en voorbereid. Via het interbestuurlijke 

implementatieprogramma worden bijvoorbeeld toepasbare voorbeelden (staalkaarten) 

ontwikkeld en zijn zo’n honderd gemeenten (de koplopers) nu al op grond van de  risis- en 

herstelwet aan het experimenteren met het nieuwe omgevingsplan.  

Waterrobuust bouwen en watertoets omgevingsvisie 

De leden van de CDA-fractie vragen of in het Bbl ook eisen voor waterrobuust bouwen van 

woningen kunnen worden opgenomen. De minister van IenM antwoordt, dat het ontwerp-Bbl 

bouwtechnische eisen voor de waterdichtheid van woningen en andere gebouwen bevat en dat 

gemeenten daarnaast ruime mogelijkheden hebben om in het omgevingsplan voor 

locatieafhankelijke aspecten ruimtelijke regels met het oog op klimaatadaptatie en 

waterrobuust bouwen te stellen. Wat betreft de vraag van deze leden waarom de watertoets 

wel verplicht is voor het omgevingsplan en niet voor de omgevingsvisie merkt het kabinet het 

volgende op. Het huidige Besluit ruimtelijke ordening bevat een verplichte watertoets voor 

het bestemmingsplan. In het ontwerp-Bkl is deze verplichting omgezet naar een inhoudelijke 

beslisregel voor gemeenten, waarbij de gemeente de opvattingen van de waterbeheerder 

betrekt voor een duiding van de gevolgen van het omgevingsplan voor het watersysteem. De 
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vormgeving is dus gewijzigd, maar de wettelijke borging van de watertoets blijft 

gehandhaafd.  

Budget opleiding gemeenten Omgevingswet voldoende volgens kabinet 

 

De leden van de CDA-fractie vragen of het budget voldoende is en of ook kleine gemeenten 

in staat zijn zich voldoende voor te bereiden op de invoering van het nieuwe stelsel. De 

minister van IenM antwoordt, dat in het implementatieprogramma Aan de slag met de 

Omgevingswet, dat gezamenlijk door het Rijk, VNG, IPO en UvW wordt vormgegeven, veel 

aandacht wordt besteed aan kennis van de nieuwe wet- en regelgeving, onder andere door het 

organiseren van bijeenkomsten, het ondersteunen en stimuleren van pilots en experimenten en 

een informatiepunt. Daarnaast wordt het bevoegd gezag ook op de nieuwe manier van werken 

voorbereid via de invoeringsondersteuning. Vanzelfsprekend hebben bestuursorganen ook een 

eigen verantwoordelijkheid om zich voor te bereiden. Hierbij kunnen bestuursorganen 

samenwerken met anderen om specifieke deskundigheid te delen, maar ook gebruik maken 

van de kennis van eigen diensten, zoals bij de regionale uitvoeringsdiensten. Via de monitor 

Implementatie Omgevingswet zal gedurende de looptijd van het implementatieprogramma de 

voortgang worden gevolgd en kan waar nodig bijsturing plaatsvinden. Het kabinet verwacht 

dat het budget voor de invoeringsondersteuning, dat gezamenlijk met de decentrale overheden 

is vastgesteld, toereikend is. 

 

Omgevingswet maakt het ook gemakkelijker voor de gewone burger  

 

De leden van de CDA-fractie vragen zich af hoe een gewone burger kan weten wat wel en 

niet mag, hoe hij daarbij ondersteund wordt en of dit zorgt voor extra workload bij 

gemeenten. Het kabinet deelt de zorg dat het huidige omgevingsrecht niet inzichtelijk genoeg 

is. Dat is een van de aanleidingen voor de stelselherziening. De stelselherziening bundelt 

regels uit 26 wetten en    AMvB’s in   n wet en vier AMvB’s.  emeenten bundelen alle 

verordeningen op het terrein van de f sieke leefomgeving in het omgevingsplan. De 

inzi htelijkheid wordt daarmee vergroot en burgers hoeven nog maar op   n plek te kijken om 

te zien wat op een lo atie kan en mag. Bij inwerkingtreding van de  mgevingswet is er   n 

digitaal loket («Mijn Omgevingsloket») waarmee de relevante processen van de diverse 

