
Onderdeel/artikel Memorie van Toelichting Artikelsgewijze 

toelichting

Opmerking/vraag

algemeen Een groot deel van de regels moet nog worden ingevuld via het Invoeringsbesluit, hierdoor is het lastig om de gevolgen volledig te overzien Wij 

begrepen dat het de bedoeling is dat de inhoud van het Invoeringsbesluit bekend is als de parlementaire behandeling van de Invoeringswet 

plaatsvindt. Wij zijn hier ook groot voorstander van. Immers de Kamer heeft de Invoeringsbesluiten nodig om daadwerkelijk het gehele stelsel 

te kunnen overzien. 

algemeen Wij vinden het zorgwekkend dat een verwijzing naar het Europese landschapsverdrag dat Nederland in 2005 heeft ondertekend en 

geratificeerd op het hoogste niveau van het stelsel ontbreekt. In onze brief zijn we hier uitgebreider op ingegaan.

Hoofdstuk 1, artikel 1.1, 

onderdeel AZ

Waarom is het niet altijd verboden om te handelen in strijd met de voorschriften uit de omgevingsvergunning, zoals het oorspronkelijke artikel 

5.5 Omgevingswet bepaalt? Volgens de toelichting (p. 95) is deze wijziging ingegeven door de koppeling met de Wed. Naar onze mening is deze 

wijziging niet nodig. Bovendien dient het voor de bestuursrechtelijke handhaving duidelijk te zijn dat overtreding van de voorschriften van een 

omgevingsvergunning verboden is. Wij verzoeken u dit onderdeel AZ te schrappen.

Hoofdstuk 1, artikel 1.1, 

onderdeel BL, artikel 5.21 

tweede lid onder b

De vergunning voor een omgevingsplanactiviteit in afwijking van de gestelde regels in het omgevingsplan kan worden verleend vanuit een 

evenwichtige toedeling aan functies. Dit betekent dat het gemeentebestuur een vergunning kan verlenen die afwijkt van het integrale 

omgevingsplan dat door de gemeenteraad is vast gesteld. Hoe wordt gewaarborgd dat de gemeenteraad hier voldoende bij wordt betrokken? De 

democratische legitimiteit hierbij blijft twijfelachtig. Klopt het dat een evenwichtige toedeling van functies louter een motivatie vraagt? Hoe 

wordt geborgd dat hierbij ook zachte belangen volwaardig worden meegenomen, vooral ook bij de kleinere gemeenten? Worden zij hier op 

enige wijze in geholpen door het Rijk?

Hoofdstuk 1, artikel 1.1, 

onderdeel CT, artikel 13.3 

eerste lid

Wat is het verschil tussen verzoek, vraag en opgelegde taak? Valt hier bijvoorbeeld ook het programma bij (dreigende) overschrijding onder? 

Hoofdstuk 1, artikel 1.1, 

onderdeel CU, artikel 13.3 a

Goede aanvulling

Hoofdstuk 1, artikel 1.1,  

onderdeel CX, artikel 13.5

De wijzigingen in art. 15.5 (financiele zekerheid) maken dat artikel slechter leesbaar, maar het is een goede zaak dat het stellen van financiele 

zekerheid in bepaalde gevallen een verplichting wordt. In het voorgestelde lid 3 is nu bepaald dat het bevoegd gezag eisen stelt aan de 

financiele zekerheidstelling. In het oorspronkelijke art. 13.5 was bepaald dat die eisen bij amvb zouden worden gesteld. Volgens de toelichting 

is deze wijziging nodig om ervoor te zorgen dat het bevoegd gezag inderdaad deze voorschriften stelt. Wij vragen ons af of (daarnaast) op 

rijksniveau bij amvb ook bepaalde, meer generieke, eisen kunnen worden vastgelegd.

Hoofdstuk 1, artikel 1.1,  

onderdeel DG, artikel 

16.15a, b. onder 2

De gemeenteraad krijgt een adviesrol bij aangewezen gevallen voor een (buitenplanse) omgevingsplanactiviteit. Maar moeten die gevallen al 

van tevoren aangewezen zijn? Kan een gemeenteraad ook een gebied aanwijzen, waar zij adviesrecht voor wil hebben? Als het gemeentebestuur 

van het advies afwijkt wordt de motivering hiervan dan openbaar?

