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Geachte leden van de Afdeling advisering, 

 

 

Onlangs heeft u de ontwerpbesluiten op grond van de Omgevingswet en de ontwerpen van de  Invoeringswet 

en Aanvullingswet natuur voor advisering ontvangen. In het kader van de internetconsultatie over deze 

besluiten en wetsvoorstellen hebben wij als natuur- en milieuorganisaties onze aanbevelingen voor 

verbetering aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu kenbaar gemaakt. Ook tijdens de parlementaire 

behandeling van de ontwerpbesluiten hebben wij aangegeven welke wijzigingen er naar onze mening 

tenminste nodig zijn om ervoor te zorgen dat de Omgevingswet en de daarop gebaseerde besluiten en 

regelingen tot een effectieve bescherming en verbetering van onze omgevingskwaliteit zullen leiden, met 

voldoende mogelijkheden voor participatie en rechtsbescherming. In de bijlagen treft u onze inbrengen aan 

(bijlagen 1 tot en 4 en 6). 

 

Wij staan achter het idee van deze stelselherziening. Het bundelen, onderling afstemmen en integreren van de 

verschillende sectorale wetten is nodig om de effectiviteit van het omgevingsrecht te verbeteren.  Wij zijn het 

echter niet eens met de keuze van de regering om van de Omgevingswet zelf niet meer dan een raamwerk voor 

het nieuwe stelsel te maken. Naar onze mening zijn in de voorliggende vier ontwerpbesluiten, die inhoud 

geven aan dit raamwerk, zaken geregeld die op wetsniveau thuishoren. In deze fase kan dit nog worden 

hersteld door wijziging van de ontwerp Invoeringswet en de ontwerp besluiten.1  

Ook zijn meer en betere waarborgen nodig opdat het nieuwe stelsel daadwerkelijk tot het realiseren van de 

maatschappelijke doelen leidt en niet tot verslechtering van de kwaliteit van de leefomgeving. Wij vragen 

daarom uw aandacht voor een aantal van deze noodzakelijke verbeteringen.  

 

 

 

 

 

                                                                    
1 Ook VNO-NCW blijkt zorgen te hebben over het niveau van regulering: https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ministerie-
maakt-omgevingswet-duurder-voor-bedrijven-bij-invoering. Weliswaar gaat dit over een specifiek onderwerp, het stellen 
van financiële zekerheid door bedrijven, maar met betrekking tot de wijze van reguleren is de oproep duidelijk.   

mailto:m.robesin@natuurenmilieu.nl
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ministerie-maakt-omgevingswet-duurder-voor-bedrijven-bij-invoering
https://www.vno-ncw.nl/nieuws/ministerie-maakt-omgevingswet-duurder-voor-bedrijven-bij-invoering
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Ontwerpbesluiten Omgevingswet 

 

1. Focus op maatschappelijk doel van de wet 

Het beter bereiken van het maatschappelijke doel van de Omgevingswet (kortweg: een veilige en gezonde 

leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit) dient een centraal uitgangspunt te zijn bij de formulering van 

de uitvoeringsregels, Invoeringswet en aanvullingswetten. Door de keuzes die gemaakt zijn bij de formulering 

van de uitvoeringsregels krijgen wij echter de indruk dat de focus bij de herziening niet ligt op het bereiken 

van het maatschappelijke doel van de wet, maar op het belang van de initiatiefnemer van activiteiten in de 

leefomgeving. Om enkele voorbeelden te noemen:  

- De regie over de reikwijdte van de aanvraag van vergunningen wordt bij de aanvrager gelegd. In de 

toelichting bij het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) is aangegeven: ‘Het bevoegd gezag kan de 

belangenafweging beperkt houden tot een afweging tussen het belang van de aanvrager en het 

oogmerk van de regel. [p. 198] (...) Zoals beschreven in de memorie van toelichting bij het 

wetsvoorstel voor de Omgevingswet is er voor de afzonderlijke activiteiten sprake van gescheiden 

beoordelingsregels. Dit betekent dat het gegeven dat een omgevingsvergunning voor de ene activiteit 

verleend zou kunnen of moeten worden, niet van invloed is op de afweging over een andere activiteit. 

