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Geachte mevrouw Schultz van Haegen, 
 

Op 28 februari 2013 hebben wij van u het verzoek ontvangen om advies uit te brengen over de 

regeldrukeffecten van het voorstel Omgevingswet (OW). U heeft de zogenoemde ‘toetsversie’ 

van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting (MvT) meegezonden. Op 6 mei 2013 

hebben wij de berekeningen van de regeldrukgevolgen ontvangen en op 14 mei 2013 hebben 

wij een addendum bij deze berekeningen ontvangen. In aanloop naar deze versie van het 

wetsvoorstel is Actal procesmatig goed betrokken door medewerkers van uw ministerie. 
 

Wij constateren dat dit wetsvoorstel een eerste stap is om het omgevingsrecht te verbeteren 

door planning, besluitvorming en procedures van het omgevingsrecht te stroomlijnen en 

daarmee verdere samenhang te brengen in de wet- en regelgeving van de fysieke 

leefomgeving. Tegelijkertijd menen wij dat het wetsvoorstel aanpassing behoeft voordat deze 

wordt aangeboden aan de Ministerraad. Verder hangen de uiteindelijke gevolgen van het 

wetsvoorstel voor de regeldruk in sterke mate af van de nadere invulling die zal plaatsvinden 

door middel van lagere regelgeving. Wij verzoeken u om in een latere fase de ontwerpversies 

van deze onderliggende regelgeving die aanzienlijke effecten voor de regeldruk (kunnen) 

hebben, aan ons voor te leggen voor mogelijke ex-ante toetsing. 
 

Het omgevingsrecht is een belangrijk onderwerp, omdat veel burgers en bedrijven er mee te 

maken hebben. Het gaat daarbij om het ontplooien van initiatieven, variërend van het plaatsen 

van een dakkapel tot het opzetten van een olieraffinaderij, en om de rechtsbescherming van 

burgers en bedrijven. Met deze stelselwijziging wilt u het burgers en bedrijven gemakkelijker 

maken om te weten welke rechten en plichten zij hebben. Dit traject biedt grote kansen, 

waaronder het fors verminderen van de regeldruk voor burgers en bedrijven. Hierbij merken wij 

op dat het samenvoegen van wet- en regelgeving in één wet niet automatisch leidt tot minder 

regeldruk. Het reduceren van regeldruk zal vooral moeten worden bereikt bij het bepalen van de 

normstelling in latere fasen. Naast kansen brengt een stelselwijziging ook risico’s met zich mee. 

Het is een omvangrijke operatie die volgt op eerdere majeure wijzigingen van wet- en 

regelgeving, zoals de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo) en de Crisis en herstelwet (Chw). Een aanzienlijk risico is het niet 

slagen van het traject, omdat de uitvoeringspraktijk de veranderingen onvoldoende kan 

bijhouden, zoals is gebleken uit de ervaringen met de Wabo en het OLO. De OW zal opnieuw 
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een forse inspanning vragen van burgers en bedrijven om vertrouwd te raken met de nieuwe 

kaders. Deze inspanning kan gerechtvaardigd zijn als de OW toekomstbestendig is, als de 

uitvoeringspraktijk op orde is, en als het perspectief van burgers en bedrijven centraal wordt 

gesteld, zodat de huidige regeldruk voor burgers en bedrijven fors en merkbaar kan worden 

gereduceerd. 
 

Dit wetsvoorstel is een eerste, belangrijke stap naar een nieuw stelsel van het omgevingsrecht. 

De normstelling zal in vervolgfasen plaatsvinden. Om deze reden richten wij ons advies op de 

uitgangspunten en hoofdlijnen van het wetsvoorstel en gaan wij daarbij ook al in op 

mogelijkheden om regeldruk in de volgende fasen te reduceren. In ons advies benadrukken we 

de kansen die het traject biedt om de regeldruk verder te reduceren. Daarnaast benadrukken 

we in ons advies om de risico’s die het traject met zich meebrengt en die tot een toename van 

regeldruk kunnen leiden, te voorkomen. Met ons advies beogen wij de regeldruk voor burgers 

en bedrijven verder te reduceren met inachtneming van het publieke belang, het belang van de 

initiatiefnemers (burgers en bedrijven) en de rechtszekerheid van andere belanghebbenden dan 

initiatiefnemers (burgers en bedrijven). Ons advies is gestructureerd langs de volgende vier 

thema’s: 

