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Geachte mevrouw Schultz van Haegen-Maas Geesteranus, 

 

De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening hebben 

met belangstelling kennisgenomen van uw brief van 17 maart 20171, waarin u de vragen be-

antwoordt over de vier ontwerpbesluiten behorende bij de Omgevingswet2. Een groot aantal 

fracties heeft naar aanleiding van uw beantwoording nog nadere vragen en opmerkingen. 

 

Inleiding 

De leden van de VVD-fractie danken u voor de uitvoerige beantwoording van de door deze en 

andere leden gestelde vragen. De antwoorden en de gehouden deskundigenbijeenkomst op 6 

maart jl. geven aanleiding tot nieuwe vragen en opmerkingen. 

 

De leden van de CDA-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van uw antwoorden op 

hun vragen inzake de algemene maatregelen van bestuur bij de Omgevingswet. Ter voorberei-

ding op het plenaire debat willen zij nog een enkele vraag stellen. 

 

De D66-fractieleden hebben met belangstelling kennisgenomen van uw reactie. Zij hebben nog 

enkele nadere vragen. 

 

De fractieleden van de SP hebben met belangstelling kennisgenomen van de beantwoording van 

de vragen over de ontwerpbesluiten Omgevingswet. Naar aanleiding hiervan willen zij graag nog 

een aantal vragen aan u stellen. 

 

De leden van de fractie van de PvdA hebben met belangstelling kennisgenomen van uw beant-

woording. Zij hebben nog een aantal vragen. 

 

De fractieleden van GroenLinks danken u voor de uitgebreide beantwoording van de vragen. 

Zij hebben nog een aantal nadere vragen. 

 

                                                
1 Kamerstukken I 2016/17, 33 118, N. 
2 Kamerstukken I 2016/17, 33 118, C. 
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De leden van fractie van de ChristenUnie danken u voor uw reactie op de eerder gestelde vra-

gen met betrekking tot de vier ontwerpbesluiten, die zijn gebaseerd op de Omgevingswet, en 

vragen naar aanleiding daarvan op een enkel punt door. 

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie 

Hierbij herhalen de VVD-fractieleden hun constatering dat het work in progress-karakter van en 

het haasje-over tussen de beoogde wet- en regelgeving, het houden van overzicht en in sa-

menhang beoordelen, tot een gecompliceerde zaak maken. Hun vragen blijven geformuleerd 

tegen de achtergrond van de vraag of de papieren werkelijkheid ook tot de gewenste fysieke 

werkelijkheid zal leiden.  

 

Waterrobuust bouwen 

De VVD-fractieleden zijn verheugd in uw beantwoording te lezen dat in het Deltaprogramma 

Ruimtelijke Adaptatie onder meer serieus wordt nagedacht over het waterrobuust maken van de 

bouwregelgeving en dat u voornemens bent de uitkomsten te verwerken in de uitvoeringsregel-

geving onder de Omgevingswet. Kunt u hen aangeven of u hierbij toch een wijziging van het 

Besluit bouwwerken leefomgeving voor ogen heeft? Kunt u deze leden tevens van een planning 

op dit punt voorzien en aangeven hoe de genoemde voorhangprocedure zal worden doorlopen? 

 

Watertoets 

U merkt op dat de Omgevingswet voldoende ruimte biedt om te voldoen aan de afspraak uit het 

Bestuursakkoord Water. Kunt u aangeven waarom u van mening bent dat de watertoets hier-

door afdoende is geborgd? 

 

U geeft bovendien aan dat het voorschrijven van inhoudelijke (water)vereisten tot juridisering 

van de omgevingsvisie kan leiden. Toch lijkt het de VVD-fractieleden, in het kader van het in 

rap tempo veranderende klimaat, de kennis en kunde van de waterbeheerders essentieel. Im-

mers, omgevingsvisies kennen een lange termijnhorizon, zijn strategisch van aard en vormen 

het kader voor vele, meer operationele plannen. Legt het op het gebied van wateroverlast of 

mogelijke kapitaalvernietiging stellen van (openbare en doorslaggevende) eisen niet meer ge-

wicht in de schaal dan een eventuele juridisering in sommige gevallen? 

 

In uw antwoorden wordt met enige regelmaat gesproken over de mogelijkheid om de voorlig-

gende AMvB’s in de loop van de tijd aan te vullen en aan te passen. Het lijkt niet onwaarschijn-

lijk dat dit, zeker de eerstkomende jaren, met grote regelmaat gewenst zal zijn. Heeft u daarbij 

een bepaald systeem voor ogen, bijvoorbeeld eens per jaar?  

De vervolgvragen luiden dan hoe u de positie en rol van de Staten-Generaal daarbij ziet en hoe 

daarbij de samenhang tussen wet, AMvB’s en overige regelgeving wordt bewaakt. Deze laatste 

zorg wordt ook expliciet gedeeld door de Afdeling advisering Raad van State. 

 

Het goed functioneren van het Digitaal Stelsel Omgevingswet is een van de belangrijkste voor-

waarden voor het welslagen van de hier besproken wetwijzigingsoperatie. Inmiddels lijkt het 

ernaar uit te zien dat de investeringskosten voor de eerste fase tot en met 2019 veel hoger zijn 

dan eerder werd ingeschat, namelijk 100 miljoen euro in plaats van de geplande 50 miljoen 

euro. Dit zou betekenen dat voor de volgende fase tot en met 2024 nog maar 50 miljoen euro 
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resteert, in plaats van de oorspronkelijk geplande 100 miljoen euro. Dat betekent een toegeno-

men druk op het financieel kader. Klopt deze diagnose van de leden van de VVD-fractie? En zo 

ja, wat betekent dit voor de planning van de inwerkingtreding van de nieuwe omgevingswetge-

ving? 

 

Vraag naar aanleiding van Vraag 14 CDA 

Over het stellen van decentrale regels aan initiatieven op de grens van twee gemeenten wordt 

opgemerkt dat voor bestaande bedrijven zal worden voorzien in een adequaat overgangsrecht, 

waardoor bestaande bedrijven op een bepaalde locatie bij inwerkingtreding van de uitvoerings-

regeling niet in het uitvoeren van hun activiteiten worden beperkt. Elders (vraag 37 PVV) wordt 

opgemerkt dat het rechtzekerheidsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel belangrijk zijn bij het 

formuleren van overgangsrecht: burgers mogen er in beginsel op vertrouwen dat regels in een 

omgevingsplan niet abrupt in hun nadeel worden gewijzigd of ingetrokken. Daarbij wordt aan-

gegeven dat in het bijzonder in situaties waarin nieuwe regels strenger zijn en minder mogelijk-

heden bieden, er zal moeten worden afgewogen wat een passende overgangsrechtelijke rege-

ling is. De VVD-fractieleden willen graag weten hoe beide reacties zich tot elkaar verhouden en 

of het kan zijn dat bestaande bedrijven derhalve wel in de uitvoering van hun activiteiten wor-

den beperkt. Ook in de gehouden deskundigenbijeenkomst is aandacht gevraagd voor het over-

gangsrecht voor bestaande bedrijven die onder de huidige regeling aan de eisen voldoen, maar 

onder de nieuwe regelingen niet meer. 

 

De leden van de VVD-fractie zien uw antwoorden met grote belangstelling tegemoet. 

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de CDA-fractie 

In de AMvB’s wordt de beleidsruimte die de regering gemeenten wil geven, vastgelegd. Op zich 

juichen de leden van de CDA-fractie de inzet van de regering toe. Die beleidsruimte zal ook 

leiden tot lokale verschillen: dat is op zich ook prima, maar die verschillen roepen ook vragen 

op. Op de problematiek van verschillen tussen aangrenzende gemeenten is al eerder ingegaan. 

Ook anderszins zullen verschillen kunnen leiden tot onduidelijkheid voor burgers en bedrijven: 

hoe ziet u dat? Hoe wordt voorkomen dat er een versnipperde en chaotische indruk ontstaat 

van de mogelijkheden om invulling aan ruimtelijke voornemens te geven, of om ruimte te ge-

bruiken en activiteiten te ondernemen? Invulling van beleidsruimte, en met name wijziging 

daarvan, zal ook steeds tot aanpassingen in verschillende gemeentelijke documenten moeten 

leiden: dat kan tot een bureaucratisch proces leiden. Beleidsruimte kan ook tot juridisering lei-

den: bij algemeen verbindende regels zal een rechter terughoudend moeten zijn met zijn be-

oordeling; veel beleidsruimte geeft ook de rechter veel inhoudelijke beoordelingsruimte, en dus 

is er meer ruimte om te procederen. De vraag is kortom, hoe u de voordelen van de vergroting 

van beleidsruimte en het principe 'decentraal tenzij' wil behouden, en de mogelijke nadelen 

(bureaucratisering, juridisering) denkt te kunnen wegnemen.  