doelgroepen, zoals initiatiefnemers en een bevoegd gezag, zo gebruiksvriendelijk mogelijk 

worden ondersteund. Bij inwerkingtreding zal de dienstverlening die het stelsel biedt op 

hetzelfde niveau als het huidige liggen. De gebruiker van het loket kan hieruit afleiden of het 

nodig is om een vergunningaanvraag of melding in te dienen. Daarnaast blijft het net als nu 

wel mogelijk om specifiek bij de gemeente informatie en uitleg te vragen. Gemeenten worden 

daarbij ondersteund door een landelijk informatiepunt dat hulp biedt bij de uitleg van de wet, 

de uitvoeringsregelgeving en digitale voorzieningen. Burgers kunnen hier via een 

vragenformulier en vanaf 2017 ook telefonisch specifieke vragen stellen. Er ontstaat daarom 

naar verwachting geen extra structurele workload bij gemeenten. 

 

Monitor Implementatie Omgevingswet 

 

Het kabinet vindt een tijdige voorbereiding op de Omgevingswet essentieel en houdt daarom 

via de monitor vinger aan de pols. Er worden in het land volop voorbereidingen getroffen op 

de komst van de nieuwe regelgeving. Dit blijkt ook uit de monitor Implementatie 

Omgevingswet. Uit de uitkomsten van de eerste verkenning van de stand van zaken van de 

implementatie blijkt dat alle overheden zi h inmiddels ori nteren op de komst van de 

Omgevingswet. 28% van de waterschappen, 27% van de provincies en 43% van de 
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gemeenten bevinden zich nog in deze ori ntatiefase.  et resterende deel heeft de 

ori ntatiefase inmiddels a hter zi h gelaten en is bezig met het formuleren en vaststellen van 

ambities voor de implementatie of zijn zelfs bezig met de daadwerkelijke realisatie. Het 

kabinet ondersteunt burgers, bedrijven en overheden via het gezamenlijke 

implementatieprogramma Aan de slag met de Omgevingswet. Via de monitor Implementatie 

Omgevingswet zal gedurende de looptijd van het implementatieprogramma worden gevolgd 

wat de voortgang is in de voorbereiding op de implementatie en of de 

invoeringsondersteuning voldoet aan de vraag vanuit de praktijk. Aan de hand van de 

resultaten van de monitor Implementatie wordt – waar nodig – de invoeringsondersteuning 

aangepast. 

 

Eén omgevingsplan zorgt niet voor meer belanghebbenden 

 

De leden van de fra tie van de     vragen of het feit dat er op grond van de  mgevingswet 

  n omgevingsplan voor het gehele grondgebied van een gemeente zal zijn, effect kan hebben 

op de toepassing van het belanghebbende-begrip. De minister van IenM antwoordt, dat op 

grond van de Awb een belanghebbende degene is wiens belang rechtstreeks bij een besluit is 

betrokken. Daarin brengt de Omgevingswet geen verandering. Als iemand beroep instelt 

tegen een besluit tot vaststelling van een omgevingsplan zal hij worden aangemerkt als 

belanghebbende als zijn beroep is gericht tegen een onderdeel van het besluit waardoor hij 

rechtstreeks in zijn belang wordt geraakt. Volgens de jurisprudentie gaat het er bij 

bestemmingsplannen om of iemand een rechtstreeks betrokken en hem in voldoende mate van 

anderen onderscheidend persoonlijk belang heeft. Hierbij komt betekenis toe aan aspecten als 

de afstand tussen de woning van betrokkene en de ontwikkeling die het plan mogelijk maakt, 

het zicht dat betrokkene op de ontwikkeling heeft, en de vraag of betrokkene gevolgen van de 

ontwikkeling ondervindt. Dit brengt mee dat iemand die in of nabij een plangebied woont, 

afhankelijk van de omvang van het plangebied en de aard en omvang van de mogelijk 

gemaakte ontwikkelingen, niet altijd belanghebbende is bij het hele bestemmingsplan. Ook 

dat zal onder de Omgevingswet niet anders zijn. 

