Cocktail
Omgevingswet: de kers op de taart!
:ĂŶǀĂŶĚĞŶƌŽĞŬ͕sEKͲEtĞŶD<ͲEĞĚĞƌůĂŶĚ

KƉϵŵĂĂƌƚϮϬϭϮŚĞĞŌĚĞEĞĚĞƌůĂŶĚƐĞDŝŶŝƐƚĞƌǀĂŶ
Infrastructuur en Milieu aan de Tweede Kamer een
brief gestuurd waarin de contouren zijn geschetst
van de door het kabinet beoogde herziening van het
stelsel van omgevingsrecht. Het gaat hier om een
fundamentele herziening van het omgevingsrecht.
Het kabinet vindt het belangrijk dat er een nieuw
ƐĂŵĞŶŚĂŶŐĞŶĚ ĞŶ ǀĞƌĞĞŶǀŽƵĚŝŐĚ ǁĞƩĞůŝũŬ ƐƚĞůƐĞů
ǀŽŽƌĚĞůĞĞĨŽŵŐĞǀŝŶŐŬŽŵƚ͘KƉϭϭĂƉƌŝůϮϬϭϮƐůŽŽƚ
ĚĞƚĞƌŵŝũŶǀŽŽƌĚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĐŽŶƐƵůƚĂƟĞ͘
/ŶĚĞKŵŐĞǀŝŶŐƐǁĞƚǁŽƌĚĞŶϭϱǁĞƩĞŶŐĞŚĞĞůŐĞŢŶƚĞŐƌĞĞƌĚ͘ ĂĂƌŶĂĂƐƚ ǁŽƌĚĞŶ ƚǁĞĞ ǁĞƩĞŶ ǀŽůůĞĚŝŐ
ŝŶŐĞƚƌŽŬŬĞŶ ĞŶ ǁŽƌĚĞŶ Ƶŝƚ ĐŝƌĐĂ Ϯϱ ĂŶĚĞƌĞ ǁĞƩĞŶ
de omgevingsrechtelijke elementen overgenomen
ŝŶ ĚĞ KŵŐĞǀŝŶŐƐǁĞƚ͘  ŝƚ ŵŽĞƚ ƌĞƐƵůƚĞƌĞŶ ŝŶ ĞĞŶ
integrale wet, die een adequaat en toekomstbestenĚŝŐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚĂƌŝƵŵďŝĞĚƚǀŽŽƌŚĞƚĂĂŶƉĂŬŬĞŶǀĂŶ
ĚĞ ŵĂĂƚƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬĞ ŽƉŐĂǀĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ďƌĞĚĞ ŐĞďŝĞĚ
van de leefomgeving in Nederland.
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͚,Ğƚ ǀŽŽƌŶĂĂŵƐƚĞ ďĞǌǁĂĂƌ ƚĞŐĞŶ ŚĞƚ ŽŵŐĞǀŝŶŐƐƌĞĐŚƚŝƐǌŝũŶĐŽŵƉůĞǆŝƚĞŝƚ͘ƌǌŝũŶǀĞĞůĞŶǌĞĞƌŐĞĚĞƚĂŝůůĞĞƌĚƵŝƚŐĞǁĞƌŬƚĞŵĂƚĞƌŝģůĞŶŽƌŵĞŶĚŝĞďŝũďĞƐůƵŝƚĞŶ
ŽŵƚƌĞŶƚ ĚĞ ŝŶƌŝĐŚƟŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ĨǇƐŝĞŬĞ ůĞĞĨŽŵŐĞǀŝŶŐ
in acht moeten worden genomen, en er is ook een
ŐƌŽƚĞŚŽĞǀĞĞůŚĞŝĚƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐĚŝĞĚŽŽƌůŽƉĞŶ͕ĞŶŚĞƚ
ůŝĞĨƐƚǌŽŶĚĞƌĨŽƵƚĞŶƚŽĞŐĞƉĂƐƚŵŽĞƚĞŶǁŽƌĚĞŶ͘;͙Ϳ
ĞŶ ŵŝůŝĞƵƌĞĐŚƚĞůŝũŬ ƐƚĞůƐĞů ǁĂĂƌǀĂŶ ǌĞůĨƐ ƐƉĞĐŝĂůŝƐten en de meest betrokken wetgevingsambtenaren
aangeven dat zij het niet meer in zijn geheel kunnen