[p. 215] (...) Een belangrijk verschil ten opzichte van de in eerdere hoofdstukken opgenomen 

instructieregels is dat beoordelingsregels in de meeste gevallen begrenzend werken ten opzichte van 

de algemene opdracht van artikel 2.1, eerste lid, om de bevoegdheden uit te oefenen met het oog op 

de doelen van de wet. Er is hier dus – anders dan in de andere gevallen – sprake van een beperking 

aan de reikwijdte van de belangenafweging als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid Awb. Aan de orde zijn 

alleen het belang van de aanvrager en het oogmerk van de vergunningplicht. [p. 216]’ Voor het 

bereiken van het maatschappelijke doel van de Omgevingswet is een zo integraal mogelijke 

benadering echter van groot belang. Daarnaast kan een integrale benadering voorkomen dat de 

initiatiefnemer later met onvoorziene problemen wordt geconfronteerd waardoor de voortgang van 

zijn project stagneert. Het loslaten van het criterium van de onlosmakelijke samenhang dient er niet 

toe te leiden dat een integrale benadering niet meer aan de orde (kan) zijn. Dit is in strijd met artikel 

1.3 van de wet, dat betrekking heeft op de maatschappelijke doelen die in samenhang moeten worden 

bereikt. 

- Een tweede voorbeeld is het voorstel om de beoordelingsregels voor vergunningen in het algemeen  

positief te formuleren, als verleningsgrond in plaats van als weigeringsgrond. Volgens de Nota van 

Toelichting (NvT) [p. 216] bij het Bkl is de regering van oordeel ‘dat het de voorkeur (heeft) om het 

initiatief centraal te stellen in plaats van de deelbelangen die gewogen moeten worden. Daarom is 

gekozen voor positief geformuleerde beoordelingsregels (verleningsgronden). Deze keuze sluit aan bij 

de wens van de aanvrager van de omgevingsvergunning om te weten wanneer een vergunning 

verleend wordt.’ De ‘deelbelangen die gewogen moeten worden’ vormen echter samen de kwaliteit 

van de omgeving en dienen centraal te staan.  

- Een derde voorbeeld is het uitgangspunt om bij het waarborgen van de kwaliteit van de leefomgeving 

veel over te laten aan decentrale overheden. Het Bkl regelt alleen omgevingswaarden voor de 

kwaliteit van de buitenlucht, water en de veiligheid van waterkeringen. Decentrale vaststelling van 

omgevingswaarden is voor een aantal aspecten van de leefomgeving, zoals landschappelijke kwaliteit, 

op zichzelf een goede keuze, maar de rijksoverheid dient wel te regelen dat dit ook daadwerkelijk 

gebeurt. Onduidelijk blijft hoe met de voorgestelde beperkte invulling van omgevingswaarden een 

gelijkwaardige bescherming van de leefomgeving kan worden gegarandeerd. Als decentrale 

overheden geen omgevingswaarden vaststellen wordt er immers ook niet gemonitord. 

 

 

2. Gelijkwaardig beschermingsniveau garanderen 

Een van de uitgangspunten van het nieuwe stelsel is een gelijkwaardig beschermingsniveau. Die 

gelijkwaardigheid is echter niet gegarandeerd. Bovendien geven de ontwerpbesluiten bestuursorganen op 

lokaal niveau veel meer ruimte om zelf normen te stellen en meer flexibiliteits- en afwijkmogelijkheden. 

Zonder voldoende waarborgen voor de bescherming van waarden als natuur, milieu, gezondheid en landschap. 