 

De leden van de PVV-fractie vragen of de voorgenomen Aanvullingswet grondeigendom en 

de inhoudelijke insteek van de modelbepalingen voor het omgevingsplan beschikbaar zijn 

voor de behandeling van de voorgenomen Invoeringswet Omgevingwet. De minister van 

IenM antwoordt, dat in het kader van het interbestuurlijke implementatieprogramma Aan de 

slag met de Omgevingswet wordt gewerkt aan modelverordeningen voor het omgevingsplan 

(zogenaamde staalkaarten). In de loop van dit jaar komen diverse staalkaarten beschikbaar. 

Deze staalkaarten zijn hulpmiddelen om het omgevingsplan vorm te geven. De 

daadwerkelijke invulling van het omgevingsplan maakt elke individuele gemeente zelf, 

waarbij een gemeente zelf kiest of ze deze modellen gebruikt. De staalkaarten komen 

tegemoet aan de behoefte om de diversiteit van Nederland, met hoog- en laagdynamische 

gebieden en conserverende tot transformerende opgaven, allemaal te kunnen realiseren binnen 

het nieuwe omgevingsrecht. Voor alle staalkaarten geldt dat zij passen binnen het gestelde in 

de wet in lusief wat geregeld wordt in de invoeringswet en AMvB’s. Ze vormen voorbeelden 

voor praktische uitwerking, maar hebben geen bindend karakter. De aanvullingswetten bij de 

Omgevingswet zijn zo ingericht dat de wetsbehandeling losgekoppeld is van het 

behandelingspro es van de  mgevingswet, AMvB’s en de voorgenomen  mgevingsregeling. 

Aanvullingswetten hebben hun eigen overgangsrecht en invoeringsbepalingen. De 

Aanvullingswet grondeigendom kent dan ook een apart behandeltraject ten opzichte van de 

Invoeringswet Omgevingswet. Het kabinet streeft ernaar dat de aanvullingswetten en de 

Invoeringswet (en daarmee de Omgevingswet) gelijktijdig in werking treden. 
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Gemeenten moeten zelf passend overgangsrecht maken voor omgevingsplan 

 

De leden van de fractie van de PVV vragen naar de consequenties van het niet meer 

voorschrijven van standaard overgangsrecht, met name wat betreft rechtszekerheid, 

voorzienbaarheid en schade, en hoe willekeur kan worden voorkomen bij het toepassen van 

maatwerkoplossingen. De minister van IenM antwoordt, dat onder de Omgevingswet voor 

een besluit tot vaststelling van een omgevingsplan geen standaard eerbiedigend 

overgangsrecht meer wordt voorgeschreven. Dit geldt nu voor bestemmingsplannen nog wel. 

De belangrijkste consequentie van het niet langer voorschrijven van standaard eerbiedigend 

overgangsrecht, is dat gemeenten bij de vaststelling van een omgevingsplan zelf moeten en 

kunnen voorzien in passend overgangsrecht. Zij hoeven daarbij niet langer gebruik te maken 

van standaardformuleringen, maar kunnen het overgangsrecht afstemmen op de concrete 

situatie. Gemeenten hebben zo dezelfde mogelijkheden als provincies en waterschappen bij de 

omgevingsverordening en de waterschapsverordening. Het kabinet merkt op dat gemeenten 

die dat willen uiteraard nog steeds gebruik kunnen maken van het standaard eerbiedigend 

overgangsrecht zoals we dat nu kennen in het Besluit ruimtelijke ordening. 

 

Eén aanvraag ondanks splitsing bouwvergunning  

 

De leden van de fractie van de PVV vragen over de splitsing van de vergunningplicht voor 

bouwactiviteiten, of de mogelijkheid blijft bestaan om indien gewenst de vergunning voor 

deze a tiviteiten in   n aanvraag, bij   n loket, met   n pro edure te blijven doen (conform de 

uitgangs- punten van de Wabo). De minister van IenM antwoordt, dat ook onder de 

Omgevingswet het uitgangspunt blijft dat als voor meer activiteiten een vergunning nodig is, 

er   n aanvraag, bij   n loket, kan worden ingediend. Dat geldt ook voor de situatie waarin 

voor een bouwwerk zowel een vergunning voor de bouwtechnische toets als een vergunning 

op grond van het omgevingsplan nodig is. Deze splitsing van de vergunningplicht voor 

bouwa tiviteiten is overigens geen onderdeel van de nu voorgehangen AMvB’s, maar van het 

nog in te dienen wetsvoorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet. 