ŽǀĞƌǌŝĞŶ ĞŶ ďĞŐƌŝũƉĞŶ ŝƐ ƚĞ ĐŽŵƉůĞǆ͘ ZĞĚƵĐƟĞ ǀĂŶ
ĐŽŵƉůĞǆŝƚĞŝƚŝƐŽŶŐĞƚǁŝũĨĞůĚĞĞŶ͕ǌŽŶŝĞƚŚĞƚŵĞĞƐƚ
ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞĚŽĞůǁĂĂƌŽƉŚĞƚŶĂĚĞŶŬĞŶŽǀĞƌĞĞŶŚĞƌŝŶƌŝĐŚƟŶŐǀĂŶŚĞƚŽŵŐĞǀŝŶŐƐƌĞĐŚƚŐĞƌŝĐŚƚǌŽƵŵŽĞƚĞŶǌŝũŶ͛͘ůĚƵƐƐůĂĂƚĂĐŬĞƐŵŝũŶƐŝŶǌŝĞŶƐĚĞƐƉŝũŬĞƌ
ŽƉǌŝũŶŬŽƉŝŶǌŝũŶŽŶǀŽůƉƌĞǌĞŶĞƐƐĂǇ͚EĂĂƌĞĞŶŝŶƚĞŐƌĂůĞŽŵŐĞǀŝŶŐƐǁĞƚ͍͛ŝŶĚĞďƵŶĚĞůĞǌŝŶŶŝŶŐŽƉŚĞƚ
ŽŵŐĞǀŝŶŐƐƌĞĐŚƚ;Ɖ͘ϯĞ͘ǀ͘Ϳ͘

http://blog.omgevingsrecht.be
De door Backes en anderen gesignaleerde com-
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ƉůĞǆŝƚĞŝƚǀĂŶŚĞƚŽŵŐĞǀŝŶŐƐƌĞĐŚƚŝƐŵŝũŶƐŝŶǌŝĞŶƐŚĞƚ
ďĞƐƚƵƵƌ ĞŶ ŵŝŶŝƐƚĞƌŝģůĞ ƌĞŐĞůŝŶŐĞŶ͘ 'ĞĞŶ ǁŽŶĚĞƌ
gevolg van het feit dat het omgevingsrecht niet kan
ĚĂƚ ǌĞůĨƐ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚĞŶ Ěŝƚ ŽŶƐĂŵĞŶŚĂŶŐĞŶĚĞ ŽŵŐĞǁŽƌĚĞŶ ŐĞŬǁĂůŝĮĐĞĞƌĚ ĂůƐ ĠĠŶ ǁĞƚƐƐǇƐƚĞĞŵ͗ ǀŽůvingsrecht niet meer in zijn geheel kunnen overzien
ŐĞŶƐďĞƉĂĂůĚĞĐƌŝƚĞƌŝĂŐĞŽƌĚĞŶĚĞ͕ŽŶĚĞƌůŝŶŐƐĂŵĞŶĞŶďĞŐƌŝũƉĞŶ͘
hangende regels. Wat in werkelijkheid samenhangt,
ŝƐĚŽŽƌĚĞǁĞƚŐĞǀĞƌŝŶĚĞĂĨŐĞůŽƉĞŶĚĞĐĞŶŶŝĂŝŶǀĞƌĞŶ ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĞůĞ ǀĞƌďĞƚĞƌŝŶŐ ǀĂŶ ĚĞ ŽŵŐĞǀŝŶŐƐƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ǁĞƚƐƐǇƐƚĞŵĞŶ ŐĞƌĞŐĞůĚ͘ Ž ŚĂĚĚĞŶ ďƵƌǁĞƚƐǇƐƚĞŵĂƟĞŬ ŝƐ ĚƌŝŶŐĞŶĚ ŶŽŽĚǌĂŬĞůŝũŬ͘ ĂĂƌŵĞĞ
ŐĞƌƐĞŶďĞĚƌŝũǀĞŶĚŝĞĞĞŶƉƌŽũĞĐƚǁŝůůĞŶƵŝƚǀŽĞƌĞŶ͕
gaat het niet zozeer om een inhoudelijke herziening
ǌŽĂůƐĚĞďŽƵǁǀĂŶĞĞŶŐĂƌĂŐĞŽĨĞĞŶĨĂďƌŝĞŬƚŽƚϭ
ǀĂŶŚĞƚŽŵŐĞǀŝŶŐƐƌĞĐŚƚ͕ŵĂĂƌŽŵĞĞŶŝŶƚĞŐƌĂƟĞǀĂŶ
ŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϬŶŽŐƚĞŵĂŬĞŶŵĞƚƟĞŶƚĂůůĞŶƚŽĞƐƚĞŵĚĞ ĚĞƐďĞƚƌĞīĞŶĚĞ ǁĞƚŐĞǀŝŶŐ ŝŶ ĠĠŶ ǁĞƚƐǇƐƚĞĞŵ͕
mingen van de overheid voor wat zij realiter zullen
ŵĞƚƐƚƌŽŽŵůŝũŶŝŶŐǀĂŶĚĞďĞƉĂůŝŶŐĞŶĞŶĨŽƌŵƵůĞƌŝŶǌŝĞŶ ĂůƐ ĠĠŶ ƉƌŽũĞĐƚ͘ Ğ tĞƚ ĂůŐĞŵĞŶĞ ďĞƉĂůŝŶŐĞŶ
ŐĞŶ͕ ĚĞĨƌĂŐŵĞŶƚĂƟĞ ĞŶ ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƟĞ͘ ,Ğƚ ƐĂŵĞŶŽŵŐĞǀŝŶŐƐƌĞĐŚƚ;tĂďŽͿŚĞĞŌĚĂĂƌĂĂŶŐĞůƵŬŬŝŐĞĞŶ