Een aantal voorbeelden:  



 

 

- Het RIVM2 constateert in de milieu-effectentoets dat er regels zijn vervallen (voor geluid hoeft 

bijvoorbeeld niet meer getoetst te worden aan maximale geluidsniveaus in de dag periode) of 

aangepast (bijvoorbeeld geur en groepsrisico). Bovendien bieden de besluiten meer mogelijkheden 

om af te wijken. Naar onze mening dienen de tijdelijke afwijkingsmogelijkheden (voor geluid, trilling 

en geur) tenminste korter te zijn en te worden gemonitord. Daarnaast dient er een alternatieventoets 

te worden voorgeschreven, met als strekking dat eerst expliciet moet worden onderzocht wat de 

mogelijkheden zijn binnen de bestaande regelgeving, voordat wordt besloten om af te wijken op 

grond van ‘zwaarwegende belangen’.  

- De minister geeft aan dat er voor een programma bij (dreigende) overschrijding van fijnstof en NO2 

‘bestuurlijke afspraken’ worden gemaakt. Dit gaat voorbij aan de rijks verantwoordelijkheid in het 

kader van de Richtlijn luchtkwaliteit en, belangrijker nog, het feit dat luchtverontreiniging bij uitstek 

een (gemeente)grensoverschrijdend fenomeen is, waarbij de mogelijkheden voor lokale overheden 

om de lokale luchtkwaliteit te beïnvloeden beperkt zijn. Daarom pleiten wij ervoor om de 

gezamenlijke programmaplicht bij (dreigende) overschrijding bij het Rijk te leggen, met 

bovengenoemde streefwaarden als uitgangspunt en met een uitvoeringsverplichting voor gemeenten. 

- In strijd met toezeggingen van het kabinet aan de Tweede Kamer3 is de huidige bescherming van het 

natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur, hierna: NNN), zoals verankerd in 

titel 2.10 van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), niet gecontinueerd in het 

ontwerp Bkl. Het in het Barro verankerde regime voor toetsing van schadelijke activiteiten en voor 

wijziging van de begrenzing van het natuurnetwerk keert niet terug in het ontwerp Bkl. In plaats 

daarvan kan iedere provincie hiervoor eigen regels vaststellen, hetgeen ten koste zal gaan van het 

niveau van bescherming en de samenhang van dit nationale natuurnetwerk en van eenheid van 

beleid.  

 

 

3. Verdergaande bescherming waar nodig voor de volksgezondheid 

Verder dreigt het maatschappelijke doel van de Omgevingswet niet te worden bereikt, omdat  bestaande 

milieunormen de volksgezondheid deels onvoldoende beschermen. Zoals ook de Gezondheidsraad in haar 

advies4 opmerkte, treedt relatief veel ziektelast als gevolg van luchtverontreiniging en geluidbelasting op onder 

de normen.  Een gezonde en veilige leefomgeving en een goede kwaliteit van de leefomgeving is meer dan een 

‘aanvaardbare’ kwaliteit.  

Zo zijn de waarden voor luchtkwaliteit in het ontwerp Bkl ontoereikend om de gezondheid te beschermen. Er 

dienen gezondheidskundige streefwaarden (omgevingswaarden met inspanningsverplichting) voor fijnstof, 

NO2 en ozon in het Bkl te worden opgenomen.5 Ook moet worden bepaald dat de luchtkwaliteit niet verder 

mag verslechteren zolang deze streefwaarden niet zijn bereikt. 

 

 

4. Natuur en landschap effectief beschermen 

De Ow en de AMvB’s zouden op zijn minst een beschermingsniveau moeten bieden dat gelijkwaardig is aan 

het huidige recht.  Een grootschalige stelselwijziging als deze biedt daarnaast de uitgelezen kans om 

onderwerpen beter te regelen als blijkt dat de oude regels niet werken of verplichtingen onvoldoende waren 

vastgelegd. Op de volgende punten is geen sprake van een gelijkwaardig beschermingsniveau respectievelijk is 

verbetering nodig, ook voor een effectievere bescherming van natuur en landschap:  