Hoofdstuk 1, artikel 1.1, 

onderdeel DM, artikel 16.27

Het is opmerkelijk dat bestuursorganen niet de mogelijkheid krijgen om zelf voor de toepassing van afdeling 3.4 Awb te kiezen, maar wel extra 

mogelijkheden krijgen om van toepassing hiervan af te zien. Daarnaast is deze toevoeging vaag geformuleerd en zijn veel begrippen niet nader 

ingevuld zoals 'wijziging van ondergeschikte aard' of 'geen grotere nadelige gevolgen voor het milieu'. Wat als sprake is van andere gevolgen 

voor milieu? Zonder nadere inkadering van deze begrippen kan het bevoegd gezag te makkelijk van deze regeling gebruik maken. Wij vrezen 

dat dit dan ook ten koste zal gaan van milieu, natuur en gezondheid. In onze brief gaan we hier ook op in.

Hoofdstuk 1, artikel 1.1, 

onderdeel DV, artikel 

16.42a onder b

We stellen voor in dit lid voor het woord "passende" de woorden "zonodig tussentijdse"  toe te voegen, zodat men indien nodig tijdens het 

project al kan bijsturen

Hoofdstuk 1, artikel 1.1, 

onderdeel DY, artikel 16.44 

tweede lid onder 1

Hiermee kan ontheffing van de mer verplichtingen verleend worden voor een project dat (deels) is bestemd voor defensie. Maar is dit ergens 

nader ingekaderd? Als er voor Defensie een nieuw kantoor nodig is, dan geldt deze bepaling toch niet? In de gewijzigde Mer richtlijn en in het 

wetsvoorstel ter implementatie (34287-A) hiervan staat dat alleen ontheffing van de verplichting kan worden verleend als de toepassing van de 

verplichtingen nadelige gevolgen heeft voor defensiedoeleinden . Waarom is dit nu ingekort tot alleen 'defensie'? Is de minister bereid in het 

kader van helder taalgebruik ook in dit artikel weer defensiedoeleinden op te nemen?  

Hoofdstuk 1, artikel 1.1, 

onderdeel EL, artikel 16.62

Hier kunnen wij ons niet in vinden. Het bevoegd gezag moet ook de mogelijkheid krijgen om op basis van eigen inzicht te kunnen kiezen voor 

het toepassen van afdeling 3.4 Awb. Dit past ook bij het vertrouwen en vergroten van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Zie hierover ook onze 

brief.



Hoofdstuk 1, artikel 1.1, 

onderdeel EO, artikel 16.72

Provincies toetsen dus het hele besluit inclusief gemaakte afwegingen, maar we nemen aan dat de provincies in het kader van vertrouwen en 

vroegtijdige betrokkenheid al in een eerder stadium betrokken waren. Hoe verhoudt zich dit dan tot artikel 2.3 Ow?  Kan hiervan een voorbeeld 

worden gegeven?

Hoofdstuk 1, artikel 1.1,  

onderdeel EV, artikel 16.86 

lid 1

Wij zijn het niet met dit voorstel eens: projectbesluiten zijn meestal complexe besluiten met veel rapporten. Juist bij dergelijke zaken betekent 

het afnemen van proceduretijd een evidente aantasting van de rechtsbescherming.  

Hoofdstuk 1, artikel 1.1,  

onderdeel FJ, artikel 18.29

Dit artikel is gebaseerd op artikel 5.9 van de Wabo, maar in dat artikel staat ook nog de strafrechtelijke handhaving genoemd. Waarom is dat 

niet overgenomen?

Hoofdstuk 1, artikel 1.1,  

onderdeel GO, artikel 20.22 

eerste lid

Deze zin loopt niet en het lijkt dat er een woord mist.

Hoofdstuk 1, artikel 1.1,  

onderdeel GQ,  artikel 22.5 

tweede lid

Op dit onderdeel zijn wij in de brief ingegaan.

Hoofdstuk 1, artikel 1.1,  

onderdeel GT, bijlage onder 

A 7e punt

Goede toevoeging. Om te voorkomen dat 'milieu' in enge zin wordt uitgelegd, zien wij graag ook de volgende zin uit artikel 21 van de Grondwet 

aan de begripsomschrijving toegevoegd: Met de zorg voor het leefmilieu worden alle maatregelen bedoeld, die in de meest ruime zin tot de 

milieubescherming kunnen worden gerekend.