1. Omvang, complexiteit en veranderlijkheid van het omgevingsrecht. 

2. Onnodige belemmeringen van het omgevingsrecht. 

3. Verandermoeheid in de uitvoeringspraktijk. 

4. Niet in beeld gebrachte effecten voor de regeldruk voor burgers en bedrijven. 
 

Wij hebben bij de totstandkoming van ons advies gebruik gemaakt van documenten die door 

experts op terreinen van het omgevingsrecht zijn opgesteld en gesprekken met 

vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld, de publieke sector en de 

wetenschap. Het betreft o.a. vertegenwoordigers van de volgende organisaties: VNO-NCW en 

MKB Nederland, Bouwend Nederland, Koninklijke Metaalunie, Stichting Natuur en Milieu, 

Vereniging Eigen Huis, Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht, Gemeente Boekel, DCMR 

Milieudienst Rijnmond, Gemeente Almere, TU Delft en individuele ondernemers.  
 

De bijlage bij deze brief bevat onze adviespunten. Met dit advies kan de ervaren regeldruk voor 

bedrijven en burgers naar onze mening merkbaar worden verminderd, zonder dat dit ten koste 

hoeft te gaan van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de rechtsbescherming van 

burgers en bedrijven. Wij vertrouwen erop u met dit advies van dienst te zijn geweest, en wij 

zien uit naar uw reactie. 

 
Hoogachtend, 

 

w.g. 

      

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 
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Advies “Ex-ante toets voorstel omgevingswet” 

Op 28 februari 2013 hebben wij van u de zogenoemde ‘toetsversie’ (dit is niet de Ministerraad 

versie) van het voorstel OW en bijbehorende MvT ontvangen. De berekeningen van de 

regeldrukgevolgen hebben wij op 6 mei 2013 ontvangen en op 14 mei 2013 hebben wij een 

addendum bij de berekeningen ontvangen. Dit wetsvoorstel vormt het eerste deel van de 

ontwikkeling naar vereenvoudiging van het omgevingsrecht. 

 

Wij hebben de gevolgen voor de regeldruk van dit wetsvoorstel getoetst aan de hand van het 

beoordelingskader voor vermindering van regeldruk. Dit beoordelingskader bestaat uit de 

volgende drie vragen die alle van toepassing zijn op de OW: 

1. Nuloptie: is er een taak voor de overheid en is regelgeving het meest aangewezen 

instrument? 

2. Zijn minder belastende alternatieven mogelijk en is regeldruk proportioneel ten opzichte van 

het beleidsdoel? 

3. Is gekozen voor een passende uitvoeringswijze met oog voor dienstverlening? 

Voor deze versie van het wetsvoorstel zijn met name de eerste twee toetsvragen van belang. In 

ons advies geven we een doorkijk naar de volgende fasen waarvoor de derde toetsvraag 

relevant is. 

 

Veel burgers en bedrijven (initiatiefnemers en belanghebbenden) ervaren problemen met het 

omgevingsrecht. Het is voor hen vaak onduidelijk aan welke regels zij moeten voldoen om een 

dakkapel te mogen bouwen, om een kledingwinkel uit te mogen breiden of hoe bedrijven de 

inperking van milieurechten, als gevolg van geplande woningbouw, kunnen tegengaan. Het 

omgevingsrecht is omvangrijk en gedetailleerd. Bij het raadplegen van digitale loketten (zoals 

het Omgevingsloket Online) lopen mensen al snel vast vanwege het juridisch taalgebruik. Een 

dienstverlenende ambtenaar of een toezichthouder kan uitkomst bieden wanneer deze een 

responsieve houding aanneemt en over voldoende kennis beschikt. Dit is niet altijd het geval.  

 

De OW biedt de mogelijkheid om het omgevingsrecht voor burgers en bedrijven begrijpelijk, 

voorspelbaar en minder belastend te maken. De OW is een eerste stap om het omgevingsrecht 

te verbeteren door planning, besluitvorming en procedures van het omgevingsrecht te 

stroomlijnen. Het bij elkaar brengen van wet- en regelgeving in één wet alleen zorgt niet 

automatisch voor verbetering van het omgevingsrecht, zoals bij de uitvoeringspraktijk van de 