- Het ontwerp van de Aanvullingswet natuur voorziet niet of onvoldoende in de beloofde beleid 

neutrale integratie van de Wet natuurbescherming (Wnb) in de Ow, waardoor het 

beschermingsniveau dreigt te verminderen. Zo worden verschillende inhoudelijke bepalingen met 

                                                                    
2 RIVM (2016) Een kwalitatieve beschouwing van de concept-AMvB’s onder de Omgevingswet: Op weg naar het realiseren 
van een gelijkwaardig beschermingsniveau en het waarmaken van ambities.   
3 Kamerstukken II 2011/12, 33 348, nr. 3, blz. 24 e.v.; Kamerstukken II 2014/15, 33 348, nr. 18, blz. 10; Kamerstukken II 
2014/15, 33 348, nr. 9, blz. 20, 25, 29 en 36; Kamerstukken II 2014/15, 33 348, nr. 18, blz. 5, 6 en 16.   
4 Gezondheidsraad (juli 2015): ‘Meewegen gezondheid in omgevingsbeleid’   

5 Voor fijnstof de streefwaarden voor fijnstof (20 μg/m3) van de WHO. Voor NOx een streefwaarde van 20 μg/m3, n.a.v. een 

advies van onder andere KWF Kankerbestrijding, Longfonds, Long Alliantie Nederland en de European Respiratory Society. 

https://milieudefensie.nl/publicaties/brieven/oproep-aan-de-tweede-kamer-voor-een-nieuwe-ambitie-op-luchtkwaliteit   
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bijbehorende vereisten uit de Wnb niet in de Ow opgenomen (natuurvisies, doelstellingen, algemene 

zorgplicht, programmatische aanpak), omdat ze worden verondersteld materieel te worden gedekt 

door de algemene bepalingen met doelstellingen, zorgplicht, omgevingsvisie en programma’s uit de 

Ow. Gevaar is daarmee dat natuurbescherming niet meer de aandacht krijgt die het nodig heeft en 

ook vereist is op grond van internationale verplichtingen. En ook op andere punten is er geen sprake 

van beleid neutrale integratie (zie bijlage 4) of is het nog onduidelijk hoe de bescherming er uit gaat 

zien vanwege het niet gelijktijdig voorleggen van het ontwerp Aanvullingsbesluit natuur. Wij vragen 

om meer waarborgen op te nemen in de Ow en de uitvoeringsregelgeving om te verzekeren dat de 

inhoud van de Wnb zo integraal als mogelijk wordt overgenomen en het beschermingsniveau ten 

minste op hetzelfde peil blijft. Verder pleiten wij er voor om een voorziening te treffen in de Ow en de 

uitvoeringsregelgeving waarmee verzekerd wordt dat er bij vergunning vrije activiteiten als het 

slopen van gebouwen wordt getoetst aan de soortenbeschermingsregels. 

- De minister meldde bij brief van 18 november 2016 (Kamerstukken II 2016/17, 33 118, nr. 44) dat de 

regels ten aanzien van het NNN in het ontwerp Bkl, die we hierboven al noemden, mogelijk nog 

aangepast zouden worden. Uit de “juni 2017 versie” van het ontwerp Bkl blijkt dat er geen sprake is 

van een aan het huidige recht gelijkwaardig beschermingsniveau. Wij achten continuering van het 

huidige in het Barro verankerde beschermingsregime van groot belang voor een adequate en rechts 

zekere bescherming van het NNN. Het NNN is essentieel voor het bereiken van de internationale 

biodiversiteitsdoelstellingen waartoe Nederland zich heeft verplicht. Dit staat niet ter discussie. Gelet 

hierop en op het provincie overstijgend belang van het NNN moet voorkomen worden dat het thans 

uniform voor het gehele nationale netwerk geldende beschermingsregime wordt ingeruild voor 12 

verschillende provinciale beschermingsregimes. Voorts zijn wij van mening dat compensatie van 

schade aan de kenmerkende natuurwaarden tijdig moet zijn gerealiseerd, in die zin dat de 

compensatienatuur aanwezig moet zijn en daadwerkelijk moet functioneren voordat de schadelijke 

ingreep plaatsvindt. Juist omdat in de praktijk compensatie van inbreuken achteraf problematisch of 

soms zelfs een illusie blijkt te zijn. Wanneer natuurwaarden eenmaal verloren zijn, is het vaak veel 

lastiger (en kostbaarder) om ze weer terug te brengen. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen 

wij kortheidshalve naar de notitie met betrekking tot dit onderwerp in bijlage 5. 