 

Vroegtijdige participatie 

 

De leden van de PVV-fractie vragen zich af hoe vroegtijdige participatie bij nieuwe 

ontwikkelingen, zoals de vestiging van een asielzoekerscentrum, in de praktijk wordt 

vormgegeven. Het kabinet is het zeer met de leden van de PVV-fractie eens dat vroegtijdige 

participatie belangrijk is. Dit geldt zeker voor ontwikkelingen die grote impact kunnen 

hebben op de omgeving, zoals de vestiging van een asielzoekerscentrum. Het stelsel van de 

Omgevingswet bevordert participatie in een vroegtijdig stadium bij de voorbereiding van een 

besluit. In het ontwerp-Omgevingsbesluit is voor projectbesluiten, omgevingsplannen, 

omgevingsvisies en programma’s opgenomen dat bij het besluit wordt aangegeven hoe 

burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere bestuursorganen zijn betrokken. 

Bovendien zal ter uitvoering van de motie-Van Veldhoven (Kamerstukken II 2016/17, 33 

118, nr. 80) in het ontwerp-Omgevingsbesluit worden opgenomen dat bij de kennisgeving van 

het omgevingsplan moet worden aangegeven hoe het participatietraject wordt vormgegeven. 

Over de wijze waarop een participatietraject wordt opgezet, is geen blauwdruk mogelijk. Dit 

geldt ook voor de vestiging van asielzoekerscentra, noodopvanglocaties en tijdelijke 

huisvesting van statushouders. 

 

Gedragscode voor draagvlak en participatie bij wind op land 
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De leden van de PVV-fractie vragen in hoeverre de aspecten van de Gedragscode voor 

draagvlak en participatie bij wind op land een juridisch afdwingbaar karakter hebben. 

Zoals de leden van de PVV-fractie al aangeven bevat de Gedragscode voor draagvlak en 

participatie bij wind op land volgens het kabinet afspraken die zelfbindend zijn voor 

initiatiefnemers in de windenergiesector die de code hebben omarmd. Deze gedragscode 

wordt gebruikt bij het participatietraject voor initiatieven en plannen in de windenergiesector. 

De gedragscode is niet juridisch afdwingbaar. Het bindend maken van de gedragscode is niet 

zinvol. De waarde van een gedragscode ligt er nu juist in dat de ondertekenende partijen zich 

eraan houden omdat zij het nut en het belang van de eigen afspraken inzien. Het Rijk, de 

provincies en de gemeenten zullen initiatiefnemers van windenergieprojecten actief 

ondersteunen bij de naleving van de gedragscode over participatie (Kamerstukken II 2014/15, 

33 612, nr. 47). Grotere windparken zullen met de projectprocedure worden vormgegeven. 

Participatie is daarin een belangrijk vereiste. Zo geeft het bevoegd gezag uiterlijk bij aanvang 

van de verkenning aan op welke manier burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 

bestuursorganen zullen worden betrokken. Bij de verkenning mag iedereen mogelijke 

oplossingen aandragen voor de beschreven opgave. Voor de aangedragen oplossingen kan 

advies worden gevraagd aan een onafhankelijke deskundige. Als een voorkeursbeslissing 

wordt genomen, wordt daarin aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke 

organisaties en andere bestuursorganen zijn betrokken. Dat geldt ook voor het uiteindelijke 

projectbesluit. Hierin kan aangegeven worden dat de gedragscode is gehanteerd. 

 

Rechter toetst nu al vroegtijdige betrokkenheid omwonenden 

 

De leden van de PVV-fractie vragen naar de consequenties als een participatienota buiten 

toepassing wordt verklaard. Hierbij verwijzen zij naar een voorbeeld van de gemeente 

Eindhoven. Het kabinet acht participatie gedurende de gehele besluitvorming van belang. In 

de gemeente Eindhoven werd afgezien van de procedure samenspraak op basis van de 

Verordening Samenspraak en Inspraak gemeente Eindhoven 2008. Burgemeester en 

wethouders hadden overwogen dat hier sprake was van een zwaarwegend maatschappelijk 

belang met een spoedeisend karakter. Zij vonden het niet opportuun om een 

samenspraakprocedure in welke vorm dan ook toe te passen. Wel zou zorgvuldig met de 

bewoners worden gecommuniceerd, via een bewonersbrief, een informatiebijeenkomst en een 

nog op te richten overlegcommissie. In dit voorbeeld hebben omwonenden uiteindelijk om 

een voorlopige voorziening verzocht bij de rechtbank Oost-Brabant (Rb. Oost-Brabant, 