Wabo en het Omgevingsloket Online (OLO) is gebleken (zie paragraaf 3: Verandermoeheid van 

de uitvoeringspraktijk). Hiervoor is nodig dat de stelselwijziging toekomstbestendig is, dat de 

uitvoeringspraktijk op orde wordt gebracht zodat zij de cumulatie van veranderingen kan 

bijhouden, en dat het perspectief van burgers en bedrijven wordt gehanteerd, zodat een forse 

reductie van de regeldruk kan worden gerealiseerd. Met onderstaande adviespunten beogen 

we de regeldruk voor burgers en bedrijven verder te reduceren met inachtneming van het 

publieke belang, het belang van de initiatiefnemers (burgers en bedrijven) en de 

rechtszekerheid van andere belanghebbenden dan initiatiefnemers (burgers en bedrijven). 
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1. Omvang, complexiteit en veranderlijkheid van het omgevingsrecht  

Beoogd effect van de OW 

Het omgevingsrecht kende de afgelopen jaren al veel majeure wijzigingen, waaronder de 

nieuwe Wro, Wabo, Chw en het Activiteitenbesluit. Iedere wijziging van wet- en regelgeving 

vergt inspanning van burgers, bedrijven en overheden om vertrouwd te raken met de nieuwe 

kaders. De OW zal wederom een forse inspanning vragen. Vanuit de notie om regeldruk te 

verminderen kan deze inspanning gerechtvaardigd zijn als de OW toekomstbestendig is en het 

perspectief van burger en bedrijfsleven centraal stelt, zodat de huidige regeldruk voor burgers 

en bedrijven fors en merkbaar kan worden gereduceerd. De potentie om de regeldruk fors en 

merkbaar te verminderen is er, maar wij zien grote risico’s in het feitelijk realiseren ervan. 

 

Eén van de doelen van de vereenvoudiging van het omgevingsrecht is een reductie van de 

plankosten (waaronder regeldruk) met €650 mln.
1
 voor burgers, bedrijven en overheden. Wij 

constateren dat het nog onduidelijk is hoeveel regeldruk voor burgers en bedrijven wordt 

gereduceerd. Daarnaast constateren wij dat de OW beperkt zicht geeft op het uiteindelijke 

stelsel. Zo is niet duidelijk welke (onderdelen van) wet- en regelgeving op welke manier en op 

welk moment onderdeel zullen uitmaken van de OW. Dit vormt een risico voor de 

toekomstbestendigheid van de OW. Dit beperkte zicht op het uiteindelijke stelsel 

omgevingsrecht zorgt er ook voor dat niet duidelijk is of, in hoeverre, hoe en wanneer de 

regeldruk wordt gereduceerd. 

 

Daar komt bij dat de uitvoeringspraktijk op dit moment volop in ontwikkeling is als gevolg van 

eerdere, forse wijzigingen van het omgevingsrecht. Uiteindelijk moet de reductie van de 

regeldruk in de uitvoeringspraktijk plaatsvinden. Als de uitvoeringspraktijk niet klaar is voor deze 

majeure operatie, is dat een groot risico voor het realiseren van het beoogd effect van deze 

stelselwijziging (zie onder 3 Verandermoeheid in de uitvoeringspraktijk). Voorgaande vraagt niet 

alleen om duidelijk te maken hoe de regeldruk wordt gereduceerd, maar ook om stevige regie te 

voeren in de beleid- en uitvoeringsfase. 

 

Wij adviseren duidelijk te maken hoe groot de beoogde regeldrukreductie voor burgers 

en bedrijven is. 

 

Wij signaleren het risico dat de regeldruk voor burgers en bedrijven met de volledige 

stelselwijziging niet wordt gereduceerd. Wij adviseren in de volgende fase duidelijk te 

maken of, in hoeverre, hoe en wanneer de regeldruk wordt gereduceerd, en regie te 

voeren in de beleid- en uitvoeringsfase op het feitelijk reduceren van regeldruk. 

