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Geachte minister Schultz van Haegen, 
 

 

 

De Invoeringswet is de volgende stap op het pad naar de inwerkingtreding van de Omgevingswet, die nu is 

voorzien in 2019. Wij stellen wij het op prijs dat u onze organisaties meer tijd hebt gegeven om te reageren op 

het ontwerp. Zeker omdat in deze Invoeringswet niet alleen bepalingen zijn opgenomen die ervoor zorgen dat 

diverse wetten worden ingetrokken of aangepast, maar ook voorstellen voor (ingrijpende) inhoudelijke 

wijzigingen van de Omgevingswet zelf.  

 

Op dit moment zijn de ontwerpbesluiten op grond van de Omgevingswet, zoals die is aangenomen door het 

parlement, nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Ook moeten de Aanvullingswetten nog door het parlement 

behandeld worden. Daarnaast is het nog wachten op de aanvullings- en invoeringsbesluiten, waarvan de 

inhoud nog niet bekend is. Aangezien in dit stelsel de materiële inhoud op het niveau van AMvB’s wordt 

geregeld, is het voor ons niet of nauwelijks mogelijk om de betekenis van de voorgestelde wijzigingen goed te 

doorgronden. Gevoegd bij de nu voorliggende, deels fundamentele, wijzigingsvoorstellen in de ontwerp 

Invoeringswet is een goede beoordeling van de gevolgen van al deze voorstellen voor de kwaliteit van de 

leefomgeving en de effectiviteit van het herziene omgevingsrechtstelsel niet mogelijk. We hebben er begrip 

voor dat niet alle voorstellen na elkaar kunnen worden ingediend of voorgelegd aan burgers en parlement, 

maar er lopen nu veel trajecten tegelijkertijd, die elkaar bovendien beïnvloeden. De ‘dakpansgewijze’ 

voorstellen benemen het zicht op het totaal. Daarom benadrukken we nogmaals dat deze manier van wetgeven 

het geven van een goede feedback bemoeilijkt. We krijgen dan ook graag de mogelijkheid om terug te komen 

op sommige onderwerpen, wanneer we meer zicht  hebben op de verdere invulling van het stelsel.  
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In deze brief gaan we in op een aantal voorstellen in de ontwerp Invoeringswet die belangrijk zijn voor de 

kwaliteit van de leefomgeving. In de bijlage treft u een tabel aan waarin we meer suggesties, vragen of 

opmerkingen hebben opgenomen over een aantal van deze en andere onderdelen van het ontwerp. 

 

Vergunningplicht bouwactiviteiten uitsluitend volgens regels omgevingsplan: 

rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid 

Met de voorgestelde Invoeringswet vervalt de algemene wettelijke vergunningplicht voor bouwactiviteiten, die 

is opgenomen in artikel 5.1, lid 1 onder a Omgevingswet (via hoofdstuk 1, onderdeel AX van de concept 

Invoeringswet, paragrafen 2.2.1.5 en 2.2.1.6, p. 48 en 49 Memorie van Toelichting). Gemeenten kunnen in hun 

omgevingsplan bepalen welke bouwactiviteiten nog (omgevings)vergunningplichtig zijn, en daarmee een 

preventieve toets aan de regels van het omgevingsplan zullen ondergaan. 

Wij vinden de gevolgen van deze fundamentele verandering voor de burger onaanvaardbaar. Hiermee ontstaat 

namelijk de situatie dat het per gemeente, en mogelijk ook per deel van een omgevingsplan, zal verschillen of 

een voorgenomen bouwactiviteit al dan niet vergunningplichtig is. Dit zal tot rechtsongelijkheid en veel 

onduidelijkheid en onbegrip bij burgers leiden. 

 

De mogelijkheid ontstaat bovendien dat er ook bij grotere, ingrijpende bouwplannen geen vergunningplicht 

meer zal bestaan. De toegang tot de rechter wordt zo sterk beperkt, zeker wanneer er ook geen meldingsplicht 

geldt voor voorgenomen plannen. 