- We zijn blij dat de toelichting van het Bkl aandacht schenkt aan cultuurlandschappen en algemene 

landschapskwaliteit. Het ontbreken van een verwijzing naar het Europese Landschapsverdrag (ook 

wel Verdrag van Florence genoemd) in de hoofdtekst van de Omgevingswet vinden we echter een 

belangrijke omissie. Het argument van decentralisatie is hiervoor niet steekhoudend, aangezien niet 

de provincies, maar het Rijk het verdrag heeft ondertekend. Hierdoor is een doorwerking van de 

doelen van het Landschapsverdrag, waarin o.a. is opgenomen dat landschap in relevante wetgeving 

wordt opgenomen, niet geborgd. In dat licht missen wij tevens in hoofdstuk 10 Monitoring en 

Informatie van het Bkl het bijhouden van de veranderingen in het landschap, zoals vastgelegd in 

artikel 6c sub a van dat verdrag. 

 

 

5. Integrale benadering handen en voeten geven 

De winst van de Omgevingswet, in de zin van versnelling en flexibiliteit, mag niet ten koste gaan van de 

leefomgeving of de voorspelbaarheid en inzichtelijkheid voor burgers. Het omgevingsrecht kan niet zonder 

duidelijke regels op nationaal niveau die als vangnet dienen als op lokaal niveau bepaalde belangen niet 

beschermd worden en die een duidelijk kader bieden voor lokale overheden, bedrijven en burgers. De 

Omgevingswet beoogt bovendien meer aandacht voor een samenhangende benadering van (activiteiten in) de 

fysieke leefomgeving. Hoe een integrale beoordeling uitgevoerd moet worden en op welke wijze een 

bestuursorgaan de verschillende belangen moet afwegen is echter nergens bepaald of uitgelegd. Het feit dat de 

economische voordelen van een activiteit voor een gemeente sneller en duidelijker zichtbaar zijn dan milieu- 

en gezondheidseffecten op de langere termijn kan ertoe leiden dat zogenaamde ‘zachte’ waarden het onderspit 

delven bij het ontbreken van duidelijke kaders vanuit de rijksoverheid voor het afwegen van verschillende 

belangen.  

 

 

 



 

 

6. Lokale democratie en participatie  

Tenslotte worden er wijzigingen doorgevoerd in procedures en zijn sommige procedures onduidelijk. De 

volgende verbeteringen zijn in elk geval nodig om recht te doen aan de lokale democratie en participatie: 

- De toepassing van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure (Afdeling 3.4 Awb bij 

omgevingsvergunningen) wordt beperkt tot wat Europeesrechtelijk verplicht is. Decentrale 

overheden wordt bovendien de bevoegdheid ontnomen om zelf voor deze procedure te kiezen. Alleen 

wanneer de initiatiefnemer ook de uitgebreide procedure wil toe passen, kan het bevoegd gezag van 

deze procedure gebruik maken. Dit is een onnodige fundamentele beperking van de 

participatiemogelijkheden en de keuzevrijheid van lokale overheden.  