 

Taak voor de overheid en begrijpelijke regels voor burgers en bedrijven 

Vertegenwoordigers van burgers en bedrijven geven aan dat het omgevingsrecht moeilijk 

hanteerbaar is geworden en als te belemmerend wordt ervaren als gevolg van de omvang en 

                                                      
1
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complexiteit van het omgevingsrecht. Om dit probleem aan te pakken is het niet alleen van 

belang om planning, besluitvorming en procedures te stroomlijnen, maar juist ook om de 

hoeveelheid materiële regels en vereisten te verminderen, te vereenvoudigen en de kwaliteit en 

samenhang te verbeteren. Er is weliswaar een taak voor de overheid voor het geheel van het 

omgevingsrecht, maar niet per definitie voor alle onderdelen ervan. Het nieuwe kader biedt de 

mogelijkheid om uit te gaan van het zelfregulerend vermogen van de samenleving, waarbij een 

faciliterende rol van de overheid mogelijk beter past dan een regelgevende. Dit vraagt om de 

nuloptie te overwegen voor onderdelen van het omgevingsrecht die deel zullen uitmaken van 

het nieuwe stelsel. Wij constateren dat het wetsvoorstel een herordening van bestaande 

onderdelen van het omgevingsrecht betreft en dat daarmee de overweging voor de nuloptie 

voor onderdelen van het omgevingsrecht in dit stadium nauwelijks is gemaakt in de MvT. Ook 

constateren wij dat alternatieve beleidsinstrumenten voor regelgeving nauwelijks in 

ogenschouw zijn genomen en dat niet duidelijk is welke overwegingen hebben geleid tot de 

keuze voor regelgeving in de MvT. Beide afwegingen bieden de mogelijkheid om de regeldruk 

in de volgende fase verder te verminderen.  

Voor onderdelen van het omgevingsrecht, is het noodzakelijk deze regelgeving begrijpelijk te 

maken voor burgers en bedrijven. Door uit te gaan van hun perspectief, weten burgers en 

bedrijven beter welke rechten en plichten zij hebben. Dit maakt het omgevingsrecht zelf ook tot 

een effectiever en daarmee toekomstbestendiger instrument.  

 

Wij adviseren om de noodzaak van regelgeving voor onderdelen van het omgevingsrecht 

en om alternatieve beleidsinstrumenten voor regelgeving, systematisch en expliciet te 

overwegen. 

 

Wij adviseren om het omgevingsrecht begrijpelijk te maken voor burgers en bedrijven, 

zodat zij weten welke rechten en plichten zij hebben. 

 

Bredere bevoegdheden en meer afwegingsruimte voor medeoverheden  

De OW kent medeoverheden meer afwegingsruimte en bredere bevoegdheden toe. Zo wordt 

de bevoegdheid van gemeenten tot het vaststellen van bestemmingen verbreed naar het 

vaststellen van omgevingswaarden (zoals het tegengaan van lichthinder), zolang deze niet door 

provincie of Rijk zijn vastgesteld. Een gemeente kan vervolgens regels stellen om deze 

omgevingswaarde te realiseren. Voor burgers en bedrijven bieden bredere bevoegdheden en 

meer afwegingsruimte voor medeoverheden kansen voor vermindering van regeldruk. Het 

betreft onder andere snellere besluitvorming over complexe projecten, het weglaten of 

verminderen van normen wanneer zij in een bepaald gebied niet nodig zijn, en het bieden van 

ruimte voor experimenten of innovatieve projecten zoals aangegeven in de MvT. Tegelijk brengt 

het ook risico’s op toenames van de regeldruk met zich mee, zoals: 

1. Minder voorspelbaarheid. Met een vastgestelde norm hebben burgers en bedrijven vooraf 

duidelijkheid waaraan zij moeten voldoen. Met afwegingsruimte voor het bevoegd gezag is 

deze duidelijkheid er vooraf niet.  

2. Toename van eisen. Een medeoverheid kan nieuwe of strengere normen stellen, wat 

bijvoorbeeld kan leiden tot een toename van onderzoeksverplichtingen voor bedrijven.  
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3. Minder uniformiteit in de normstelling. Dit heeft een toename van kennisname kosten voor 

burgers en bedrijfsleven als gevolg, met name voor bedrijven die over de grenzen van 

decentrale overheden heen werken. 

 

De wijze waarop medeoverheden omgaan met de uitgebreide bevoegdheden en toename van 

de afwegingsruimte is medebepalend voor de regeldrukreductie. Daarom is het maken van 

afspraken met medeoverheden nodig, om kansen voor het reduceren van regeldruk voor 

burgers en bedrijven te benutten en risico’s op toename van de regeldruk tegen te gaan
2
. 

 

Wij adviseren om afspraken te maken met medeoverheden over het reduceren van 

regeldruk voor burgers en bedrijven met de stelselwijziging. 

 

Wij adviseren de uitvoeringspraktijk van medeoverheden te monitoren en toenames van 

de regeldruk te (laten) compenseren. 