De beoordeling of een bouwplan in overeenstemming is met het omgevingsplan wordt aan de initiatiefnemer 

overgelaten, met voor derden belanghebbenden alleen nog de mogelijkheid van een handhavingsverzoek 

achteraf. Dit zal echter met een beroep op onevenredigheid van belangen in veel gevallen worden afgewezen, 

dan wel bij toewijzing grote schade toebrengen aan de belangen van de initiatiefnemer. 

Vooral in combinatie met de optie van “open normen” en flexibele afwijkingsmogelijkheden in het 

omgevingsplan, betekent dit een achteruitgang van de rechtsbescherming voor derden belanghebbenden. Dit 

is in strijd met het uitgangspunt van de Omgevingswet dat het materiële beschermingsniveau en het niveau 

van rechtsbescherming gehandhaafd blijven.  

 

Daarnaast is het de vraag hoe reëel de beoogde ‘administratieve lastenverlichting’ is. 

Burgers zullen zelf voor de vergunningplicht in het omgevingsplan te rade moeten gaan, en ook zelf moeten 

beoordelen of de voorgenomen activiteit (op straffe van handhaving achteraf) in strijd is met de regels van het 

omgevingsplan. Een omgevingsplan dat in vergelijking met het huidige bestemmingsplan ook nog eens 

aanzienlijk omvangrijker is geworden. De preventieve toets daarop vervalt en daarmee ook een stuk 

serviceverlening door de overheid, die in het bijzonder ook van betekenis is naar derden (derden 

belanghebbenden met eventuele bezwaren en financiers, die bepaalde zekerheden verlangen). Er is zo 

bovendien minder aanleiding voor de initiatiefnemer om met de gemeente  en omwonenden te overleggen 

over aanpassing van het plan aan de geldende eisen, voordat een begin gemaakt is met het bouwen. 

  



 

 

Het voorstel betekent geen lastenverlichting voor de burger, die immers voor de beoordeling van de 

vergunningplicht en conformiteit met omgevingsplanregels veelal een private adviseur zal moeten inhuren, 

tegen kosten die hoger kunnen zijn dan de huidige leges. Zonder daarmee de juridische zekerheid van een 

vergunning te krijgen, zodat er een risico blijft van handhavingsverzoeken door derden belanghebbenden 

achteraf. Voor de overheid verschuiven de bestuurlijke lasten van vergunningverlening naar toezicht en 

handhaving. Per saldo levert dit dus geen verlichting op. 

 

Weliswaar bestaat op dit moment een vergelijkbare regeling, zonder preventieve toets aan de regels van het 

bestemmingsplan, voor de categorie bouwwerken  aangewezen in artikel 3 Bijlage II Besluit omgevingsrecht 

(Bor). Deze regeling wordt nu echter aanzienlijk uitgebreid, door middel van per gemeente verschillende 

regels.  

De consequenties hiervan voor de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid van burgers zijn onaanvaardbaar. De 

beoogde ‘administratieve lastenverlichting’ is daarbij uiterst twijfelachtig, zowel voor burgers als overheden.  

Wij verzoeken u niet verder te gaan dan de huidige regeling van artikel 3 Bijlage II Bor en de landelijke 

regeling te handhaven.  

 

‘Knip’ in de omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten: nog minder samenhang 

De ontwerp Invoeringswet regelt dat de vergunning voor bouwactiviteiten wordt ‘opgeknipt’ in een technische 

vergunning (een vergunning waarbij is getoetst aan de ‘technische’ regels uit onder meer het Besluit 

bouwactiviteiten leefomgeving) en een ruimtelijke vergunning, waarbij is getoetst aan de ruimtelijke regels in 

het Omgevingsplan. De initiatiefnemer kan bepalen of hij deze vergunningen tegelijk aanvraagt of apart 