ďƌĞŶŐĞŶ ǀĂŶ ďĞƐƚĂĂŶĚĞ ǁĞƚŐĞǀŝŶŐ ŽƉ ŚĞƚ ŐĞďŝĞĚ
ĞŝŶĚŐĞŵĂĂŬƚ͘^ŝŶĚƐϭŽŬƚŽďĞƌϮϬϭϬŝƐǀŽŽƌĠĠŶƉƌŽvan milieu, ruimtelijke ordening, natuur en water in
ject nog slechts één omgevingsvergunning vereist,
ĞĞŶŐĞŢŶƚĞŐƌĞĞƌĚĞǁĞƚƐǇƐƚĞŵĂƟĞŬŬĂŶĚĂĂƌŽŵďŝŶĂĂŶƚĞǀƌĂŐĞŶŵĞƚĠĠŶ;ĚŝŐŝƚĂůĞͿĂĂŶǀƌĂĂŐ͕ǁĂĂƌŽƉ
ŶĞŶĞĞŶďĞƚƌĞŬŬĞůŝũŬŬŽƌƚĞƟũĚŐĞƌĞĂůŝƐĞĞƌĚǁŽƌĚĞŶ͘
wordt beslist in één besluit van één bevoegd gezag,
waarna er slechts één
Belangrijke voordelen van
Sinds 1 oktober 2010 is voor één project
ƌĞĐŚƚƐďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐƐƉƌŽĐĞǌŽ͛Ŷ ŝŶƚĞŐƌĂƟĞ ĞŶ ƐƚƌŽŽŵĚƵƌĞ ǀŽůŐƚ͘ ĞŶ ǁŝŶͲǁŝŶͲ
lijning van omgevingsrecht
nog slechts één omgevingsvergunning
ǁŝŶͲǁŝŶƐŝƚƵĂƟĞ͘
zijn vooral het verkrijgen
vereist, aan te vragen met één aanvraag,
van eenvoud, overzichteDe Wabo is echter nog
lijkheid en uitvoerbaarwaarop wordt beslist in één besluit van
ŵĂĂƌĞĞŶĞĞƌƐƚĞƐƚĂƉ͘ŽŶheid, waardoor naar veréén bevoegd gezag, waarna er slechts
der volledig te willen zijn,
ǁĂĐŚƟŶŐ ŽŽŬ ĞĞŶ ŬŽƌƚĞƌĞ
ŶŽĞŵŝŬŝŶĚĞĞĞƌƐƚĞƉůĂĂƚƐ
ĚŽŽƌůŽŽƉƟũĚ ǀĂŶ ƉƌŽĐĞĚƵéén rechtsbeschermingsprocedure volgt.
het feit dat niet alle voor
res, een integrale behandeĞĞŶ tĂďŽͲƉƌŽũĞĐƚ ďĞŶŽĚŝŐĚĞ ǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶ ŝŶ ĚĞ
ůŝŶŐǀĂŶƉůĂŶŶĞŶ͕ƉƌŽũĞĐƚĞŶĞŶǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐĞŶĞŶĞĞŶ
ŽŵŐĞǀŝŶŐƐǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐ ǌŝũŶ ŐĞŢŶƚĞŐƌĞĞƌĚ͘ dĞ ĚĞŶŬĞŶ
ďĞƚĞƌĞ ŚĂŶĚŚĂĂĩĂĂƌŚĞŝĚ ǀĂŶ ŚĞƚ ŽŵŐĞǀŝŶŐƐƌĞĐŚƚ
ŝƐĂĂŶĚĞǁĂƚĞƌǀĞƌŐƵŶŶŝŶŐ;Ăƌƚ͘ϲ͘ϮtĂƚĞƌǁĞƚͿ͕ĂůƐƚĞďĞƌĞŝŬĞŶǀĂůƚ͘ĂĂƌǀĂŶƉƌŽĮƚĞƌĞŶďƵƌŐĞƌƐ͕ďĞĚƌŝũmede de vergunning in het kader van de handel in
ven, vergunningverleners en handhavers, maar uitďƌŽĞŝŬĂƐŐĂƐĞŵŝƐƐŝĞƌĞĐŚƚĞŶ;Ăƌƚ͘ϭϲ͘ϱtĞƚŵŝůŝĞƵďĞeindelijk ook milieu, ruimte, natuur en water.