Hoofdstuk 8, Artikel 8.22 

(Wet milieubeheer), 

onderdeel B onder 7

Hiermee vervalt de verplichting om ook de gevolgen in verband met het verkeer van personen en goederen van en naar de inrichting 

(milieubelastende activiteit) onder de gevolgen voor het milieu mee te nemen en dit verkeer te verminderen om het milieu te beschermen. In 

de toelichting wordt hierover niets gezegd. In de Nota van Toelichting van het ontwerp Besluit activiteiten leefomgeving staat dat dit ook niet in 

de AMvB terug komt. Wij zijn het hier mee oneens. Gezien de effecten die deze vorm van verkeer heeft op onder meer de lokale luchtkwaliteit 

en geluidsbelasting  moet dit aspect bij de beoordeling betrokken worden. 

Paragraaf 2.1.2.8, onder het kopje 

'Moment van indiening van de 

aanvraag om nadeelcompensatie'

Wij zijn voorstander van een algemene informatie- c.q. meldingsplicht voor vergunningsvrije activiteiten. Immers het bevoegd gezag moet 

steeds een integrale afweging kunnen maken, het leefmilieu kunnen beschermen en verbeteren en een veilige en gezonde leefomgeving kunnen 

bereiken en in stand houden. Hiervoor is het dan wel van belang dat het bevoegd gezag weet, waar wat gebeurt en men een overzicht heeft. 

Paragraaf 2.1.3.1 kopje 'De 

bestuurlijke boete bij de handhaving 

van het omgevingsrecht'

Hoe zit het met de bestuurlijke boete als het bevoegd gezag zelf initiatiefnemer is? Geldt in deze gevallen altijd het duale stelsel zodat 

strafrechtelijke handhaving ook mogelijk is?

Paragraaf 2.2.1.1, tweede alinea op 

blz. 41

"Indien de activiteit op grond van de binnenplanse beoordelingsregels niet aanvaardbaar is te achten, kan de vergunning op grond van die 

enkele reden niet worden geweigerd. Het bevoegd gezag moet in dat geval ook nagaan of de vergunning desalniettemin toch kan worden 

verleend op grond van het criterium van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties." Staat hier dat als een binnenplanse afwijking 

niet mogelijk is het bevoegd gezag de buitenplanse route moet volgen? Hoe doet dit recht aan de 'kan' bepaling van het voorgestelde nieuwe 

artikel 5. 21, tweede lid onder b? Dit lijkt geen recht te doen aan de plaats die het omgevingsplan in het nieuwe stelsel krijgt als integraal 

afgewogen document dat samen met de samenleving is opgesteld. Mag een activiteit die strijdig is met het omgevingsplan om louter die reden 

worden geweigerd? Wij pleiten hiervoor in het kader van een voorspelbare overheid. 

Paragraaf '2.2.1.2 

Voorbereidingsbesluit voor het 

omgevingsplan en de 

omgevingsverordening', tweede 

streepje blz. 44

Het is niet duidelijk, of provincies die voor regels in hun omgevingsverordening voorbereidingsbescherming wensen, dat zullen moeten doen 

door in ieder geldend omgevingsplan regels met die strekking op te nemen. Zo ja, dan zou dit niet doenlijk zijn, en er een aanpassing in het 

wetsvoorstel moeten plaats vinden. Hier zijn we in onze brief ook op ingegaan.

Paragraaf '2.2.1.3 Splitsing 

vergunningplicht voor de 

bouwactiviteit in een technische 

vergunning en een vergunning voor 

een omgevingsplanactiviteit', blz.. 

46 e.v. 

Hier zijn we in onze brief uitgebreid op ingegaan.



Paragraaf 2.2.1.5 

Omgevingsplanactiviteit voor een 

bouwwerk

Met het wetsvoorstel vervalt de wettelijke vergunningsplicht voor bouwactiviteiten. Gemeenten zullen in hun omgevingsplan bepalen welke 

activiteiten nog (omgevings-)vergunningplichtig zijn, en daarmee een preventieve toets aan de regels van het bestemmingsplan zullen 

ondergaan.

Hier zijn wij in onze brief uitgebreid ingegaan.

Paragraaf 2.2.1.3., eind derde alinea 

blz. 46

Hier zijn we in onze brief  op ingegaan.

Paragraaf 4.2.4, onder het kopje 

'Geen beroep: besluiten op de 

negatieve lijst (artikel 1 van bijlage 2 

Awb / Bevoegdheidsregeling 

bestuursrechtspraak)'

Uit de toelichting blijkt dat er geen beroep open staat tegen de aanwijzing van beperkingsgebieden bij ministeriële regeling. In de paragraaf 

voor dit kopje staat dat er onduidelijkheid is in de jurisprudentie wanneer hierbij ook regels worden opgenomen die het gebruik van het 

(beperkingen)gebied beperken. Als deze regels deel uit maken van de regeling tot aanwijzing van een beperkingengebied is het dan zo dat daar 

dus straks geen beroep tegen openstaat door de plaatsing op de negatieve lijst?