(paragraaf 2.2.1.3, p. 45-46 MvT). Een van de redenen voor deze ‘knip’ is de overheveling van de preventieve 

toetsing aan de bouwtechnische eisen van de gemeente naar ‘onafhankelijke kwaliteitsborgers’ op grond van 

het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen, dat nu nog in behandeling is bij de Eerste Kamer. Nog 

daargelaten of deze overheveling wenselijk is, een experiment in Den Haag heeft zeer negatieve resultaten 

opgeleverd1,  is dit naar onze mening onvoldoende reden voor een knip. Ook het feit dat het omgevingsplan 

een bredere reikwijdte krijgt dan het bestemmingsplan op dit moment heeft, is geen reden voor het opknippen 

van de vergunning voor bouwactiviteiten. In een integrale benadering kan het juist van belang zijn dat een 

bouwwerk bijvoorbeeld zeer energiezuinig is om te voldoen aan een doelstelling of omgevingswaarde in het 

omgevingsplan om een energie neutrale gemeente te worden. Het is dan zaak om dit tijdens de eerste 

planvorming in het bouwontwerp te betrekken, omdat aanpassing in een later stadium kostbaarder is. Er is op 

22 december 2016 overigens een motie aangenomen in de Tweede Kamer2 waarin is bepaald dat alle 

regelgeving die een energietransitie in de weg staat achterwege moet worden gelaten; de ‘knip’ kan gezien 

bovenstaand voorbeeld daarmee in strijd zijn. 

 

In de Omgevingswet zoals aangenomen door het parlement is al het huidige criterium van ‘onlosmakelijke 

samenhang’ losgelaten, waardoor ruimtelijke, milieu- en andere aspecten niet in samenhang kunnen worden 

beoordeeld en al kan worden gebouwd zonder dat de vergunning voor de milieubelastende (of andere) 

activiteiten is verkregen, ook al hangen die samen met de bouw. Het is ons niet duidelijk of en waar, op grond 

                                                                    
1 Zie http://www.omgevingsweb.nl/nieuws/private-kwaliteitsborging-in-den-haag-nadelig-voor-bewoners 

 
2 TK 33 118, nr. 49 

http://www.omgevingsweb.nl/nieuws/private-kwaliteitsborging-in-den-haag-nadelig-voor-bewoners
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van artikel 16.82 Omgevingswet, gevallen zijn of worden aangewezen waarbij de omgevingsvergunning voor 

bouwen niet eerder in werking treedt dan nadat een omgevingsvergunning voor een andere activiteit in 

werking is getreden, en welke gevallen dit zullen zijn.  

 

De voorgestelde knip van bouwactiviteiten zal de mogelijkheid om een voorgenomen activiteit integraal te 

beoordelen nog verder bemoeilijken. Onduidelijk is of de (‘ruimtelijke’) vergunning pas in werking treedt als 

ook de benodigde andere (‘technische’) vergunning voor de bouwactiviteit is verkregen. In het 

Invoeringsbesluit zal pas duidelijk worden voor welke bouwactiviteiten, met het oog op een preventieve toets 

aan de technische regels, een omgevingsvergunning nodig blijft.  

Onder de Omgevingswet zal het in de toekomst dus mogelijk zijn dat een initiatiefnemer die van mening is dat 

hij voor een activiteit geen vergunning voor bouwactiviteiten nodig heeft, gaat bouwen conform de ‘technische’ 

bepalingen uit algemene regels en dat pas daarna wordt geconstateerd dat voor de bouw wel een ‘technische’ 

omgevingsvergunning nodig was en de voorgenomen activiteiten bovendien in strijd zijn met het 

omgevingsplan. Dit is een stap terug wat integraal werken betreft.  

Wij verzoeken u de voorgestelde wijzigingen ten behoeve van een knip in de vergunningverlening voor 

bouwactiviteiten te schrappen. 