12 november 2014, ECLI:NL:RBOBR:2014:6842). Omwonenden kwamen op tegen het 

gedoogbesluit om niet handhavend op te treden tegen de vestiging van asielzoekers in een 

voormalig verzorgingshuis. Uit de uitspraak blijkt dat de gemeente geen overleg met derden 

heeft gevoerd voordat het gedoogbesluit werd genomen. De rechter overweegt dat uit het 

oogpunt van een goede voorbereiding zo’n overleg wel op zijn plaats was geweest.  anwege 

deze onzorgvuldige voorbereiding van het besluit is de rechter van oordeel dat het bestreden 

besluit in de huidige vorm niet in stand kan blijven. Het kabinet merkt op dat voor 

omgevingsplannen en omgevingsvergunningen de weg naar de rechter, net als nu, open staat. 

Het motiveringsbeginsel en het zorgvuldigheidsbeginsel uit de Algemene wet bestuursrecht 

eisen voor elk besluit een deugdelijke motivering. Uiteindelijk toetst de rechter of hieraan is 

voldaan, zoals ook in het voorbeeld is gebeurd. Het voorbeeld van de gemeente Eindhoven 

laat zien dat de rechter een besluit toetst aan de vraag of er een zorgvuldige voorbereiding 

heeft plaats gevonden, waaronder overleg met derden. Dat pleit eens te meer voor 

vroegtijdige betrokkenheid van de omgeving bij een besluit. 
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De Wet ammoniak en veehouderij onder de Omgevingswet 

 

De leden van de fractie van de PVV vragen naar de uitkomsten van het overleg met betrokken 

partijen over de decentralisatie van de Wet ammoniak en veehouderij. De minister van IenM 

antwoordt, dat onder de Omgevingswet de regelgeving over de gevolgen van ammoniak die 

wordt uitgestoten door veehouderijen wordt gedecentraliseerd naar de provincies, die ook 

belast zijn met de natuurbescherming. Het Bkl regelt dat bij vergunningverlening voor de 

veehouderijen alleen mag worden getoetst aan de gevolgen van ammoniakemissies op voor 

verzuring gevoelige gebieden als de provincie daarvoor regels heeft gesteld. Dat voorkomt 

terugkeer van de onduidelijkheid over de wijze van toetsing, zoals die bestond v  r de  et 

ammoniak en veehouderij en de daaraan voorafgaande Interimwet ammoniak en veehouderij. 

Het kabinet heeft aan vertegenwoordigers van de landbouwsector toegelicht hoe het nieuwe 

stelsel werkt. De landbouwvertegenwoordigers kunnen zich vinden in de gekozen lijn. Zij 

hebben nog wel vragen over de wijze waarop de provincies hun rol zullen invullen. Om deze 

vragen te beantwoorden is inmiddels een vervolgoverleg gepland. 

 

Rekening houden met het omgevingsplan 

 

De leden van de SP-fractie vragen of het niet vreemd is dat wanneer op gemeentelijk niveau 

een omgevingswaarde of immissienorm voor een bepaald aspect is vastgesteld, een 

provinciaal of Rijksbesluit kan leiden tot een (dreigende) overschrijding, omdat provincie en 

Rijk het omgevingsplan slechts hoeven te betrekken bij de besluitvorming. Het kabinet gaat er 

bij de beantwoording van deze vraag vanuit dat de leden van de SP-fractie doelen op de 

regeling in het Bkl die ziet op het betrekken van het omgevingsplan bij de beoordeling van 

een aanvraag om omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit en niet op het 

projectbesluit waarvoor een ander regime geldt. Op basis van artikel 5.52 van de 

Omgevingswet wijzigt een projectbesluit immers, als nodig, de regels van het omgevingsplan. 