 

Inmiddels is aan de Eerste Kamer ter behandeling ook de Wet kwaliteitswaarborgen voor het 

bouwen voorgelegd. Hoe verhoudt dit wetsvoorstel zich tot het Besluit bouwwerken leefomge-

ving? 
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Bij de bevoegdhedenverdeling (vraag 12) wijst u erop dat de hoofdregel in de Omgevingswet is 

vastgelegd, en de uitzonderingen in het Omgevingsbesluit. Sommige van die uitzonderingen 

lijken echter een blijvend karakter te hebben. Waarom zou in dat geval de uitzondering, die dan 

ook het karakter krijgt van een hoofdregel, c.q. een blijvende afwijking of verbijzondering daar-

van, niet in de wet worden opgenomen? De leden van de CDA-fractie krijgen graag een nadere 

toelichting. 

 

De leden van de CDA-fractie hebben ook gevraagd naar de extra werkzaamheden voor gemeen-

ten, in dit geval veroorzaakt door burgers die informatie over het nieuwe stelsel willen, en bij-

voorbeeld bevestiging vragen van de aanname dat zij zonder vergunning iets kunnen bouwen. 

In het antwoord wijst u op de mogelijkheden om informatie te vragen, om vervolgens te con-

cluderen dat er naar verwachting geen extra structurele workload bij gemeenten ontstaat 

(vraag 21). De leden van de CDA-fractie willen graag een onderbouwing voor deze aanname, 

die zij vooralsnog niet delen. Het invoeringstraject van de Omgevingswet duurt bovendien zo 

lang dat een tijdelijke informatiebehoefte gedurende het proces al welhaast een structureel ka-

rakter krijgt. Wat verstaat u overigens in dit geval onder ‘structureel’? 

 

Een beheerste en adequate uitwerking van het digitaal stelsel voor de Omgevingswet (DSO) is 

naar het oordeel van de leden van de CDA-fractie essentieel. In het debat over de Omgevings-

wet is dat uitgebreid aan de orde geweest. Graag vernemen deze leden wanneer de zogeheten 

BIT-toets beschikbaar komt (vraag 22). Is het mogelijk om bij het debat over de AMvB’s al over 

de uitkomsten van deze toets (desnoods de voorlopige) te beschikken? En kunt u aangeven 

wanneer over het project-DSO informatie op het Rijks ICT dashboard beschikbaar is? 

 

Met zorg hebben de leden van de CDA-fractie in de beantwoording bij vraag 22 gelezen dat "de 

investeringskosten voor de eerste fase (…) hoger zijn dan de eerdere inschatting […]". Moet 

deze passage worden gelezen als de eerste aankondiging van budgetoverschrijdingen in het 

project? Hoe groot is het verschil tussen de oorspronkelijke raming en de thans voorziene kos-

ten? Kunt u een overzicht van de totale kosten, en de opsplitsing daarvan in de voornaamste 

posten geven, alsmede een inzicht in de verdeling van die kosten over de diverse betrokken 

overheden?  

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de D66-fractie 

De zorgen van de D66-fractieleden ten aanzien van het kennisniveau over de regelgeving rond-

om de Omgevingswet bij lokale en regionale overheden blijven onverminderd groot. Eerder uit-

ten zij hun zorg met betrekking tot de implementatie van de nieuwe regelgeving bij decentrale 

besturen en met name kleine gemeenten, en wees u erop dat 28% van de waterschappen, 27% 

van de provincies en 43% van de gemeenten zich nog in de oriëntatiefase bevinden binnen de 

voorbereidingen op de nieuwe regelgeving. In uw antwoord stelt u dat het resterende deel de 

oriëntatiefase inmiddels achter zich heeft gelaten en bezig is met het formuleren en vaststellen 

van ambities voor de implementatie of bezig zijn met de daadwerkelijke realisatie. De D66-

fractieleden vernemen graag uit welke cijfers dit blijkt, en welk onderzoek hieraan ten grondslag 

ligt.  
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In uw antwoord geeft u aan dat het actieplan, zoals bedoeld in het Besluit toegankelijkheid, 

geen wettelijke maatregelen betreffen. De leden van de D66-fractie vragen u hoe u zonder wet-

telijke maatregelen kan waarborgen dat het VN-verdrag inzake rechten van personen met een 

handicap gerespecteerd wordt. In uw antwoord op vraag 23 stelt u dat bij verschillende woon-

vormen, zoals onder meer studentenwoningen, voor gemeenten een versoepeling van de bruik-

baarheidseisen wordt opgenomen. Hoe gaat u garanderen dat er in de toekomst voldoende stu-

dentenwoningen beschikbaar blijven die geschikt zijn voor mensen met een handicap? De D66-

fractieleden verzoeken u om naast de Tweede Kamer, ook de Eerste Kamer te informeren over 

de voortgang rond het actieplan bouw. 

 

In het voorliggende concept Besluit kwaliteit leefomgeving hoeven de zogenaamde milieubelas-

tende activiteiten, zoals geluid, geur of trilling, slechts betrokken te worden in de beslissing 

omtrent de omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteiten, en niet meer dan dat. 

De D66-fractieleden zijn van mening dat deze regels bescherming voor de omgeving dienen te 

bieden. Zij horen graag van u of ook de milieubelastende activiteiten opgenomen kunnen wor-

den als toetsingskader. Zo niet, waarom niet? En indien u daar niet toe bereid bent, wat gaat u 

dan doen om milieubelastende activiteiten te toetsen in de beslissing omtrent de omgevingsver-

gunning? 

Ook horen de D66-fractieleden graag van u of u duidelijk kan maken wat de inhoudelijke criteria 

voor milieubelastende activiteiten behelzen. Bent u bereid om deze criteria te verbreden om 

onder de milieubelastende activiteiten ook criteria te laten vallen die te maken hebben met 

wind- of hittestress?  

 

Met betrekking tot de luchtkwaliteit in het ontwerp Besluit kwaliteit leefomgeving stelt u dat de 

beoordeling of aan normstelling in de EU-richtlijnen voor luchtkwaliteit wordt voldaan, niet ge-

meten wordt op locaties direct naast wegen omdat de concentraties op deze locaties niet repre-

sentatief zijn voor de stedelijke achtergrondconcentratie. De D66-fractieleden vragen u of het 

opnemen van streefwaarden die voldoen aan het WHO-criterium en die landelijk gelden, zoals 

bij snelwegen, de veehouderij en (chemisch) industriële gebieden, niet een betere manier is om 

voor een schonere lucht in heel Nederland te zorgen, dan vast te houden aan een systeem waar 

de meest vervuilende locaties bewust niet worden gemeten. Immers, een inspanningsverplich-

ting waarin een uitzondering is opgenomen voor de meest kwetsbare locaties, kan leiden tot 

een uitholling van het beschermingsniveau door een cumulatief effect. Gezien het succes van 

het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit achten de D66-fractieleden het voor het 

behoud van de luchtkwaliteit op nationaal niveau van belang dat dit programma op een of ande-

re manier door blijft gaan. Rijk, provincies en gemeenten moeten samen optrekken om voor 

mensen overal in Nederland de lucht schoner te maken. De leden van de fractie horen graag uw 

standpunt. 

 

De D66-fractieleden hebben het rapport van Peutz omtrent de pieknormeringen ontvangen. Het 

is opvallend dat het rapport uw voorstellen karakteriseert als “vooral ingegeven door overwe-

gingen van pragmatische aard, en niet zozeer op wetenschappelijke inzichten omtrent dosis-

effect-relaties” (pagina 19). Zo suggereert het rapport om voor de dagperiode een norm voor 

piekgeluiden te gebruiken (75 dB met afwijking tot 80 dB). Waarom heeft u besloten dit voor-

stel niet over te nemen? Het rapport gaat uit van een ‘gehanteerde gevel-geluidwering’ van 15 
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dB. Waar is deze beschermingswaarde terug te vinden in de AMvB’s als het gaat om bestaande 

bouw? En hoe kijkt u aan tegen het advies van Peutz om deze beoordelingssystematiek ook toe 

te passen op spoorwegemplacementen? 