 

 ‘Omgevingsplanactiviteit’ in plaats van afwijkactiviteit 

In de ontwerp Invoeringswet wordt de term ‘omgevingsplanactiviteit’ geïntroduceerd. We hebben begrip voor 

het verduidelijken van de mogelijkheid om in het omgevingsplan in een vergunningplicht te voorzien, maar nu 

deze term zowel activiteiten betreft waarvoor het omgevingsplan een vergunningensysteem biedt 

(‘binnenplans’) als activiteiten die in afwijking van het omgevingsplan worden vergund (‘buitenplans’) zorgt 

deze terminologie juist voor meer onduidelijkheid.  Ook het schema op p. 42 van de MvT helpt onvoldoende. 

Hoewel een vergunning voor een activiteit op grond van de binnenplanse beoordelingsregels zou moeten 

worden geweigerd kan volgens het voorstel blijkbaar toch een vergunning worden verleend. In feite betreft het 

dan een vergunning voor een afwijkactiviteit (in de huidige terminologie van de Omgevingswet). Het is voor 

een goed begrip van de wet en de procedure, met name ook voor de burger, beter om te blijven spreken van 

een afwijkactiviteit. Dit heeft ook een belangrijke signaleringsfunctie voor degenen die belang hechten aan wat 

er in het omgevingsplan na een democratisch proces is vastgelegd, zoals gemeenteraadsleden.    

 

De mogelijkheid om via de ‘buitenplanse’ route een vergunning te verlenen voor activiteiten die afwijken van 

het omgevingsplan vinden wij te ruim en onvoldoende begrensd. Het is nog onduidelijk wat precies moet 

worden verstaan onder een ‘evenwichtige’ toedeling van functies. Voorkomen moet worden dat deze route 

gebruikt kan worden om van milieuregels af te wijken die noodzakelijk zijn voor de minimale bescherming van 

de gezondheid en de natuur, zoals regels met betrekking tot luchtkwaliteit en geluid in het omgevingsplan.  

We verzoeken u om de huidige term ‘afwijkactiviteit’ in de Omgevingswet te handhaven en een duidelijk 

onderscheid te maken tussen een binnenplanse vergunning voor een omgevingsplanactiviteit en een 

buitenplanse afwijkactiviteit. Daarnaast verzoeken wij u om de mogelijkheid om buitenplans af te wijken te 

begrenzen, bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij het criterium ‘een goede ruimtelijke ordening’ uit de 

Wro. 

  



 

 

Programmatische aanpak 

Hoofdstuk 1, onderdeel AD van het wetsontwerp wijzigt het huidige artikel 3.15 Omgevingswet, om duidelijk te 

maken dat decentrale overheden niet op eigen initiatief programma’s met een programmatische aanpak 

kunnen vaststellen voor het voldoen aan omgevingswaarden of het bereiken van andere doelstellingen voor de 

fysieke leefomgeving die op een hoger bestuursniveau zijn vastgesteld. Wij begrijpen niet waarom decentrale 

overheden dit niet zouden mogen doen. Op deze manier ontneemt u hen een belangrijk instrument waarmee 

zij invulling kunnen geven aan de hen toegekende bevoegdheden. 

Wij verzoeken u dit artikel zo te formuleren dat overheden niet alleen een programma met programmatische 

aanpak kunnen vaststellen voor het bereiken van door henzelf vastgestelde omgevingswaarden of andere 

doelstellingen voor de fysieke leefomgeving, maar ook voor hun bijdrage aan het realiseren van een 

programma van een andere overheid. 

 

Rechtsbescherming 

Een van de uitgangspunten bij deze stelselherziening was, en is nog steeds, dat het niveau van 

rechtsbescherming niet wordt verlaagd.3 Door de toegenomen bestuurlijke afwegingsruimte en ruimere 

toepassing van algemene regels en open normen is het niveau echter al verlaagd. Indien de wettelijke 

vergunningplicht voor bouwactiviteiten onverhoopt toch vervalt dient tenminste te worden voorzien in een 

algemene informatie- c.q. meldingsplicht voor vergunningvrije activiteiten.  

Dat is van belang voor personen en organisaties die belangen beschermen als nationaal erfgoed, monumentale 

waarde, landschap en beschermde plant- en diersoorten, maar ook voor omwonenden, van wie mogelijk 

belangen worden geschaad. 