- Ook betekent dit dat voor een vergunning voor een activiteit die afwijkt van het omgevingsplan de 

reguliere procedure gaat gelden, met een beslistermijn van 8 weken. Daarbij resteert alleen, in 

voorkomend geval, een adviesrecht voor gemeenteraden. Hierdoor geldt er voor dit adviesrecht een 

(aanzienlijk) kortere procedure, en is er niet meer de mogelijkheid van een raadsbehandeling met 

behandeling van (een B&W-nota) zienswijzen. Vanuit een oogpunt van lokale democratische 

zeggenschap is dit, nu het instemmingsrecht ook al is geschrapt, een (te) grote beperking. Dit maakt 

de betrokkenheid van gemeenteraden in de praktijk vrijwel illusoir. Dit terwijl voor een herziening 

van het omgevingsplan wel een uitgebreide procedure blijft gelden. Voor de procedure van de 

‘afwijkvergunning’ zou daarom in elk geval de uitgebreide procedure moeten blijven gelden.  

- In de wet en uitvoeringsregelgeving ontbreekt een bepaling over de manier waarop het Rijk 

respectievelijk de provincie, bij de besluitvorming op grond van de Omgevingswet met strengere 

omgevingswaarden van provincie respectievelijk gemeente dient om te gaan. Wij pleiten ervoor in het 

Bkl expliciet te bepalen dat andere overheden bij besluiten op grond van de Omgevingswet tenminste 

rekening houden met de door een medeoverheid gestelde strengere omgevingswaarden of 

immissieregels.  

 

 

7. Ontwerp Invoeringswet 

In het kader van de internetconsultatie over de ontwerp Invoeringswet hebben wij aangegeven dat wij een 

aantal voorgestelde ingrijpende wijzigingen van de Omgevingswet onaanvaardbaar vinden. Kortheidshalve 

willen we u wijzen op twee van deze voorstellen (meer punten en een uitgebreidere toelichting vindt u in onze 

inbreng in bijlage 6): 

- De ‘afwijkactiviteit’ wordt een ‘omgevingsplanactiviteit: dit voorstel zorgt voor meer onduidelijkheid. 

Daarom hebben wij verzocht 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 vinden wij het belangrijk dat 

de mogelijkheid om buitenplans af te wijken wordt te begrensd. Dit is in de ‘juni 2017 versie’ van het 

voorstel helaas niet gebeurd. 

- De ‘knip’ in de bouwvergunning: 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). Deze ‘knip’ zal de mogelijkheid om een voorgenomen activiteit integraal te beoordelen 

bemoeilijken. Aan ons verzoek om dit wijzigingsvoorstel te schrappen is helaas geen gehoor gegeven. 

 

Tot slot willen wij nog opmerken dat we het waarderen dat de ‘juni 2017-versies’ van de ontwerpbesluiten en 

ontwerp Invoeringswet openbaar zijn. Dat heeft ons de mogelijkheid gegeven om na te gaan of en hoe onze 

inbrengen tot de door ons gewenste wijzigingen in de voorstellen hebben geleid. De werkwijze van het 

ministerie van IenM, met een veelheid aan voorstellen voor uitvoeringsbesluiten, aanvullingswetten, 

aanvullingsbesluiten, invoeringswetgeving en invoeringsbesluiten, die niet los van elkaar kunnen worden 

gezien, bemoeilijkt echter de beoordeling van de afzonderlijke voorstellen en het geheel. We willen nogmaals 

benadrukken dat zorgvuldigheid bij deze ingrijpende wetgevingsoperatie boven snelheid dient te gaan. Een 

goed inzicht in de (samenhang tussen de) voorstellen is daarvoor onontbeerlijk. Daarnaast dient er voldoende 

tijd te zijn om de gevolgen van voorgestelde wijzigingen te doordenken.  
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Wij hopen dat u bovenstaande punten wilt betrekken bij uw advisering. Mocht u nadere informatie willen of 

nog vragen hebben dan horen wij dat uiteraard graag. 

 

Hoogachtend, 

Natuur & Milieu 

 

 

 

 

 

 

Geertje van Hooijdonk 

Directeur a.i. 

 

Mede namens LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Waddenvereniging, 

Milieudefensie en de provinciale natuur- en milieufederaties 
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