 

 
2. Onnodige belemmeringen in het omgevingsrecht 

Geen onnodig zwaar regime voor eenvoudige activiteiten met beperkt effect op de omgeving 

De initiatieven die burgers en bedrijven ontplooien zijn divers, variërend van het organiseren 

van een buurtfeest tot olieboringen in de Noordzee. De meeste activiteiten zijn eenvoudig en 

hebben beperkt effect op de fysieke leefomgeving. Het is voor dit soort activiteiten niet 

proportioneel om een zwaar instrument als een vergunningplicht te hanteren of om uitgebreide 

en gedetailleerde algemene regels te stellen. Door in de OW te benoemen welke activiteiten 

worden uitgezonderd van een vergunningplicht, kan de regeldruk fors worden verminderd. 

Daarnaast kan de regeldruk verder worden gereduceerd door uitgebreide en gedetailleerde 

algemene regels terug te dringen en door de algemene regels begrijpelijk te maken door bij het 

opstellen ervan te denken vanuit de relevante doelgroepen. Hierdoor weten zij welke rechten en 

plichten ze hebben. 

 

Vanuit de notie van regeldruk is het hanteren van algemene regels in plaats van een 

vergunningplicht voor de meeste activiteiten gunstig. Het vooraf niet hoeven vragen van 

toestemming voor het verrichten van een activiteit is een vermindering van regeldruk. 

Tegelijkertijd kan het hanteren van algemene regels ook nadelen hebben. Een burger of 

ondernemer moet zelf uitzoeken welke regels voor hem van toepassing zijn en moet deze 

regels juist interpreteren voor zijn situatie. Ziet hij regels over het hoofd of interpreteert hij de 

regels niet goed, dan kan hij te maken krijgen met toezicht en handhaving. Om boetes en 

reputatieschade te voorkomen bestaat het risico dat hij geneigd is tot het nemen van dure 

maatregelen die verder gaan dan met de algemene regels is bedoeld. Daarnaast bestaat het 

risico dat toezichthouders de algemene regels door middel van beleidsregels verfijnen. Beide 

risico’s kunnen leiden tot een toename van de regeldruk. Daarom willen sommige burgers en 

(vooral kleinere) bedrijven liever om toestemming vragen dan onder algemene regels vallen. Wij 

                                                      
2
 Advies Actal “Merkbaar minder regeldruk” van 19 april 2013 
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menen dat een ‘vrijwillige beoordeling’, als aanvulling op algemene regels, deze nadelen kan 

tegengaan. Met een ‘vrijwillige beoordeling’ wordt een burger of bedrijf in de gelegenheid 

gesteld om toestemming van het bevoegd gezag te vragen als hij dat wenselijk vindt. 

Tegelijkertijd heeft het bevoegd gezag de plicht om uitsluitsel te geven over de gevraagde 

toestemming.  Hierdoor krijgt de burger of ondernemer rechtszekerheid. 

 

Wij adviseren om in de OW te benoemen welke activiteiten worden uitgezonderd van een 

vergunningplicht. Bovendien adviseren wij om uitgebreide en gedetailleerde algemene 

regels tegen te gaan. Verder adviseren we om de algemene regels begrijpelijk te maken 

voor de relevante doelgroepen. 

 

Wij adviseren om bij toepassing van algemene regels burgers en bedrijven de 

mogelijkheid te bieden om een ‘vrijwillige beoordeling’ van het bevoegd gezag aan te 

vragen. 

 

Algemene zorgplicht 

De zorgplicht is afkomstig uit onder andere enkele milieuwetten en wordt met het wetsvoorstel 

(artikel 1.6) verbreed naar het gehele omgevingsrecht. Een bedrijf is hierdoor verplicht om 

voldoende zorg in acht nemen voor de fysieke leefomgeving. Om boetes en reputatieschade te 

voorkomen bestaat het risico dat sommige bedrijven dure maatregelen treffen die verder gaan 

dan waarvoor de zorgplicht is bedoeld. Daarnaast bestaat het risico dat toezichthouders de 

zorgplicht door middel van beleidsregels invullen. Beide risico’s kunnen leiden tot een toename 

van de regeldruk. Wij constateren dat de introductie van de algemene zorgplicht een extra 

verplichting is bovenop bestaande verplichtingen. Het is onduidelijk wat de noodzaak is van 

deze extra verplichting, wat de verplichting betekent voor burgers en bedrijven, hoe omvangrijk 

de bijbehorende extra regeldruk is, en of andere verplichtingen kunnen vervallen door de 

introductie van de algemene zorgplicht (en zo ja welke).  