 

Ook het voornemen om de toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) te beperken 

leidt tot vermindering van rechtsbeschermingsmogelijkheden, door het ontbreken van een laagdrempelige 

zienswijzen- voorfase. Hierdoor vervalt ook een overlegmoment waarin een plan nog kan worden aangepast. 

Daarom hebben wij al eerder met klem verzocht om decentrale overheden de mogelijkheid te geven de 

uitgebreide procedure te blijven toepassen. 

Bij de voorbereiding van programma’s krijgen bestuursorganen op grond van dit voorstel (hoofdstuk 1, artikel 

1.1, onderdeel DM) de mogelijkheid om van de uitgebreide procedure af te zien bij ‘wijzigingen van 

ondergeschikte aard die niet leiden tot grotere nadelige gevolgen voor het milieu’. Deze mogelijkheid biedt 

ruimte voor willekeur. 

Wij verzoeken u het voorstel voor dit tweede lid van artikel 16.27 te schrappen. 

 

We waarderen dat u uitvoering heeft gegeven aan de motie Meijer c.s. die in de Eerste Kamer is aangenomen 

en waarbij is verzocht om de termijn van inwerkingtreding voor omgevingsvergunningen voor onomkeerbare 

activiteiten, zoals kappen van bomen of slopen te verlengen van twee naar vier weken. In het nu voorgestelde 

gewijzigde artikel 16.79 (hoofdstuk 1, art. 1.1, onderdeel EQ, MvT p. 146) is de termijn voor andere dan 

onomkeerbare activiteiten van 2 weken teruggebracht naar inwerkingtreding op de dag na bekendmaking. 

Voor onomkeerbare activiteiten zal een termijn van vier weken gelden. Bij algemene maatregel van bestuur 

                                                                    
3 Kabinetsnotitie 9 maart 2012, Stelselwijziging omgevingsrecht, p. 23. ‘Vanzelfsprekend blijft ook in de 
Omgevingswet de rechtsbescherming van burgers en bedrijven gewaarborgd.’ 
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zullen die activiteiten limitatief worden aangewezen. We hebben begrip voor de keuze om niet met een open 

norm te werken, maar kunnen nu nog niet beoordelen of inderdaad alle gevallen waarvoor dit noodzakelijk is 

zullen worden aangewezen. In de MvT is alleen aangegeven dat ‘slopen’ en ‘kappen’ in ieder geval als 

onomkeerbare activiteiten zullen worden aangewezen. Het is naar onze mening lastig om die gevallen vooraf te 

benoemen. De aanwijzing dient daarom niet limitatief te zijn en tenminste ook het beschadigen en verstoren 

van aardkundige monumenten en het landschap te bevatten. Verder is ons niet duidelijk waarom voor alle niet 

bij AMvB aangewezen gevallen de termijn van 2 weken niet is gehandhaafd. 

We verzoeken u om te bepalen dat de aanwijzing van activiteiten op grond van art. 16.79 niet limitatief is en 

de huidige formulering van art. 16.79 te handhaven. 

 

Overgangsrecht 

De Invoeringswet regelt het overgangsrecht, met name van het omgevingsplan. Gemeenten krijgen een 

overgangsperiode van 10 jaar om, stapsgewijs, al hun bestemmingsplannen en relevante lokale verordeningen 

te integreren in een omgevingsplan. Daarbij is niet bepaald dat de omgevingsvisie eerst gereed moet zijn. Dat 

dient naar onze mening wel het geval te zijn, gezien de (terechte) nadruk die steeds is gelegd op de 

beleidscyclus die uitgangspunt is bij de Omgevingswet. Nu omgevingsplannen (en via een afzonderlijk 

wetsvoorstel naar verwachting ook bestemmingsplannen al) niet regelmatig geactualiseerd hoeven te worden 

en de flexibiliteitsbepalingen naar verwachting vaak zullen worden gebruikt, is een leidende visie op de langere 

termijn extra belangrijk om te voorkomen dat ad hoc beslissingen worden genomen.  