 

In uw brief staat onder het kopje "Natuurnetwerk Nederland", op bladzijde 33, de volgende 

passage: “Ook zal compensatie van aantastingen van het natuurwetwerk Nederland in het Bkl 

worden geconcretiseerd, waarbij tevens het belang van tijdigheid van die compensatie tot uit-

drukking worden gebracht. Deze aanscherpingen ondersteunen de meer resultaatsgerichte be-

nadering die het kabinet voorstaat.” De vraag blijft hierbij natuurlijk wat er onder ‘tijdig’ moet 

worden verstaan. Kunt u nader toelichten wat er onder ‘tijdig’ en ‘tijdigheid’ wordt verstaan? 

 

Op bladzijde 33 staat het voornemen om de instructieregels voor provincies ten aanzien van het 

natuurnetwerk minder gedetailleerd te maken: “Het kabinet zal deze consultatiereactie (van 

IPO) verwerken en de instructieregels zo aanpassen dat gestuurd wordt op het resultaat dat 

door de provincies bereikt moet worden. De nieuwe opzet past bij de decentralisatiegedachte 

van de Omgevingswet: het Rijk stelt de kaders en resultaten, daarna is het aan provincies om 

die taak binnen de kaders uit te voeren.” Kunt u aangeven welke artikelen in het ontwerp-Bkl 

minder gedetailleerd worden?  

Dit voornemen geeft reden tot zorg, juist ook gezien het Algemene Rekenkamerrapport, waaruit 

bleek dat natuurcompensatie in de praktijk onvoldoende werkt. Als er dan nog ruimere regels 

komen, komt er ook weer meer ruimte voor afweging van belangen en voor interpretatiever-

schillen. Als natuurwaarden eenmaal verloren zijn, is het soms onmogelijk en in elk geval vaak 

veel lastiger en kostbaarder om ze weer terug te brengen. Op basis van welke onafhankelijke 

informatie bent u ervan overtuigd dat ruime regels voldoende waarborgen bieden? Het Natuur-

netwerk Nederland is immers noodzakelijk om de Natura 2000-doelstellingen te halen en heeft 

daarmee dus ook een provincieoverstijgend belang. Dit rechtvaardigt en vereist een bescher-

mingsregime op Rijksniveau, bijvoorbeeld voor het toetsen van schadelijke activiteiten en wijzi-

ging van de begrenzing. Welke rol ziet het Rijk hier voor zichzelf en op welke wijze houdt het 

Rijk de vinger aan de pols bij de provincies, om te voorkomen dat er achteruitgang optreedt? 

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de SP-fractie 

Vanuit verschillende hoeken wordt er gepleit om het gemeenten mogelijk te maken te kiezen 

voor de uitgebreide procedure bij vergunningaanvragen. Vooralsnog is het standpunt dat de 

uitgebreide procedure voorbehouden is voor internationale of EU-verplichtingen. Kunt u aange-

ven waarom nu zo star wordt opgetreden, terwijl de wet verder juist uitgaat van veel flexibili-

teit? Waarom laat u de keuze niet gewoon over aan de lagere overheden? Bent u het met 

de pleitbezorgers van de uitgebreide procedure eens dat er qua tijd weinig verschil zit tussen 

een reguliere en een uitgebreide procedure, en dat er niet of nauwelijks tijdwinst te behalen is 

met een reguliere procedure? Op welke manier wilt u overheden tegemoet komen die toch wel 

complexe projecten moeten beoordelen in de acht weken die er voor een reguliere procedure 

staat?  

 

Kunt u de SP-fractieleden meer vertellen over de stand van zaken van het DSO? Hoe loopt het 

project in tijd en kosten, en wat zijn de recente verwachtingen? Is de ICT in orde voor de invoe-

ringsdatum van de wet? Of verwacht u de invoeringsdatum vooruit te moeten schuiven? Garan-
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deert u dat de kinderziektes voor de invoering onderkend zijn en dat de besturen voldoende 

mogelijkheid hebben gehad om met de ICT ervaring op te doen? 

Is het de bedoeling dat alle omgevingsdocumenten bij de inwerkingtreding van het stelsel in het 

DSO raadpleegbaar zijn? 

 

De Omgevingswet staat en valt bij participatie. Waarom is er niet voor gekozen om te omschrij-

ven aan welke eisen de participatie moet voldoen?  

 

Worden de gemeenteraden via het implementatieprogramma ook geholpen en ondersteund met 

hun bevoegdheden en mogelijkheden omtrent de procedure voor een omgevingsvergunning in 

afwijking van het omgevingsplan? Aangezien er straks ruimere afwijkingsmogelijkheden zijn, is 

het wel van belang dat overheden steeds de centrale doelstelling van de wet in de gaten hou-

den. 

 

“Een specifieke zorgplicht laat wel ruimte voor het eigen initiatief om de zorg op een juiste en 

passende wijze in te vullen. Met de termen ‘redelijkerwijs’ en ‘zoveel mogelijk’ in de specifieke 

zorgplichten wordt uitdrukking gegeven aan het open karakter van deze plicht. Tegelijk dwingt 

de specifieke zorgplicht de initiatiefnemer er toe om zorg te dragen voor alle belangen die onder 

de specifieke zorgplicht vallen. De relevantie van al die belangen zal per geval variëren.” Is het 

de bedoeling dat het bevoegd gezag een voorbeeld geeft over hoe de specifieke zorgplicht inge-

vuld kan worden of wordt dit volledig overgelaten aan de initiatiefnemers? Kunnen initiatiefne-

mers in openbare documenten nagaan met welke maatregelen ze voldoen aan de zorgplicht, als 

zij zelf onvoldoende kennis of tijd hebben om hierover na te denken? 

 

“Bij de regels over milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten in de hoofdstukken 2 tot 

en met 5 van het ontwerp-Bal zijn alleen de primaire oogmerken genoemd waarvoor de betref-

fende bepalingen zijn opgenomen. Vrijwel alle regels dienen naast het primaire oogmerk ook 

andere, daarvan afgeleide belangen. Het komt de leesbaarheid niet ten goede als alle afgeleide 

belangen ook zouden worden genoemd. Daarvan heeft het kabinet dus afgezien.” Is er een 

overzicht van de afgeleide belangen waarvan verondersteld wordt dat die afgedekt zijn door de 

primaire oogmerken in de besluiten? Ook in het kader van de inzichtelijkheid voor burgers? 

 

Er zijn waarschuwingen dat er een cumulatie kan optreden van luchtvervuilende stoffen, terwijl 

die uitstoot per vervuiler zo klein is, dat ze niet gemeld hoeven worden. Bij overschrijding 

van plafonds moeten gemeenten een actieprogramma opstellen. Hoe kun je van lokale overhe-

den verwachten dat zij programma’s opstellen voor grensoverschrijdende vervuiling zoals die 

vaak bij luchtkwaliteit optreedt? Bent u bereid tegemoet te komen aan de roep om toch streef-

waarden op te stellen en hiermee ook zekerheid te geven aan de lokale overheden? Waarom 

kiest u niet voor het opnemen van gezondheidskundige streefwaarden voor fijnstof, NO2 en 

ozon in het Besluit kwaliteit leefomgeving, waarbij moet worden bepaald dat de luchtkwaliteit 

niet verder mag verslechteren zolang deze streefwaarden niet zijn bereikt? Hierdoor wordt voor 

iedereen duidelijk wat moet gebeuren om een aanzienlijk deel van de gezondheidsschade als 

gevolg van luchtverontreiniging te vermijden. 
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De Omgevingswet stelt dat er geen sprake mag zijn van achteruitgang in kwaliteit. Inmiddels 

horen de SP-fractieleden vaak de roep om meer te sturen op gezondheid. Er wordt gewaar-

schuwd voor sluipenderwijze verslechtering van de luchtkwaliteit en voor normopvulling. Welke 

maatregelen kúnt u nemen om meer te sturen op gezondheid? En welke maatregelen bént u 

bereid te nemen? 