Paragraaf 4.2.4, onder het kopje 

'Geen beroep: besluiten op de 

negatieve lijst (artikel 1 van bijlage 2 

Awb / Bevoegdheidsregeling 

bestuursrechtspraak)'

In de tweede helft van de tekst onder dit kopje wordt verwezen naar amendement 109, maar de vraag is of dat klopt, dat amendement gaat 

namelijk over de Code maatschappelijke participatie bij projectbesluiten. 

Paragraaf '5.2 Overgangsfase' Hier zijn we in onze brief uitgebreid op ingegaan.

Paragraaf 5.2.3 Omgevingsplan In het omgevingsplan van rechtswege komt, als wij het goed begrijpen, de regel dat niet gebouwd mag worden zonder vergunning en wordt aan 

het 'oude' bestemmingsplan getoetst. Tot de gemeenteraad de regels heeft omgebouwd naar het nieuwe stelsel kan het gemeentebestuur dan 

via de 'buitenplanse route' een vergunning verlenen. Hoe wordt voorkomen dat de gemeenteraad dan bij de ombouwing naar een (gedeeltelijk) 

omgevingsplan geconfronteerd wordt met allerlei bouwactiviteiten die buitenplans zijn vergund? Worden hiervoor waarborgen in de besluiten 

ingebouwd?

Paragraaf 5.2.3 Omgevingsplan Het is nog onduidelijk hoe het nu precies zit met de rechtsbescherming. Als tijdens de overgangstermijn voor een gebied het omgevingsplan 

van rechtswege wordt vervangen door nieuwe regels kun je alleen tegen die nieuwe regels bezwaar aantekenen. Maar niet alles zit nog in die 

nieuwe regels, er gelden ook nog regels uit oude (thematische) verordeningen. Klopt het dan als zo'n verordening in nieuwe regels wordt 

verwerkt, je dan alleen tegen die nieuwe regels voor dat gebied (waar dus al eerder een omgevingsplan nieuwe stijl voor gold) bezwaar kan 

aantekenen? Maar wat dan pas blijkt dat er geen goede integrale afweging gemaakt is of dat zachte belangen onvoldoende zijn beschermd? Kan 

je dan toch nog bezwaar aantekenen tegen de regels die al in een eerdere ronde waren gesteld?

Paragraaf 5.2.3 Omgevingsplan, 

onder het kopje 'Oud en nieuw 

regime naast elkaar' 

"Het ruimtelijke regime voor een locatie moet dus geheel vervangen worden door een nieuw regime. Dat voorkomt hybride regelcomplexen en 

daarmee onduidelijkheden voor burgers en bedrijven – en ook complexe zaken voor de rechterlijke macht." In combinatie met het voorbeeld 

dat boven deze zin op blz. 66 staat, is niet geheel duidelijk wat dit nu betekent. Als je straks voor een bepaald gebied nieuwe regels vaststelt, 

moet je dan voor de regels over 'bomen' of 'monumenten' op zoek naar de bepalingen in de oude verordeningen? Staat dan ergens duidelijk 

voor welke aspecten men waar moet kijken voor de regels, of gaat het DSO hierin voorzien? 

Paragraaf 5.2.3 Omgevingsplan, 

kopje 'Kenbaarheid tijdens de 

overgangsfase'

Zie ons verzoek in de brief

Hoofdstuk 1, Onderdeel Z 

en AA

Wat ons al enige tijd zorgen baart is de uitwerking van de voortgaande decentralisatie gecombineerd met de Rijksverantwoordelijk voor de 

Wadden (ondermeer omdat het een Rijkswater is en een Werelderfgoed). Wij pleiten er dan ook voor dat het Rijk wel haar 

verantwoordelijkheid blijft nemen voor het beleid in het Waddengebied (wat dus ruimer is dan de Waddenzee) en er voor zorgt dat 

bescherming en verantwoordelijke ontwikkeling van het Waddengebied straks ook onder de Omgevingswet gewaarborgd wordt en blijft. 