 

De overgangsperiode vinden wij bovendien te lang. We begrijpen dat het een complexe opgave voor 

gemeenten is, maar juist met het oog op de grote uitdagingen op het gebied van bijvoorbeeld klimaat is het 

maken van een integraal omgevingsplan hard nodig. Een kortere overgangstermijn is daarom noodzakelijk. 

Ook om de termijn waarin verschillende soorten plannen (soms naast elkaar) bestaan, met alle 

onduidelijkheden van dien, te beperken. In ieder geval dient geborgd te zijn dat omgevingswaarden 

onmiddellijk hun effect kunnen hebben, en niet pas na afloop van de overgangsperiode.  

Wij verzoeken u de overgangsperiode te beperken tot 5 jaar in plaats van 10 jaar. 

 

Daarbij mag de kenbaarheid voor de burger in de overgangsperiode niet uit het oog worden verloren. De 

kenbaarheid is met de site ruimtelijke plannen.nl verbeterd. Het mag niet zo zijn dat er in de 

overgangsperiode, wanneer ook het DSO nog niet volledig functioneert, juist een stap terug wordt gedaan.  

Wij dringen erop aan dat vanuit dit oogpunt nog eens goed naar het wetsvoorstel wordt gekeken. 

 

Verder is het voorstel op de volgende punten nog onduidelijk: 

 In de overgangsperiode zullen er gebieden zijn waar het bestaande bestemmingsplan van rechtswege 

nog geldt als omgevingsplan. Dat bestemmingsplan is beperkt in reikwijdte en bevat bijvoorbeeld nog 

geen bepalingen over de vergunningplicht voor bouwactiviteiten. Waar is geregeld dat, met het 

vervallen van de wettelijke algemene vergunningplicht voor bouwactiviteiten er in de 

overgangsperiode voor bouwactiviteiten op locaties waar nog geen omgevingsplan ‘nieuwe stijl’ in 

werking is toch een omgevingsvergunningplicht voor bouwen geldt?  

 Hoe moet worden voldaan aan de eis van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties bij 

vaststelling van een omgevingsplan dat een omgevingsplan van rechtswege (deels) vervangt 



 

 

(hoofdstuk 1, onderdeel GQ, voorgesteld artikel 22.5, lid 2)? In welke mate moet er dan sprake zijn 

van een integrale afweging? Moeten dan bijvoorbeeld ook al geluidsnormen of geurnormen voor die 

locatie zijn vast gelegd of alleen als dat van invloed is op de evenwichtige toedeling?  

 Voor een gebied waarvoor een omgevingsplan ‘nieuwe stijl’ is vastgesteld kunnen nog steeds regels 

uit nog niet ingebouwde gemeentelijke verordeningen ‘oude stijl’ gelden. Hoe is geborgd dat ingeval 

van samenloop van nieuwe regels en bepalingen uit oude verordeningen, de ‘zachte’ belangen in 

voldoende mate zijn geborgd en er daadwerkelijk een integrale afweging heeft plaatsgevonden, 

bijvoorbeeld wanneer een gemeente geen 'oude regels' had over bijvoorbeeld geur, natuur of geluid?  

 Maakt de Invoeringswet het mogelijk om in de overgangsperiode de decentrale omgevingswaarden 

die een gemeente wil vaststellen, in een keer voor het hele grondgebied vast te stellen? Zo niet, dan 

zou dit moeten worden aangepast. Een decentrale omgevingswaarde per deelgebied is bewerkelijk en 

moeilijk uitvoerbaar. Ook is onduidelijk vanaf wanneer deze omgevingswaarden moeten worden 

gemonitord en of het dan dus zo kan zijn dat er tijdens de overgangstermijn al een programma bij 

(dreigende) overschrijding moet worden vastgesteld wanneer de monitoringsresultaten hier 

aanleiding toe geven.  