 

Klopt het dat bij toezicht op een activiteit die onder de algemene regels uit het Bal valt, het 

meenemen van cumulatieve effecten volledig overgelaten wordt aan decentrale overheden, hun 

omgevingsplannen en -verordeningen? Op welke manier kunnen gemeenten dit het beste rege-

len? Algemene regels lijken hiervoor niet voldoende mogelijkheden te bieden. 

 

U stelt dat de algemene regels in het Bal, gericht op preventie en BBT leiden tot een rem op 

normopvulling. Maar, deze regels gaan over afzonderlijke activiteiten. Juist als er meerdere 

activiteiten in een gebied voorkomen, kan, ondanks het voldoen aan de algemene regels, er 

door cumulatie sprake zijn van normopvulling. Als er vervolgens in de ogen van het bevoegd 

gezag sprake is van een activiteit met een zwaarwegend belang, kan er ook nog eens van de 

begrenzing op Rijksniveau worden afgeweken. U noemt steeds de evenwichtige toedeling van 

functies aan locaties als waarborg, maar de SP-fractieleden houden grote zorgen over het be-

trekken van de ‘zachte’ belangen in die afweging, zoals gezondheid, biodiversiteit, maar ook de 

betrokkenheid van bijvoorbeeld lagere sociaal-economische bevolkingsgroepen in de besluit-

vorming en participatie. Kunt u uitleggen welke waarborgen er in het systeem zitten, die voor-

komen dat de kwaliteit van de leefomgeving achteruit gaat? 

De SP-fractieleden wijzen erop dat de Raad van State in haar jaarverslag van 2016 hun zorgen 

deelt (zie vierde alinea onder het kopje “De Raad als adviseur en begrotingstoezichthouder”3: 

“Tijdige aanpassing van wet- en regelgeving om nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen moge-

lijk te maken, is dan ook van wezenlijk belang. Maar dit moet niet doorslaan. Door delegatie die 

uitloopt op 'abdicatie van de formele wetgever', het gebruik van experiment en afwijking tot 

alternatieve regel, decentralisatie, 'beleid op maat' en beleidsvorming bij akkoord moeten sa-

menhang, eenheid en het vermogen tot rechtvaardige verandering niet verloren gaan. Men zal 

de betrouwbare bestendigheid moeten weten te paren aan sociale dynamiek. Daarbij komt het 

sterk aan op de kwaliteit van de besluitvorming.” 

 

In de beantwoording wordt aangegeven dat de decentrale afwegingsruimte op Rijksniveau be-

grensd wordt door de omgevingswaarden, instructieregels en beoordelingsregels die in het Bkl 

zijn gesteld. En dat: “Deze waarden en regels limiteren de maximale blootstelling aan luchtver-

ontreiniging, rekening houdend met de cumulatieve bijdrage van bronnen. Zolang op decentraal 

niveau binnen die limiet wordt gebleven, kan gebruik worden gemaakt van afwegings-ruimte die 

per onderwerp is meegegeven. Dat kan worden opgevat als «normopvulling», maar het gaat 

dan wel om een wettelijk geborgde keuze binnen de gegeven afwegingsruimte.” Maar uit het 

advies van de Gezondheidsraad bleek nu juist dat onder de Rijksnormen de gezondheid nog 

steeds veel schade oploopt. Onderschrijft u dat het streven naar bescherming en verbetering, 

naar een gezonde en veilige leefomgeving en naar een gelijkwaardig beschermingsniveau zich 

niet verhoudt tot wetgeving waarbij decentrale overheden de ruimte tot de luchtkwaliteitsnor-

                                                
3 https://www.raadvanstate.nl/pers/persberichten/tekst-persbericht.html?id=1032&summary_only 
=&category_id=8. 
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men kunnen opvullen? Hoe is dit aan de burgers uit te leggen, aangezien de schadelijkheid van 

luchtverontreiniging steeds duidelijker begint te worden? 

 

“De instructieregels voor de verschillende milieuaspecten vormen de randvoorwaarden waarbin-

nen gemeenten zelf een samenhangende beoordeling kan maken. Bij het toepassen van de af-

wegingsruimte die de instructieregels bieden kan de metafoor van het mengpaneel een rol spe-

len.” Het probleem is nu juist om bij die afweging ook aspecten zoals gezondheid, ruimtelijke 

kwaliteit, bewoonbaarheid, goed leefmilieu, natuur en landschap volwaardig mee te kunnen 

nemen om te komen tot die samenhangende beoordeling. Hoe worden decentrale overheden 

hierbij door het Rijk geholpen?  

 

“Onder de opdracht van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties [wordt ook] be-

grepen dat gemeenten de afwegingsruimte kunnen gebruiken om hogere belastingen op een 

aspect af te wegen tegen lagere belastingen of andere kwaliteiten op een ander aspect. Het 

gaat daarbij niet alleen om de milieuaspecten, maar ook om andere kwaliteitselementen.” De 

SP-fractieleden begrijpen hieruit dat de gezondheid van de burger afgewogen mag worden te-

gen het belang van bijvoorbeeld werkgelegenheid, maar welk basisbeschermingsniveau wordt er 

dan bewaakt in Nederland? Als aspecten onderling afgewogen mogen worden en van waarden 

mag worden afgeweken vanwege zwaarwegende belangen of kosteneffectiviteit, dan is er toch 

geen sprake van een gelijkwaardige kwaliteit?  

 

U geeft aan “Tot op heden hebben de provincies de bescherming van landschappen op goede 

wijze geborgd. Het kabinet heeft er vertrouwen in dat zij dat ook in de toekomst zullen blijven 

doen. Een specifieke taakopdracht aan provincies om in onderlinge afstemming zorg te dragen 

voor behoud en ontwikkeling van algemene landschapswaarden vindt het kabinet niet pas-

send”. Kunt u aangeven hoe het Rijk als ondertekenaar, en daarmee eindverantwoordelijke, van 

het Europees Landschapsverdrag, provincies zo nodig kan (bij)sturen als het Rijk hiervoor geen 

specifieke taakopdracht geeft? 

 

Een cruciale factor is de omgevingsdienst. Waarom worden deze diensten niet betrokken bij het 

opstellen van de omgevingsplannen? Zij zijn immers later ook verantwoordelijk voor toezicht en 

handhaving.  

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de PvdA-fractie 

Systeemverantwoordelijkheid  

Het Rijk is door het in de wet verankerde principe ‘decentraal, tenzij’ mede afhankelijk van me-

deoverheden voor het resultaatbereik van Europese richtlijnen. De regering hanteert daarbij het 

vertrouwensbeginsel, maar blijft wel systeem-/stelselverantwoordelijk en daarmee ook verant-

woordelijk voor de rapportagestructuur. Ook blijft zij aanspreekbaar inzake eventuele ingebre-

kestelling vanuit de Europese Commissie.4 

De nationale verantwoordelijkheden die Nederland als lidstaat/verdragspartner is aangegaan 

zijn in de ogen van de PvdA-fractieleden juridisch niet veranderd door de Omgevingswet. De 

                                                
4 Zie "En nu verder! De vierde periodieke beschouwing over interbestuurlijke verhoudingen na de 
decentralisaties in het sociale en fysieke domein", Raad van State, oktober 2016, p. 17: ”In het fysieke 
domein is [...] geen sprake van een wezenlijk andere verhouding tussen Rijk en decentrale overheden”. 
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vraag is of u dit ook zo ziet. De leden van de PvdA-fractie zouden hierop graag een helder ant-

woord krijgen. Zij spitsen de vraagstelling toe op een aantal items uit uw beantwoording: 

 

A. Verantwoordelijkheden bij overschrijding Rijksomgevingswaarden  

Lagere overheden worden geacht, conform het ontwerp-Bkl, bij overschrijding van Rijksomge-

vingswaarden in eerste aanleg een programma van maatregelen op te stellen. 

In de beantwoording bij item 106 schrijft u echter: “De verbetering van de luchtkwaliteit is een 

verantwoordelijkheid van gemeenten, provincies én van het Rijk. Om dit voor luchtkwaliteit 

nader te verankeren, is het kabinet voornemens om bestuurlijke afspraken te maken met de 

relevante gemeenten en provincies in de aandachtsgebieden.” Dit antwoord geeft weer een 

ander licht op de zaak. Kunt u verduidelijken wat de rol van het Rijk hier zou moeten zijn, om-

dat provincies en gemeenten hun bijdrage in essentie leveren vanuit medebewind? 