 

Wij adviseren om alleen de algemene zorgplicht in te stellen, indien duidelijk kan worden 

gemaakt wat hiervoor de noodzaak is, wat dit betekent voor burgers en bedrijven, wat de 

extra regeldrukgevolgen van een dergelijke plicht zijn, en hoe deze gevolgen zullen 

worden gecompenseerd (bijvoorbeeld door het schrappen van andere verplichtingen). 

 

Verminder de onderzoekslasten 

Vertegenwoordigers van bedrijven bevestigen het in de MvT geschetste beeld dat de regeldruk 

als gevolg van onderzoeksverplichtingen onnodig hoog is. Het verminderen van regeldruk 

begint bij het verminderen van de hoeveelheid en het detailniveau van de normen waaraan 

bedrijven en burgers moeten voldoen (zie advies in paragraaf 1 onder Taak voor de overheid). 

Wij constateren dat nog onduidelijk is welke onderzoeksverplichtingen het kabinet wil 

schrappen. Voor burgers en bedrijven zien wij in ieder geval de volgende mogelijkheden om de 

regeldruk als gevolg van onderzoeksverplichtingen verder te verminderen: 
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- De voorspelbaarheid van onderzoeksverplichtingen kan worden vergroot door te 

specificeren op welk type activiteiten ze van toepassing zijn en wanneer aan de 

onderzoeksverplichtingen is voldaan.  

- Voor eenvoudige activiteiten met beperkt effect op de fysieke leefomgeving kunnen 

onderzoeksverplichtingen worden afgeschaft. Het gaat bijvoorbeeld om het niet hoeven 

verrichten van bodemonderzoek bij uitbouw van een woning in de achtertuin. 

- Op planniveau vindt al veel onderzoek plaats (flora- en fauna, bodem, geluidshinder, en 

dergelijke), bijvoorbeeld bij het voorbereiden van een bestemmingsplan (gaat op in het 

omgevingsplan). Daarnaast gelden onderzoeksverplichtingen op projectniveau binnen dat 

bestemmingsplan. Dit lijkt dubbelop. De vraag is in hoeverre onderzoek op projectniveau 

nodig is, aanvullend op het reeds verrichte onderzoek op planniveau. Verder kan worden 

onderzocht of en in hoeverre onderzoeksgegevens op planniveau (o.a. 

monitoringsgegevens) standaard kunnen worden ontsloten voor burgers en bedrijven. 

- Eenmalig gegenereerde onderzoeksgegevens moeten voor vergelijkbare gevallen kunnen 

worden hergebruikt. Een milieuonderzoek voor plaatsing van een tankstation aan een 

snelweg kan bijvoorbeeld worden benut voor plaatsing van het tankstation aan de overkant 

van die weg. 

- Sommige onderzoeksverplichtingen kunnen worden vervangen door ‘professional 

judgement’ van een onafhankelijk expert om op een goedkopere wijze vast te stellen of er 

wel of geen/nauwelijks risico bestaat voor de fysieke leefomgeving. 

- Initiatiefnemers hebben last van de beperkte houdbaarheid van onderzoeksgegevens. De 

termijn voor het verkrijgen van toestemming van een vergunningaanvraag duurt maximaal 

26 weken. Het kan zijn dan burgers en bedrijven veel langer moeten wachten op 

toestemming wanneer aanpassing van andere plannen, zoals het bestemmingsplan, nodig 

is. Als het onderzoek niet meer houdbaar is, door lange procedures van de overheid, moet 

de initiatiefnemer nieuw onderzoek verrichten. Dit brengt onnodig hoge kosten met zich 

mee. Het zou initiatiefnemers helpen als het onderzoek dat actueel is bij indiening, ook altijd 

geldig blijft bij de besluitvorming zodat de initiatiefnemer niet opnieuw onderzoek hoeft te 

verrichten. Daarnaast kunnen houdbaarheidstermijnen voor bepaalde onderzoeken (o.a. 

archeologisch onderzoek) mogelijk worden geschrapt. 

 

Wij adviseren om het schrappen van onderzoekseisen voor het hele omgevingsrecht te 

overwegen en de te schrappen eisen zo snel mogelijk te realiseren door de betreffende 

AMvB’s in de tijd naar voren te halen. 