Naar onze mening dienen deze punten in de tekst van het voorstel of tenminste in de toelichting te worden 

verduidelijkt.  

 

Voorbereidingsbescherming 

Ook ten aanzien van de voorbereidingsbescherming is het voorgestelde overgangsrecht onduidelijk. Wat zijn 

de gevolgen voor voorbereidingsbesluiten die gelden op het moment van inwerkingtreding van de wet? 

Volgens het wetsvoorstel wordt in de Omgevingswet de voorbereidingsbescherming in het omgevingsplan zelf 

geregeld en zijn er veranderingen met betrekking tot de aanhoudingsplicht.  Wat is bij inwerkingtreding van 

de wet de rechtskracht van een geldend voorbereidingsbesluit dat nog niet is ‘vertaald’ in regels in het plan?    

Daarnaast is het niet duidelijk of provincies die voor regels in hun omgevingsverordening 

voorbereidingsbescherming wensen, dat zullen moeten regelen door in ieder geldend omgevingsplan regels 

met die strekking op te laten nemen (zie pag. 44 Memorie van Toelichting, tweede gedachtestreep)  Zo ja, dan 

is dit lastig uitvoerbaar en zou het doelmatiger zijn op dit punt het wetsvoorstel aan te passen.  

 

Internationale verplichtingen Europese landschapsverdrag volwaardig nakomen 

We vinden het zorgwekkend dat een verwijzing naar het Europese landschapsverdrag, dat Nederland in 2005 

heeft ondertekend en geratificeerd, op wetsniveau ontbreekt. Opvallend is dat vijftien andere internationale 

verdragen wel in de lijst van internationale verplichtingen in de hoofdtekst van de Omgevingswet zijn 

opgenomen. Slechts in de toelichting bij het Besluit Kwaliteit Leefomgeving vinden we het Europese 

landschapsverdrag (ook wel verdrag van Florence genoemd) terug. Het landschapsbeleid is gedecentraliseerd, 

maar de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van dit internationale landschapsverdrag ligt bij het Rijk. 

Het Europese landschapsverdrag is weliswaar geen normerende, maar een intentionele conventie. Deze 

intenties dienen echter wel verankerd te worden in wetgeving. In het landschapsverdrag zelf is dan ook 

aangegeven dat ‘landschap’ moet worden opgenomen in relevante wet- en regelgeving. Het stelsel van de 

Omgevingswet is in onze visie veruit het meest relevante wettelijk kader. Ook benadrukt het verdrag het 

belang van landschap voor de kwaliteit van de leefomgeving en dat landschap een wezenlijk element is van het 
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individueel en maatschappelijk welzijn. Alleen al om die reden verdient het Europees landschapsverdrag een 

volwaardige status in het nieuwe stelsel van het omgevingsrecht.  

Wij verzoeken u in de Invoeringswet te bepalen dat het Europese landschapsverdrag (Verdrag van Florence) 

wordt toegevoegd aan de lijst in artikel 4.20, artikel 16.89 en in bijlage B  van de huidige Omgevingswet. 

 

Nadeelcompensatie en planschade 

De voorstellen om planschade en nadeelcompensatie gerichter in te zetten, en beperkingen te introduceren 

waar het “oude rechten” betreft die inmiddels niet meer reëel zijn, geven meer slagkracht aan decentrale 

overheden om in te spelen op bijvoorbeeld de krimp problematiek, en meer in het algemeen 

omgevingsplanvorming af te stemmen op veranderende uitdagingen. Een al te sterke positie van ‘verworven 

rechten’ om bijvoorbeeld bouwprojecten te ontwikkelen staat de dynamiek in de weg die nodig is om de forse 

duurzaamheidsslagen te maken die moeten plaatsvinden. In gevallen waarin dat aan de orde is kunnen wij de 

richting van de nu gedane voorstellen ondersteunen. 