 

B. Sturingskracht bij overschrijding Rijksomgevingswaarden 

Over de sturingskracht van de Omgevingswet op het noodzakelijk doelbereik schrijft u (item 80) 

dat algemene regels of vergunningplicht gelijkwaardig kunnen zijn aan het opstellen van een 

programma (onder Rijksverantwoordelijkheid). In de visie van de leden van de PvdA-fractie zijn 

dit echter geen inwisselbare alternatieven. Vergunningverlening en algemene regels worden 

onderdeel van een programmatische aanpak wanneer het Rijk het initiatief dient te nemen in-

dien ingebrekestelling door de Europese Commissie dreigt. 

Bent u het eens met deze zienswijze? Zo ja, wilt u dat verduidelijken in de memorie van toelich-

ting? 

Een voorbeeld is de recente evaluatie meststoffenwet van het PBL: huidig mestbeleid loopt te-

gen zijn grenzen aan (31/3/2017). Het betreft hier wetgeving van het ministerie van Economi-

sche Zaken die (nog) niet geïntegreerd is in de Omgevingswet. De mogelijkheden van gebieds-

gericht maatwerk vanuit de medebewindsrol van de lagere overheden (provincie, gemeente of 

waterschap) zijn hierbij strikt begrensd.5 

Bent u het met de leden van de PvdA-fractie eens dat hier een primaire verantwoordelijkheid 

ligt voor het Rijk, gelet op verplichtingen inzake de Europese Kaderrichtlijn Water en de Nitraat-

richtlijn? Zo ja, betekent dit dat bijdragen aan het doelbereik voor lagere overheden pas een 

verplichtend karakter kan krijgen als het Rijk daartoe een programmatische aanpak heeft opge-

steld en overeenstemming heeft bereikt met de lagere overheden met betrekking tot hun bij-

drage middels een bestuursakkoord? 

 

C. Initiatief bij tekortschietend doelbereik Natura 2000 

De commissie voor Economische Zaken, die zich bezighoudt met de Evaluatie Natuurpact, stelde 

hierover in januari 2017 vragen. Op 31 maart antwoordde de staatssecretaris van Economische 

Zaken dat hij in overleg treedt met de provincies over het tekortschietend doelbereik in de reali-

satie van Natura 2000 en de Vogel- en Habitatrichtlijn. Zich baserend op de analyse van het PBL 

zegt hij: “De provincies nemen hiervoor het initiatief”. 

Ligt het in deze casus niet voor de hand dat het Rijk zelf het initiatief neemt, gelet op zijn sys-

teemverantwoordelijkheid? Zo ja, bent u voornemens hier zelf regie te nemen qua voortgang en 

oplossing van de gebleken knelpunten? 

 

                                                
5 Zie: Bastmeijer en Van Rijswyck (2016) Zover het eigen instrumentarium reikt... 
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Noodzakelijke ambtelijke capaciteit 

De regering heeft aangekondigd dat het wetsvoorstel VTH, dat ruim anderhalf jaar geleden is 

aangenomen in de Eerste Kamer, bij het vaststellen van de Invoeringswet beleidsneutraal wordt 

opgenomen als hoofdstuk 18 in de Omgevingswet. Bij de behandeling van dit wetsvoorstel bleek 

echter dat enkele regio’s (Overijssel, Noord-Limburg) zich nog niet hadden omgevormd tot ver-

plichte WGR-verbanden, zoals nodig is om te voldoen aan de eisen van de wet. 

Kunt u op korte termijn een actuele stand van zaken geven over het bestuurlijk en financieel ‘op 

orde’ zijn van de omgevingsdiensten in Nederland? En zo niet, kunt u deze informatie ruim een 

half jaar voor behandeling van de Invoeringswet beschikbaar stellen aan de Staten-Generaal, 

zodat deze zich een oordeel kan vormen over de waarborgen voor de noodzakelijk ambtelijke 

capaciteit die gemoeid is bij de uitvoering van de onderhavige regelgeving? 

 

Financiering van het Digitale Stelsel Omgevingswet 

In de aanbevelingen van de Raad van State in de Vierde periodieke beschouwing IBV (oktober 

2016) wordt aandacht gevraagd voor een gezonde financiële verhouding als wezenlijke rand-

voorwaarde voor constructieve interbestuurlijke verhoudingen. In dit kader is de initiële en 

structurele financiering van het DSO onder de Omgevingswet in de visie van de PvdA-

fractieleden een noodzakelijk vereiste. Kunt u toelichten of en hoe u hiertoe de noodzakelijke 

middelen opneemt in de begroting voor 2018, en wel zo dat het stelsel inderdaad op 1 januari 

2019 van kracht kan worden? 

 

Handhaving bij afwijkingsvergunning 

In het antwoord onder item 95/99 geeft u aan dat er voor een afwijking van het omgevingsplan 

een afwijkvergunning moeten worden verleend. Betekent dit dat een reeds verleende vergun-

ning voor een milieubelastende activiteit niet in werking treedt totdat de afwijking op het omge-

vingsplan definitief is goedgekeurd? Zo nee, welke gevolgen heeft dit dan voor de handhaaf-

baarheid van de activiteiten onder de vergunning? 

 

Rol provincie bij patstelling 

U wilt vasthouden aan het principe dat voor complexe bedrijven, waarbij het bevoegd gezag 

voor de vergunning bij de provincie berust, de gemeente advies met instemmingsrecht behoudt 

voor de locatiespecifieke ruimtelijke inpassing, bijvoorbeeld wanneer nieuwe gebouwen voorzien 

zijn. Betekent dit dat als een patstelling ontstaat tussen provincie en gemeente, de provincie via 

een provinciaal omgevingsplan de door haar gewenste aanpassingen alsnog kan doorzetten, op 

basis van een integrale afweging? Zo nee, welke oplossing ziet u verder als mogelijkheid? 

 

Afwijkactiviteiten 

Onder het kopje ‘Complexe bedrijven’ gaat u op pagina 32 in op de voorgenomen wijziging in 

het adviesrecht bij afwijkactiviteiten: “De gemeente heeft in alle gevallen adviesrecht over aan-

vragen met betrekking tot afwijkactiviteiten, maar de provincie hoeft de vergunning voor de 

afwijkactiviteit straks niet voor instemming aan te bieden bij de gemeente wanneer het afwijken 

verband houdt met een goede uitvoering van de Seveso-richtlijn of de richtlijn industriële emis-

sies.” U geeft daarbij het voorbeeld van een schoorsteen die hoger moet zijn dan het bestem-

mingsplan toestaat om aan de luchtverontreinigingseisen te voldoen. Heeft u overwogen om in 

dit soort gevallen te verlangen dat eerst moet worden gekeken naar mogelijkheden om binnen 
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de voorschriften van het omgevingsplan toch te voldoen aan RIE- of Seveso-eisen, bijvoorbeeld 

een reductie van luchtemissies door andere maatregelen dan een hoge schoorsteenpijn? Zo nee, 

waarom niet? 

 

Verschuiving handhavingslast 

Met betrekking tot de verschuiving van de handhavingslast naar gemeenten/provincies door de 

maatwerkbenadering van de Omgevingswet stelt u bij item 76 op pagina 80:“Voor zover het 

gaat om de handhavingsinspanning van die decentrale regels, is het kabinet eerder van mening 

dat decentrale regels positief kunnen doorwerken naar het verbeteren van de handhaafbaarheid 

van regels en daarmee ook naar de handhavingsinspanning.” Kunt u dit nader toelichten? Is het 

niet zo dat de handhavende instanties, bijvoorbeeld de omgevingsdiensten, straks te maken 

(kunnen) hebben met per gemeente en provincie verschillende na te leven regels, en ook nog 

eens met een eigen beoordelingsruimte voor de initiatiefnemer, over de invulling van de speci-

fieke zorgplicht? Hoe moet dit de handhavingsinspanning precies verbeteren? Zal maatwerk niet 

onvermijdelijk tot meerwerk leiden? 

 

Specifieke zorgplicht 

Met betrekking tot de specifieke zorgplicht stellen de leden van de PvdA-fractie de vraag of het 

inderdaad zo is, zoals u stelt, dat het uitgangspunt van ‘good housekeeping’ verondersteld mag 

worden als verplichting te rusten op elke eigenaar/uitvoerder: “Door de vanzelfsprekende regels 

achterwege te laten, kan het aantal regels in het ontwerp-Bal worden beperkt.” 