Hoofdstuk 1, Onderdeel AH Onduidelijk is wat er nu precies bedoelt wordt met een procedurele stapeling. Als de 'binnenplanse' procedure niet tot een vergunning leidt, 

doorloopt de initiatiefnemer blijkbaar automatisch de 'buitenplanse' procedure. Dan worden er feitelijk toch gewoon 2 procedures achter elkaar 

gezet (gestapeld), die alleen straks dezelfde naam krijgen?

Hoofdstuk 1, Onderdelen 

AI en BU, onderaan 

voorlaatste alinea op blz. 

89 

Hier staat het voornemen om in het Omgevingsbesluit een uitzonderingsclausule voor afdeling 3.4 Awb op te nemen voor niet-belangrijke 

wijzigingen van een activiteit. Op basis van dit criterium wordt dan bepaald welke voorbereidingsprocedure bij de wijziging van 

vergunningvoorschriften volgt. Maar onduidelijk is wat een niet-belangrijke wijziging is en voor welke aspecten dat geldt.  



Hoofdstuk 1, onderdeel AL De voorgestelde verbreding naar milieubelastende activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor het grondwater: is deze verbreding 

voldoende? Hier vallen dan toch niet de activiteiten onder waarvoor nu geen rijksregels meer gelden, zoals sportvelden en horeca en dit kan 

toch ook invloed hebben op grondwater?

Hoofdstuk 1, onderdeel BL In de derde alinea van de toelichting bij dit artikel staat de passage: "Deze binnenplanse beoordelingsregels zullen bepalend zijn voor het 

kunnen en onder omstandigheden moeten verlenen van een vergunning. Als de vergunning op grond van die regels moet worden verleend, kan 

de vergunning niet worden geweigerd. In die zin is sprake van een limitatief stelsel en kunnen er geen andere ‘buitenplanse’ gronden worden 

aangewend om een vergunning te kunnen weigeren." Maar die vergunning kan toch wel worden geweigerd als er sprake is van ernstige 

gezondheidsrisico's (artikel 5.32 Ow)?

Hoofdstuk 1, onderdeel BS, 

eerste alinea blz. 106

"Bij een voorgenomen beslissing tot weigering van de omgevingsvergunning voor de activiteit moet de vergunning juist worden geweigerd als 

de instemming wordt verleend en verleend als de instemming wordt onthouden." Deze zin is niet duidelijk.

Hoofdstuk 1, onderdeel CP "Met deze wijziging wordt mogelijk gemaakt dat de verschuldigde kosten op een andere wijze dan via de omgevingsvergunning worden 

verhaald. Zo wordt het ook mogelijk de kosten via een aparte beschikking te verhalen die louter ziet op het kostenverhaal." Geldt dit ook voor 

zogenoemde bovenplanse kosten voor bijvoorbeeld bovenwijkse investeringen in natuur of landschap?

Hoofdstuk 1, onderdeel 

DW, derde lid

"Op grond van artikel 16.88, eerste lid, aanhef en onder f, van de Omgevingswet, zullen bij algemene maatregel van bestuur regels over de mer-

beoordeling worden gesteld. Het motiveringsvereiste in het derde lid van dit artikel is daarom geschrapt" Maar komt dat motiveringsvereiste 

dan wel terug in de algemene maatregel van bestuur?

Hoofdstuk 1, onderdeel EL, 

derde en vierde lid

Wij zijn het hier mee oneens. Het bevoegd gezag moet in onze ogen de mogelijkheid krijgen om bij complexere of controversiële besluiten 

afdeling 3.4 van de Awb van toepassing kunnen verklaren.

Hoofdstuk 1, onderdeel FP, 

laatste alinea op blz. 169

Aangegeven staat dat de alarmeringswaarde  voor concentraties van verontreinigende stoffen in het water vervallen, omdat er nu ook geen 

waarden voor zijn vastgesteld. Maar deze wet treedt op zijn vroegst pas in 2019 in werking en de vraag is of dit haakje niet juist nuttig is om te 

behouden, ook gezien de problemen met onder meer de concentraties van gewasbeschermingsmiddelen en (illegale) lozingen van 

verontreinigende stoffen.

Hoofdstuk 1, onderdeel GP, 

artikel 20.30

In de brief zijn wij uitgebreider op dit onderdeel ingegaan.

Hoofdstuk 8, artikel 8.1. 

onderdeel c. Intrekking 

Crisis- en herstelwet.