 

Uitvoering en handhaving 

De effectiviteit van het nieuwe stelsel staat of valt met de kwaliteit van uitvoering en handhaving. Op grond 

van het voorgestelde artikel 18.25 (kwaliteit basistakenpakket omgevingsdiensten) kunnen gemeenten en 

provincies regels stellen over de uitoefening van de uitvoerings- en handhavingstaken die aan 

omgevingsdiensten zijn opgedragen. Naar onze mening dienen op rijksniveau regels te worden gesteld, die 

garanderen dat tenminste aan basiskwaliteitseisen wordt voldaan.  

Wij verzoeken u op rijksniveau basiskwaliteitseisen te stellen aan de uitvoering en handhaving en daartoe 

een lid aan artikel 18.25 toe te voegen. 

 

Het voorgestelde artikel 18.26 bepaalt (terecht) dat tweejaarlijks onderzoek moet worden gedaan naar de 

doeltreffendheid van de uitoefening van de uitvoerings- en handhavingstaken. Indien daarvan onvoldoende 

sprake is, kunnen bij AMvB regels worden gesteld om de provinciale en gemeentelijke regels te vervangen of 

aan te vullen. Ons is niet duidelijk welke criteria worden gehanteerd om te beoordelen of sprake is van 

(on)voldoende effectiviteit. Ook is ons niet duidelijk of de bevindingen uit het onderzoek zullen worden 

gepubliceerd. 

Wij verzoeken u aan te geven welke criteria bij de beoordeling van de kwaliteit van uitvoering en 

handhaving worden gehanteerd en te bepalen dat de bevindingen uit het onderzoek dat wordt uitgevoerd op 

grond van artikel 18.26, lid 1 openbaar worden gemaakt. 

 

Digitaal stelsel 

Wij waarderen de opzet en doelstelling van het digitaal stelsel in de voorgestelde artikelen 20.21 e.v. Vooral 

juichen wij toe dat in artikel 20.21 lid 2 onder a naast het beschikbaar stellen van omgevingsdocumenten, 

gegevens en gegevensverzamelingen ook het ‘gebruiksvriendelijk ontsluiten’ daarvan is opgenomen.  

  



 

 

De vaststelling van inhoudelijke kwaliteitseisen ten behoeve van de validatie van bij AMvB aangewezen 

gegevens en gegevensverzamelingen vindt plaats bij ministeriële regeling. Dergelijke kwaliteitseisen dienen 

naar onze mening op het niveau van een algemene maatregel van bestuur te worden vastgesteld.  

Verder blijkt uit de toelichting op p. 179 dat de validatie, ook de inhoudelijke, een geautomatiseerde toets 

betreft. ‘Inhoudelijke kwaliteit wordt in een opeenvolgende schakel in de keten in beginsel niet getoetst’. Wij 

vragen ons af of een dergelijke geautomatiseerde toets volstaat om te bepalen of gegevens van voldoende 

kwaliteit zijn. Dit hangt vanzelfsprekend mede af van de eisen die zullen worden gesteld, maar wij willen u 

toch vragen in de toelichting meer uitleg te geven over de wijze van validatie. 

 

Invoeringsbegeleiding 

De invoeringsbegeleiding is op dit moment nagenoeg geheel gericht op overheden. Burgers en 

maatschappelijke organisaties worden nog nauwelijks in het traject meegenomen. Dit bergt grote risico´s in 

zich, omdat er heel veel gaat veranderen en de burger ‘verweesd’ dreigt achter te blijven. Natuur- en 

milieuorganisaties, landelijk en regionaal, zijn nadrukkelijk bereid bij de implementatie richting burgers een 

constructieve rol te vervullen. Dit zal echter niet mogelijk zijn zonder ondersteuning.  

 

We hopen dat u gehoor zult geven aan onze aanbevelingen.  

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Tjerk Wagenaar,  

Directeur Natuur & Milieu 

 

mede namens  

Natuurmonumenten  
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de provinciale natuur- en milieufederaties 

Vogelbescherming Nederland 

SoortenNL 

de Waddenvereniging en  

Erfgoedvereniging Bond Heemschut 