In de inbreng van het bedrijfsleven (VNO-NCW/MKB Nederland) bij de deskundigenbijeenkomst 

op 7 maart 2017 werd dit niet (h)erkend door de daar aanwezigen: “in het Bal moeten worden 

opgenomen, dat aan specifieke zorgplichten in ieder geval is voldaan voor zover de specifieke 

bepalingen in het Bal worden nageleefd.” 

Onder de beantwoording van item 152 schrijft u echter: “Van burgers en bedrijven wordt, in lijn 

met deze keuze, verwacht dat zij zo nodig meer doen voor de bescherming van de fysieke leef-

omgeving dan alleen de doelvoorschriften of maatregelen die in het Bal of in een omgevingsver-

gunning zijn voorgeschreven, strikt en naar de letter na te leven. Door de vanzelfsprekende 

regels achterwege te laten, kan het aantal regels in het ontwerp-Bal worden beperkt. Door de 

vanzelfsprekende regels – die door velen als betuttelend worden ervaren – achterwege te laten, 

kan het aantal regels in het ontwerp-Bal worden beperkt.” Graag vernemen de leden van de 

PvdA-fractie hierop een reactie. Bent u bereid ten behoeve van de juridische zekerheid en 

handhaafbaarheid hiertoe wel algemene regels op te nemen in het Bal? 

 

Verbetering leefomgeving  

Uw antwoord (item 81) inzake de vraag of verlaging van de uitstoot die in een gebied ontstaat 

door toepassing van best beschikbare technieken ten goede moet komen aan verbetering van 

de kwaliteit van de leefomgeving, is naar de mening van de leden van de PvdA-fractie teleur-

stellend. Immers, doelstelling van de wet is stelselmatige verbetering van het leefmilieu (artikel 

1.3). In het antwoord laat u de milieugebruiksruimte principieel over aan de politieke besluit-

vorming op lokaal niveau, die leidt tot ‘opvulling’ van de milieugebruiksruimte tot aan de grens-

waarden. Hierbij ontstaat dus eerder een ‘standstill’ dan verbetering van milieu- en gezond-

heidsomstandigheden.  
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Waarom, zo vragen de leden van de PvdA-fractie, kiest u als stelselverantwoordelijke niet voor 

een meer ambitieuze doelstelling conform letter en geest van de Omgevingswet en de daarbij 

behorende regie, bijvoorbeeld conform aanbevelingen van de Wereldgezondheidsraad in plaats 

van slechts te verwijzen naar een nog op te stellen luchtkwaliteitsplan? Wat verwacht u van een 

nieuw advies van de Nederlandse Gezondheidsraad ter zake, gelet op eerdere adviezen op dit 

thema van dit adviesorgaan? 

 

Overbelaste situaties 

Over het vraagstuk van de sturingskracht van de wet ten aanzien van verbetering van de om-

gevingskwaliteit onder de grenswaarden, hebben de provincies in hun inbreng bij de hoorzitting 

gevraagd naar de mogelijkheid om interventiemogelijkheden te krijgen in (over)belaste situaties 

waar cumulatie van geluid en geur optreedt. Heeft u kennisgenomen van dit verzoek van het 

IPO? En zo ja, hoe staat u tegenover dit voorstel? 

 

Rechtsbescherming 

De PvdA-fractieleden vragen aandacht voor de verandering die optreedt in de rechtsbescher-

ming van burgers/bedrijven bij verschuiving van de vergunningplicht naar algemene regels. 

In het concept-omgevingsbesluit staat: “Belanghebbenden kunnen geen bezwaar maken of be-

roep instellen tegen de gemelde activiteit, omdat de (reactie op een) melding geen besluit is in 

de zin van de Algemene wet bestuursrecht”. Kunt u helder maken in welke gevallen/categorieën 

van meldingen van activiteiten die worden gedefinieerd/gevorderd in algemene beleidsregels 

van lagere overheden, wel of niet als Awb-besluit moeten worden beschouwd gezien het feit dat 

in de rechtspraak6 hierover geen eenduidigheid bestaat? 

 

De leden van de PvdA-fractie kijken met interesse uit naar uw beantwoording. 

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de GroenLinks-fractie 

Advies Raad van State en aanpassingen  

U geeft aan aanpassingen te gaan doen in de Omgevingswet en de vier ontwerpbesluiten naar 

aanleiding van de consultaties en de behandeling in de Tweede Kamer. Met de voorgenomen 

Invoeringswet Omgevingswet past het kabinet de Omgevingswet aan en zal het overgangsrecht 

geregeld worden. De consequenties van de Invoeringswet Omgevingswet voor de vier AMvB’s 

komen aan de orde bij het Invoeringsbesluit Omgevingswet, zo schrijft u. U zal het wetsvoorstel 

Invoeringswet en het ontwerp-Invoeringsbesluit samen met de vier ontwerpbesluiten Omge-

vingswet (de AMvB’s) voor advisering voorleggen aan de Afdeling advisering Raad van State. 

Daarnaast lopen trajecten voor vier aanvullingswetten (bodem, geluid, grondeigendom en na-

tuur). Deze voorgenomen aanvullingswetten wijzigen de Omgevingswet en de aanvullingsbeslui-

ten zullen de vier AMvB’s wijzigen. De vier AMvB’s, die wij nu behandelen, zullen dus nog aan-

gepast worden. De GroenLinks-fractieleden kunnen nu niet overzien hoe de inhoud en formu-

lering van de aanpassingen precies zullen zijn. De Afdeling advisering Raad van State zal een 

advies uitbrengen over onder meer de aangepaste AMvB’s. De leden achten het voor een zorg-

vuldige besluitvorming gewenst dat zij kunnen besluiten over de aangepaste AMvB’s, mét ken-

nis van het advies van de Afdeling advisering Raad van State. Kunt u aangeven wanneer een 

advies verwacht wordt?  

                                                
6 Rechtbank Oost-Brabant, september 2016, zaaknummer 20160750. 
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Gelijkwaardig beschermingsniveau 

U geeft in de beantwoording aan dat de regels in de AMvB’s bijdragen aan het gelijkwaardig 

beschermingsniveau, en dat met deze Rijksregels ook de behartiging van nationale belangen en 

internationale verplichtingen wordt veiliggesteld. Maar, zegt u, “de mate van bescherming van 

de fysieke leefomgeving wordt niet alleen door de rijksregels bepaald, maar ook door de keuzen 

die decentrale overheden maken, binnen de bestuurlijke afwegingsruimte die het Rijk hen laat”. 

Volgens u is gebleken dat provincies en gemeenten prudent met die ruimte omgaan. Bovendien 

is die ruimte niet onbegrensd. De fractieleden van GroenLinks zijn bezorgd over het realiseren 

van een gelijkwaardig beschermingsniveau bij deze decentralisatie van het omgevingsrecht. Zij 

hebben daar een aantal vragen over. Sommige normen komen niet terug, bijvoorbeeld op het 

gebied van geluid. Hoe garandeert u dan een gelijkwaardig beschermingsniveau? Namens de 

groene organisaties gaf Natuur en Milieu aan dat er heel veel mogelijkheden zijn om af te wij-

ken van normen. Grenswaarden kunnen overschreden worden in specifieke gevallen, onder 

voorwaarde van een deugdelijke motivering. Hoe kunt u garanderen dat niet in heel veel geval-

len grenswaarden overschreden gaan worden? Aan welke kwaliteitscriteria moet een ‘deugdelij-

ke motivering’ voldoen?  

 

U geeft aan dat het niveau van de kwaliteit van de leefomgeving niet op elke locatie in Neder-

land gelijk zal blijven, omdat er ruimte moet zijn voor ontwikkeling. Anders zou Nederland op 

slot gaan. De GroenLinks-fractieleden hebben de vraag aan welke grenzen deze ruimte is ge-

bonden, en hoever het niveau van de kwaliteit van de leefomgeving mag verslechteren ten gun-

ste van ontwikkeling. Graag een toelichting op uw antwoord.  