Er is geen programmaplicht gekoppeld aan de overschrijding van een immissienorm die in het 

omgevingsplan is opgenomen. Als niet aan een immissienorm kan worden voldaan, dan is de 

voorgenomen activiteit vanwege strijd met het omgevingsplan niet toegestaan, tenzij er een 

afwijkvergunning voor een omgevingsplan wordt verleend. Immissienormen kunnen, samen 

met andere regels in het omgevingsplan, ook een betekenis hebben bij de beoordeling van de 

aanvraag voor de vergunning voor de milieubelastende activiteit. Het is juist dat hierbij in de 

consultatieversie nog werd uitgegaan van de doorwerking «betrekken bij.» Naar aanleiding 

van de consultatiereacties en vragen van de Tweede Kamer, is het kabinet voornemens deze 

relatie te verduidelijken. In het ontwerp-Bkl zal een bepaling worden opgenomen waardoor, 

bij het beantwoorden van de vraag of de voorgenomen activiteit leidt tot significante 

verontreiniging, rekening moet worden gehouden met de regels uit het omgevingsplan. Dit 

betekent dat het bevoegd gezag moet motiveren op welke wijze de regels in het 

omgevingsplan de inhoud van de vergunning op dit punt hebben be nvloed.  

 

Geen verplichte monitoring diepe grondwater vanwege mijnbouw of geothermie 

 

De leden van de SP-fractie vragen of in het Bal ook is voorzien in monitoring van het diepe 

grondwater voor activiteiten die consequenties hebben voor de bodem en het grondwater, 

zoals mijnbouw en geothermie. Het kabinet antwoordt, dat in de algemene regels in het 

ontwerp-Bal geen verplichtingen zijn opgenomen over monitoring van het diepe grondwater 

vanwege mijnbouw of geothermie. Op basis van de huidige inzichten is het niet nodig om bij 

deze activiteiten altijd monitoring van de grondwaterkwaliteit voor te schrijven; dit sluit aan 

bij de regeling in het huidige re ht. Als er in een spe ifiek geval bijzondere risi o’s voor de 
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grondwaterkwaliteit worden verwacht, kan het bevoegd gezag in de omgevingsvergunning 

voor het mijnbouwwerk of de winning voorschriften over monitoring van het diepe 

grondwater stellen. 

 

Omgevingsbesluit is inzichtelijk volgens het kabinet 

 

De leden van de SP-fractie geven aan dat het ontwerp-Omgevingsbesluit lastig te 

doorgronden is door de vele verwijzingen. Zij vragen zich af of het overzichtelijker wordt 

voor de gebruikers, ook gelet op de jurisprudentie die daar ook nog bij komt. Het kabinet 

antwoordt, dat het Omgevingsbesluit de algemene en procedurele bepalingen voor de 

uitwerking van de instrumenten van de Omgevingswet bevat die voor een ieder van belang 

zijn, zowel voor overheden als voor bedrijven en burgers. In het ontwerp-Omgevingsbesluit 

zijn inderdaad behoorlijk wat verwijzingen opgenomen. Die zijn nodig om bijvoorbeeld de 

regeling voor bevoegd gezag op een goede wijze te koppelen aan de aangewezen 

vergunningpli htige a tiviteiten zoals opgenomen in het ontwerp-Bal.  traks zullen deze 

verwijzingen overigens digitaal, via een h perlink, met   n druk op de knop raadpleegbaar 

zijn. Naar het oordeel van het kabinet biedt het  mgevingsbesluit een inzi htelijk s steem. Zo 

zorgt het  mgevingsbesluit ervoor dat de hiervoor genoemde regeling voor bevoegd gezag 

logis her, eenvoudiger en inzi htelijker is. De regels zijn nu opgenomen in   n besluit in 

plaats van verspreid over vers hillende besluiten.  ok is er   n s steem opgenomen om te 

bepalen wie bevoegd gezag is wanneer er sprake is van   n aanvraag voor een omgevingsver- 

gunning voor verschillende activiteiten. In de huidige regelgeving bestaan hiervoor 

verschillende systemen. Door deze regels, maar ook bijvoorbeeld de procedurele vereisten, en 

de handhavingsbepalingen bij elkaar in het Omgevingsbesluit op te nemen ontstaat er juist 

een overzichtelijker systeem. Dit voorkomt een uiteenlopende uitleg in zowel de praktijk als 

de jurisprudentie. 

 

(Eerste Kamer 2016/17, 33 118, N) 

 