“ Van de procedureversnellende bepalingen uit hoofdstuk 1 Chw wordt voorgesteld om in de Omgevingswet over te nemen het verbod op pro 

forma beroepen en op aanvulling van beroepsgronden bij beroepen tegen projectbesluiten.” Met dit voorstel zijn wij het niet eens: 

projectbesluiten zijn meestal complexe besluiten met veel rapporten. Juist bij dergelijke zaken betekent het afnemen van proceduretijd 

evidente aantasting van de rechtsbescherming.  

Hoofdstuk 8, artikel 8.1 

onderdeel i

Het lijkt alsof bij het intrekken van de Wav niet is voorzien in overgangsrecht. Als de provincies niet tijdig voor verzuring gevoelige gebieden 

aanwijzen en in hun verordeningen regels vaststellen na intrekking van de Wav ontstaat een vacuum? Hoe wordt dit opgelost? 

Hoofstuk 10, Artikel 10.5 

onder het kopje 

'Kanttekeningen bij 

rubricering'

"Idealiter zou een meer verfijnde indeling onder artikel 1a van de Wed worden voorgesteld, waarbij gedifferentieerd wordt binnen de 

verschillende typen vergunningvoorschriften of algemene regels." Wordt hiermee bedoeld dat het niet naleven van een algemene regel of 

vergunningsvoorschrift X zwaarder bestraft kan worden dan het niet naleven van algemene regel of vergunningsvoorschrift Y? 

Hoofdstuk 11 

overgangsrecht, artikel 

11.73

Hoe zit het met geldende voorbereidingsbesluiten (ten tijde van inwerkingtreding van de wet).  Volgens het wetsvoorstel wordt in de 

Omgevingswet de voorbereidingsbescherming in het omgevingsplan zelf geregeld. En zijn er veranderingen m.b.t. de aanhoudingsplicht. Wat 

is rechtens geldend, bij inwerkingtreding van de wet, m.b.t. een geldend voorbereidingsbesluit dat nog niet “vertaald” is in regels in het plan?   

Bijlage 2 

Transponeringstabellen, Tabel 

c. Transponeringstabel 

Crisis- en herstelwet, 

hoofdstuk 1

Goed dat de uitsluiting beroepsrecht decentrale overheden niet wordt overgenomen in de Omgevingswet.

Bijlage 2 

Transponeringstabellen, 

Tabel c. 

Transponeringstabel Crisis- 

en herstelwet, Hoofdstuk 5 

In de transponeringstabel staat de vraag of decentrale overheden van beroep worden uitgesloten bij de aanwijzing van experimenten ex 

afdeling 23.3. Wij  gaan ervan uit dat dit niet het geval is, nu deze uitsluiting van beroep ook ten aanzien van andere onderdelen van de Chw is 

verworpen . 



Bijlage 2 

Transponeringstabellen, i. 

Transponeringstabel Wet 

algemene bepalingen 

omgevingsrecht, § 2.2 

Wijziging en intrekking van 

de omgevingsvergunning

Wij blijven het volstrekt oneens met het loslaten van de onlosmakelijke samenhang. Hiermee worden wederom de lasten naar de toezicht en 

handhavingskant verschoven. Ook zijn wij er niet van overtuigd dat straks voorkomen wordt dat een bouwwerk wordt neergezet zonder de 

milieubelastende vergunning, waardoor een integrale toetsing niet meer mogelijk is, er al gebouwd is en bevoegd gezag onder grotere druk 

staat om die vergunning te verlenen. Wij konden in de concept AMvB's niet terugvinden of en waar gebruik gemaakt was van de grondslag die  

artikel 16.82 van de Omgevingswet biedt, om gevallen aan te wijzen waarbij de omgevingsvergunning voor bouwen niet eerder in werking 

treedt nadat een omgevingsvergunnng voor een andere activiteit in werking is getreden. Met de voorgestelde knip van bouwactiviteiten is voor 

ons ook onduidelijk hoe dit straks precies gaat werken. 

Bijlage 2 

Transponeringstabellen, i. 

Transponeringstabel Wet 

algemene bepalingen 

omgevingsrecht, § 2.6 

Wijziging en intrekking van 

de omgevingsvergunning

In de Wabo is in artikel 2.29 tweede lid vast gelegd dat de minister het bevoegd gezag kan verzoeken binnen een aangegeven termijn de 

(voorschriften van een) omgevingsvergunning te wijzigen bij een ongewoon voorval. In artikel 5.41 van de Omgevingswet is niet opgenomen 

dat het instemming verlenende bestuursorgaan ook een termijn kan verbinden aan het verzoek tot wijziging. Moet dit nog worden toegevoegd?