 

Bij luchtkwaliteit mag de decentrale overheid niet afwijken, maar is het basisbeschermingsni-

veau onvoldoende voor de gezondheid, zo erkent ook u. Waarom bent u niet bereid de streef-

waarden van de Wereld Gezondheid Organisatie (WGO) in het Bkl op te nemen? Deze streef-

waarden betreffen een inspanningsverplichting. Waarom wilt u zelfs geen inspanningsverplich-

ting voor luchtkwaliteit conform de WGO-normen in het Bkl opnemen?  

 

U ziet geen probleem in de intrekking van het Besluit gevoelige bestemmingen, omdat de lucht-

kwaliteit zodanig verbeterd is dat er geen (dreigende) overschrijdingen meer worden verwacht, 

en het Besluit volgens u dan geen werking heeft. De GroenLinks-fractieleden wijzen in dit ver-

band op de strengere normen van de WGO, waar op veel plaatsen niet aan wordt voldaan. Met 

het oog op deze strengere WGO-normen is het toch juist belangrijk om gevoelige bestemmingen 

zoals kinderdagverblijven en scholen niet vlakbij rijks- of provinciale wegen te plaatsen? Bent u 

het met de leden eens dat een aanscherping van de afstandseisen en luchtkwaliteitsnormen in 

het besluit eerder voor de hand zou liggen, dan het afschaffen van dit besluit? Ook achten zij u 

wel erg optimistisch met de stelling dat er geen problemen met luchtkwaliteit meer zijn, in het 

licht van het rapport van de Europese Commissie, waarin de G4 tot de twaalf slechtst preste-

rende steden op het gebied van luchtkwaliteit behoren.  

 

Het IPO maakt zich zorgen over normopvulling en sluipende verslechtering bij cumulatie. Ook 

het IPO is derhalve bezorgd over een gelijkwaardig beschermingsniveau. Kunt u hier een reactie 

op geven? Hoe wordt in het nieuwe stelsel voorkomen dat normopvulling gaat optreden? En hoe 
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wordt voorkomen dat cumulatie leidt tot verslechtering van de kwaliteit van de leefomgeving en 

vermindering van de bescherming van gezondheid en leefomgeving? 

 

Doelen van de Omgevingswet en de borging daarvan in de AMvB’s 

Het RIVM is niet overtuigd van een gelijkwaardig beschermingsniveau en het realiseren van 

duurzame ontwikkeling, gezondheid en goede kwaliteit leefomgeving, en oordeelt dat het flan-

kerend beleid tot op heden onvoldoende is. Kunt u hier een reactie op geven?. Het RIVM vindt 

dat het Rijk op grond van zijn stelselverantwoordelijkheid een aantal voorzieningen zou moeten 

treffen. Zo pleit het RIVM voor samenwerkingsprogramma’s van het Rijk en de andere overhe-

den. In deze samenwerkingsprogramma’s zou onder meer gezamenlijk preciezer moeten wor-

den aangegeven wat wordt bedoeld met nog te abstracte termen als 'duurzame ontwikkeling', 

'gezondheid', en 'goede kwaliteit van leefomgeving'. Bent u daartoe bereid?  

Ook pleit het RIVM sterk voor het beter borgen en toegankelijk maken van kennis en informatie, 

voor en bij decentrale overheden. Bent u het eens met de GroenLinks-fractieleden, dat kennis 

en informatie over de relatie ruimte, gezondheid, leefomgeving en milieu, alsmede de effecten 

van cumulatie cruciaal is voor beleid en uitvoering door de gemeenten? Zo ja, bent u bereid zich 

hier extra voor in te spannen en zorg te dragen voor voldoende middelen?  

Ook pleit het RIVM voor indicatoren op grond waarvan (lokale) overheden een geïntegreerde 

balans kunnen opmaken. Steunt u de ontwikkeling van dergelijke indicatoren? Het RIVM pleit 

voor hulp aan gemeenten bij het maken van procesmatige en inhoudelijke afwegingsmethodie-

ken. Bent u daartoe bereid? Monitoring van de kwaliteit van de leefomgeving is cruciaal en dient 

op orde te blijven, stelt het RIVM. Ook hier is samenwerking Rijk en lokale overheden van groot 

belang. Het RIVM maakt zich zorgen over de toekomstbestendigheid van de financiering van 

monitoring. Graag krijgen de GroenLinks-fractieleden een reactie van u. Bent u bereid voldoen-

de middelen in te zetten?  

 

Besluit kwaliteit leefomgeving 

U geeft in de beantwoording (vraag 96) aan dat u voornemens bent de betekenis van het om-

gevingsplan bij de beoordeling van de omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten 

in het Bkl te verduidelijken, naar aanleiding van de consultatie en vragen van de Tweede Ka-

mer. In het Bkl zal worden bepaald dat rekening moet worden gehouden met het omgevings-

plan bij de vraag of sprake is van significante verontreiniging door de milieubelastende activi-

teit. Dit betekent volgens u dat het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor de mili-

eubelastende activiteit zich bij de voorbereiding van het besluit rekenschap zal moeten geven 

van deze regels in het omgevingsplan, en in de motivering van de beslissing op de aanvraag 

duidelijk zal moeten maken op welke wijze deze regels de inhoud van dit besluit op dit punt 

hebben beïnvloed, ook als van die regels wordt afgeweken. Kunt u al preciezer aangeven hoe u 

deze aanpassing in het Bkl zal formuleren?  

U geeft aan dat er ook bij het verlenen van de omgevingsvergunning wel strijdigheid kan zijn 

met de regels van het omgevingsplan, en dat er dan een vergunning voor een afwijkactiviteit 

moet worden aangevraagd. De GroenLinks-fractieleden vragen u of in dit geval van een afwijk-

activiteit strengere vereisten gelden ten aanzien van noodzaak van de activiteit, begrenzing aan 

de afwijking van het omgevingsplan, proportionaliteit, verplichting tot extra maatregelen en 

compensatie et cetera? Kunt u dit nader toelichten?  
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Wat bedoelt u in de beantwoording van vraag 108 met "onrealistische doelen in het kader van 

decentrale omgevingswaarden"? Acht u het onrealistisch wanneer een gemeente bijvoorbeeld 

voor luchtkwaliteit een decentrale omgevingswaarde vaststelt waarin de streefwaarden voor 

luchtkwaliteit volgens de WGO worden opgenomen? Of bedoelt u dat dit onrealistisch is wanneer 

er een rijksweg vlak om deze gemeente loopt? Of doelt u op ambitieuze decentrale omgevings-

waarden in een gebied met intensieve veehouderij? 

 

In de beantwoording van vraag 109, over het opnemen van de waarborgen uit de Crisis- en 

herstelwet, en de Interimwet stad-en-milieubenadering, antwoordt u dat er gekozen is voor een 

“alternatieve benadering, waarbij de afwegingsruimte langs inhoudelijke weg is ingekaderd” (en 

de reguliere procedureregels gelden). De GroenLinks-fractieleden vinden deze alternatieve be-

nadering onduidelijker en een afzwakking ten opzichte van de waarborgen in de genoemde wet-

ten. Graag ontvangen zij hier een reactie op. Waarom heeft u voor deze alternatieve benadering 

gekozen? U geeft aan dat een vorm van deze afwegingsruimte langs inhoudelijke weg te vinden 

is bij de mogelijkheid tot afwijken van grenswaarden voor trillingen en de geurbelasting bij 

technische werken en veehouderijen. Gaat het bij de technische werken om permanente of tij-

delijke overschrijdingen? Gaat het bij de veehouderijen om een structurele langjarige afwijking, 

en hoe is deze afwijking begrensd? 

 

U bent niet bereid (zie vraag 111) om een omgevingswaarde voor CO2 vast te stellen, zoals de 

Tweede Kamer per motie heeft gevraagd. In deze motie werd verwezen naar de uitspraak van 

de rechtbank in het Urgenda-vonnis. U antwoordt met: “hier is niet voor gekozen”. De Groen-

Links-fractieleden missen een onderbouwing en achten het antwoord onbevredigend. Zij vragen 

u nogmaals toe te lichten waarom u de wens van de Tweede Kamer voor een omgevingswaarde 

voor CO2, naast u neerlegt.  

 

Een belangrijk doel van de Omgevingswet is het bevorderen en realiseren van duurzaamheid. 