 

Wij adviseren om in de vervolgfasen van dit traject na te gaan welke mogelijkheden er 

zijn om: 

- Onderzoeksverplichtingen te specificeren naar type activiteit en duidelijk te maken 

wanneer aan de verplichting is voldaan. 

- Reguliere activiteiten (veel voorkomende activiteiten) met beperkt effect op de 

fysieke leefomgeving uit te sluiten van onderzoeksverplichtingen. 

- Onderzoek op planniveau uit te voeren, zodat aanvullend onderzoek op 

projectniveau niet nodig is of zeer beperkt/gericht kan worden uitgevoerd. 
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- Onderzoeksgegevens te kunnen hergebruiken. 

- Onderzoeksgegevens op planniveau (o.a. monitoringsgegevens) te ontsluiten. 

- Onderzoeksverplichtingen te vervangen door ‘professional judgement’. 

- Onderzoeksgegevens die actueel zijn bij indiening, ook geldig te laten zijn ten tijde 

van de besluitvorming. Houdbaarheidstermijnen van bepaalde onderzoeken 

(bijvoorbeeld archeologisch onderzoek) te schrappen. 

 

Leges heffen op milieu gerelateerde beschikkingen 

Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid om leges te heffen op milieu gerelateerde 

beschikkingen. Dit betekent een kleine toename van de regeldruk door toename van de 

indieningsvereisten en het bijhouden van de uitgaven in de financiële administratie. 

 

Wij adviseren om deze mogelijkheid tot het heffen van leges te heroverwegen, omdat een 

toename van de regeldruk niet past bij het beoogde effect van het wetsvoorstel. 

 

 
3. Verandermoeheid in de uitvoeringspraktijk 

Invoering van de OW na cumulatie van majeure wijzigingen  

De OW bouwt met de omgevingsvergunning voort op de Wabo en het OLO. Op 1 oktober 2010 

is de Wabo in werking getreden. Burgers en bedrijven ervaren veel problemen met de Wabo en 

het OLO. 

- Door de vele uitzonderingen en verwijzingen is de Wabo moeilijk te begrijpen.  

- De terminologie van het OLO sluit soms niet goed aan bij die van veel burgers en bedrijven. 

Zo suggereren vragenlijsten soms ten onrechte een verplichting tot het indienen van een 

maximale hoeveelheid gegevens/bescheiden. Dit leidt (onbedoeld) tot onderzoekslasten. 

- Algemene regels zijn niet in het OLO opgenomen waardoor uitzonderingen op een 

vergunningplicht niet zichtbaar worden. Het OLO houdt ook geen rekening met 

significantiegrenzen. 

- De beoogde winst van de Wabo en het OLO bestond uit het indienen van één 

vergunningaanvraag bij één bevoegd gezag, in plaats van meerdere aanvragen bij 

meerdere bevoegde instanties en dus meerdere besluiten die mogelijk niet goed op elkaar 

aansluiten. Deze beoogde winst wordt door burgers en bedrijven nauwelijks ervaren. Circa 

80% van de aanvragen zijn enkelvoudige, waar voor de Wabo ook al sprake was van één 

aanvraag bij één bevoegd gezag. Bij de overige aanvragen wordt beperkt gebruik gemaakt 

van de mogelijkheid van één aanvraag, vanwege de aard van het project en het aantal 

betrokken partijen. Zo bestaat een bouwproject bijvoorbeeld uit verschillende fasen: 

ontwikkelen, bouwplan maken, bouwrijp maken van de grond en het bouwen zelf. In iedere 

fase kunnen verschillende partijen met verschillende specialismen werkzaamheden 

uitvoeren, waarvoor toestemming moet worden gevraagd. Kortom, het perspectief van 

burgers en bedrijven lijkt bij inrichting van het OLO in onvoldoende mate gehanteerd. Daar 

komt bij dat sommige overheden ook problemen ervaren met de Wabo en het OLO. Zij 

geven aan dat het tot extra (investerings)kosten, capaciteit en coördinatielast leidt en dat 
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een backoffice met de juiste expertise vaak ontbreekt. Dit kan direct effect hebben op de 

afhandeling van vergunningaanvragen van burgers en bedrijven. 