ŚĞĞƌͿĞŶEKǆͲĞŵŝƐƐŝĞƌĞĐŚƚĞŶ;Ăƌƚ͘ϭϲ͘ϰϵtĞƚŵŝůŝĞƵͲ
ďĞŚĞĞƌͿ͘ /Ŷ ĚĞ ƚǁĞĞĚĞ ƉůĂĂƚƐ ǁŽƌĚĞŶ ĂĂŶǀƌĂŐĞƌ͕
Ğ ƌĂĐĞ ŝƐ ĞĐŚƚĞƌ ŶŽŐ ŶŝĞƚ ŐĞůŽƉĞŶ͘ ^ŽŵŵŝŐĞ ĐƌŝƟbevoegd gezag, bezwaarmakers, rechters, toezichtĐĂƐƚĞƌƐĚŽĞŶĂůƐŽĨŚĞƚŬĂďŝŶĞƚŐĞĞŶŽŽŐŚĞĞŌǀŽŽƌ
houders en handhavers nog steeds geconfronteerd
ĚĞ ƵŝƚǀŽĞƌŝŶŐƐƉƌĂŬƟũŬ ĞŶ ďĞǌŝŐ ŝƐ ŵĞƚ ͚ŵĞƩƌĞ ůĞƐ
met verschillende toetsingskaders voor de verschilƉŝĞĚƐĚĂŶƐůĞƉůĂƚ͕͛ŵĂĂƌŵŝũůŝũŬƚĞĞŶKŵŐĞǀŝŶŐƐǁĞƚ
ůĞŶĚĞĂĐƟǀŝƚĞŝƚĞŶďŝŶŶĞŶĞĞŶƉƌŽũĞĐƚ;Ăƌƚ͘Ϯ͘ϭϬͲϮ͘ϮϬ
ĞĞƌĚĞƌĚĞƐƉƌĞĞŬǁŽŽƌĚĞůŝũŬĞ͚ĐĠƌŝƐĞƐƵƌůĞŐąƚĞĂƵ͛͘
tĂďŽͿ͘ /Ŷ ĚĞ ĚĞƌĚĞ ƉůĂĂƚƐ ŚĞďďĞŶ ǌŝũ ƌĞŬĞŶŝŶŐ ƚĞ
ŚŽƵĚĞŶ ŵĞƚ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ ƉůĂŶŶĞŶ ŽƉ ŚĞƚ ƚĞƌƌĞŝŶ
van de waterhuishouding, het milieubeheer, de
ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞ ŽƌĚĞŶŝŶŐ ĞŶ ĚĞ ŶĂƚƵƵƌďĞƐĐŚĞƌŵŝŶŐ͘ Ŷ
ůĂƐƚďƵƚŶŽƚůĞĂƐƚ͗ŶŝĞƚĂůůĞŵĞƚĞĞŶƉƌŽũĞĐƚƐĂŵĞŶhangende regels staan in de Wabo zelf. Betrokkenen
ǌƵůůĞŶ ŚĞƚ ŵĂƚĞƌŝģůĞ ƌĞĐŚƚ ĚĂĂƌŶĂĂƐƚ ŶŽŐ ŵŽĞƚĞŶ
ǌŽĞŬĞŶ ŝŶ ƟĞŶƚĂůůĞŶ͕ ůŽƐ ǀĂŶ ĞůŬĂĂƌ ƚŽƚ ƐƚĂŶĚ ŐĞŬŽŵĞŶǁĞƩĞŶ;ǌŽĂůƐĚĞtĞƚƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞŽƌĚĞŶŝŶŐ͕ĚĞ
Wet milieubeheer, de Waterwet en de NatuurbeƐĐŚĞƌŵŝŶŐƐǁĞƚ ϭϵϵϴͿ͕ ĂůŐĞŵĞŶĞ ŵĂĂƚƌĞŐĞůĞŶ ǀĂŶ
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