Toch wordt er in het Bkl niets geregeld om dit doel te behalen. Waarom wordt aan dit doel geen 

handen en voeten gegeven? Bent u het met de fractieleden van GroenLinks eens dat dit een 

gemiste kans is? Bent u bereid om, zoals het RIVM voorstelde, in een samenwerkingsprogram-

ma hier nader invulling aan te geven? 

 

U acht in de beantwoording (vraag 116) een omgevingswaarde voor landschap niet goed denk-

baar, omdat er geen objectieve waarde te bepalen is die kan worden gemonitord. De Groen-

Links-fractieleden zijn van mening dat er wel degelijk kwalitatieve normen te formuleren zijn 

voor landschap op basis van bestaande studies. Daarmee zou meer sturingsmogelijkheid op het 

gebied van landschap gecreëerd worden. Bent u bereid te verkennen welke kwalitatieve normen 

mogelijk te formuleren zijn?  

 

U geeft aan (vraag 116) dat de plicht tot behoud en herstel van biodiversiteit ook buiten Natura 

2000-gebieden wordt gecontinueerd. Wilt u toelichten hoe deze plicht geborgd wordt? 

 

U (vragen 61 en 120) ziet geen reden om in het Bkl een bepaling op te nemen die mijnbouwac-

tiviteiten uitsluit in waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, boringsvrije zones en 

gebieden met strategische en nationale grondwatervoorraden. U wilt geen wijziging in de regels 
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voor mijnbouwwerken op land. Gerichte bescherming van gebieden met het oog op waterwin-

ning is een verantwoordelijkheid van de provincies. Daartoe is een instructieregel opgenomen in 

het Bkl. Hiermee blijft het mogelijk om mijnbouwactiviteiten in waterwingebieden et cetera te 

ondernemen. Waarom kiest u niet voor volstrekte duidelijkheid? 

 

U (vragen 55 en 124) geeft aan dat de duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening 

voldoende is geborgd via onder meer de specifieke zorgplicht in het Bal, maar ook op andere 

wijzen. De GroenLinks-fractieleden vinden in dit geval de specifieke zorgplicht in termen van 

‘redelijkerwijs’ en ‘zo veel mogelijk’, zwak, en vragen u nogmaals te beargumenteren waarom 

ten aanzien van de cruciale drinkwatervoorziening voor deze 'open formulering’ is gekozen (in 

uw woorden). 

 

Rechtsbescherming 

Verschillende organisaties, waaronder de VNG en Natuur en Milieu, pleiten voor ruimere toepas-

sing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure dan nu wordt voorgesteld. Natuur en Milieu 

geeft aan dat de belangrijkste reden, namelijk tijdwinst, maar zeer ten dele opgaat, omdat een 

uitgebreide voorbereidingsprocedure er vaak voor zorgt dat mensen niet naar de rechter stap-

pen. Kunt u hier een reactie op geven? 

 

De VNG noemt de reguliere voorbereidingsprocedure van acht weken voor de uitvoeringsprak-

tijk een ongewenste beperking om belangrijke doelen van de Omgevingswet te behalen. Graag 

krijgen de GroenLinks-fractieleden hier een reactie op. Bent u bereid de gemeente meer ruimte 

te geven voor het toepassen van de uitgebreide voorbereidingsprocedure?  

 

Participatie 

De natuur- en milieuorganisaties maken zich zorgen over de daadwerkelijke invulling van parti-

cipatie. Zij wijzen erop dat participatie waarbij burgers het idee krijgen dat er niets met hun 

inbreng gedaan wordt, tot het tegenovergestelde leidt, namelijk frustratie. Daarom pleiten zij 

voor het opstellen van randvoorwaarden aan participatie. De GroenLinks-fractieleden vragen u 

om een reactie.  

 

Vragen en opmerkingen van de leden van de ChristenUnie-fractie 

Verankering doelen (n.a.v. vraag en antwoord 11 en 125) 

De leden van de ChristenUnie-fractie constateren dat in de beantwoording van de vragen over 

een goede wettelijke verankering van de voor ons land cruciale doelen, u deels langs de gestel-

de vraag heen scheert. Zij vroegen namelijk niet om het vastleggen van normgetallen in de 

Omgevingswet, maar om het verankeren van de uitgangspunten onder de nieuwe waterveilig-

heidsnormen op wetsniveau. U geeft in uw antwoord andermaal aan de normstelling zoveel 

mogelijk te willen bundelen op één niveau. De leden vernemen graag of u alsnog bereid bent  ̶ 

zij putten hoop uit het woord 'vooralsnog'  ̶  voor bijvoorbeeld de normen over water en lucht-

kwaliteit, een basis(beschermings)niveau in de wet vast te leggen en de uitwerking op het ni-

veau van de AMvB te regelen. Op die manier worden de meest fundamentele onderdelen van de 

wet op wetsniveau geregeld, wordt daarmee tevens de democratische legitimatie vergroot, en 

blijven tegelijkertijd de samenhang, inzichtelijkheid en toegankelijkheid van de normen ge-

borgd. 
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Mogelijkheden provincies om bouw nieuwe kantoren te voorkomen (n.a.v. vraag en antwoord 

126) 

In reactie op de vraag van de leden van de ChristenUnie-fractie betreffende het terugdringen 

van plancapaciteit van kantoren, stelde u dat tijdens de eerste oefensessie er een breed gedra-

gen beeld was dat de Omgevingswet voldoende instrumenten biedt voor een effectieve kanto-

renaanpak. Tijdens het daarop volgende bestuurlijke overleg tussen het IPO, de VNG en u zou 

zijn geconcludeerd dat er goede stappen zijn gezet. Het antwoord suggereert dat straks onder 

het regime van de Omgevingswet net zo goed en voortvarend als nu onder de Wro op aandrang 

van de provincies harde plancapaciteit kan worden wegbestemd. De leden hebben echter be-

grepen dat het verslag van de oefensessie dermate kritisch is, dat deze conclusie niet gerecht-

vaardigd lijkt. Zij krijgen derhalve graag de bevestiging dat de beoordeling van de oefensessie 

c.q. de conclusie over het nieuwe instrumentarium (projectbesluit) onder de Omgevingswet 

teneinde plancapaciteit weg te bestemmen, unisono is getrokken door het IPO, de VNG en u. De 

ChristenUnie-fractieleden zijn sowieso benieuwd naar het verslag van de oefensessie en vragen 

u of dit verslag beschikbaar is/kan worden gesteld. Het gaat het voorstellingsvermogen van hen 

namelijk enigszins te boven hoe het vervangen van de mogelijkheid van een inpassingsplan van 

een provincie, om met één planologisch besluit vele vierkante meters bvo aan plancapaciteit te 

schrappen door een instructie van de provincie  ̶  die vervolgens door gemeenten in de diverse 

omgevingsplannen moet worden verwerkt  ̶  met daarbij de mogelijkheden die interbestuurlijk 

toezicht biedt als stok achter de deur, leidt tot een net zo gemakkelijke en snelle werkwijze als 

met het huidige instrumentarium. De leden krijgen daarom graag nadere informatie over het 

verschil in tijdspanne voor het wegnemen van plancapaciteit onder de huidige Wro en de Omge-

vingswet. Met andere woorden: hoe gemakkelijk en snel kunnen andere provincies desgewenst 

het voorbeeld van de kantorenaanpak van de provincie Utrecht volgen? 

 

Omgevingsbesluit (n.a.v. vraag en antwoord 131) 

U geeft in de beantwoording van de vraag waarom de waterschappen een regulier adviesrecht 

krijgen bij indirecte lozingen in plaats van een advies met instemming aan, dat het huidige, in 

een aantal gevallen bindende, adviesrecht van de waterschappen bij indirecte lozingen zo be-

leidsneutraal mogelijk wordt omgezet. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen u of het dan 

juist niet passender zou zijn geweest om een advies met instemming aan de waterschappen toe 

te kennen bij indirecte lozingen. Het komt hen voor dat een advies met instemming in vergelij-

king met het huidige bindende adviesrecht met betrekking tot waterzuiveringen en waterkwali-

teit, beleidsneutraler is dan een regulier adviesrecht en meer recht doet aan de belangen van 

waterzuiveringen en waterkwaliteit. 
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Tot slot 

De leden van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening zien uw 

reactie met belangstelling tegemoet en ontvangen deze graag uiterlijk 12 mei 2017. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

Prof. dr. E.M. Sent 

Voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening 

 