 

Het voorbeeld van de Wabo en het OLO illustreert dat het succes van de OW, en daarmee het 

realiseren van de regeldrukreductie, uiteindelijk ligt bij de uitvoeringspraktijk. Wij constateren 

dat de uitvoeringspraktijk, door alle voorgaande veranderingen in het omgevingsrecht, nog lang 

niet naar wens van de gebruikers verloopt en op dit moment niet klaar is voor de volgende 

majeure verandering. Wij denken dat een grote investering nodig is om de uitvoeringspraktijk 

(dienstverlening en toezicht, inclusief Wabo en OLO) op orde te brengen voor het volledige 

omgevingsrecht, waarbij het perspectief van burgers en (vooral middelgrote en kleinere) 

bedrijven centraal staat.  

 

Wij adviseren om de uitvoeringspraktijk in voldoende mate gereed te maken voor de 

introductie van het volledige omgevingsrecht en daarbij het perspectief van burgers en 

bedrijven centraal te stellen.  

 

Verkort termijnen vergunningaanvraag bij de uitvoering verder 

De regering heeft de ambitie om de procedure van vergunningverlening waar mogelijk te 

verkorten van 26 naar 8 weken. Het verkorten van de procedure van vergunningverlening is van 

belang om de regeldruk te reduceren. Wij merken hierbij op dat de genoemde termijn een 

maximum termijn is en het streven van de overheid moet zijn om zo ver mogelijk onder dit 

maximum te zitten. Wanneer toetsing van een aanvraag aan de kaders zonder (bestuurlijke) 

afweging mogelijk is, hoeft het verlenen van toestemming geen tijd te kosten. 

 

Wij adviseren om na te gaan welke vergunningen (en ontheffingen) direct kunnen worden 

verleend, via het digitale loket, wanneer de activiteit binnen de gestelde kaders valt. 

 

 
4. Niet in beeld gebrachte effecten op de regeldruk voor burgers en bedrijven 

De berekeningen bij het wetsvoorstel laten beperkt zien wat de effecten op de regeldruk zijn 

voor burgers en bedrijven. We constateren dat het merendeel van de regeldruk niet in beeld is 

gebracht en dat de mogelijkheid om toe- en afnames in te schatten, aangevuld met 

bandbreedtes, onvoldoende is benut. 

- De inhoudelijke nalevingskosten (INK) van dit wetsvoorstel, zowel toe- als afnames, zijn 

onvoldoende in beeld gebracht. De meeste INK zijn niet berekend. Daar waar ze wel 

berekend zijn, zijn ze onvoldoende onderbouwd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de toename van 

de INK met €2,5 mln. voor bedrijven bij omgevingsvisies en plannen of programma’s. 

- Administratieve lasten (AL) zijn ten dele niet berekend. Er zijn te positieve aannames 

gehanteerd bij het inschatten van de regeldrukafnames en zijn toenames onvoldoende in 

beeld gebracht. Een voorbeeld is het samenvoegen van 64 verordeningen in één 

omgevingsplan. De berekeningen laten een afname van de kennisnamekosten voor 63 

verordeningen zien. In de praktijk leidt het samenvoegen van verordeningen nauwelijks tot 
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afname van kennisnamekosten. Het omgevingsplan zal veel omvangrijker worden dan één 

enkele verordening. Ook leidt bovengenoemd omgevingsplan tot toename van de AL voor 

burgers en bedrijven die voorheen kennis moesten nemen van één verordening voor het 

verrichten van eenvoudige activiteiten. Een burger die een boom wil kappen moet hierdoor 

zoeken in het omvangrijke omgevingsplan in plaats van de veel eenvoudiger 

kapverordening. Deze toename is niet in beeld gebracht. 

- De eenmalige kennisnamekosten die met de OW gepaard gaan, worden geschat op €57,3 

miljoen voor bedrijven. Dit bedrag is onvoldoende onderbouwd. Zo gaat het 

conceptwetsvoorstel er van uit dat 12.740 bedrijven kennis moet nemen van de OW.  Dit is 

slechts circa 1% van het totaal van 1,2 mln. bedrijven in Nederland. Onduidelijk is waar dit 

(geringe) aantal op is gebaseerd. Daarnaast gaan de berekeningen uit van 100 uur 

kennisnametijd per bedrijf, zonder onderscheid te maken in type bedrijven. Het is niet 

duidelijk waar dit aantal op is gebaseerd. 

 

Wij constateren dat de berekeningen van de regeldruk onvoldoende in beeld zijn 

gebracht, waardoor wij geen goed oordeel kunnen geven over de regeldrukeffecten van 

het wetsvoorstel. Wij adviseren om: 

- de inhoudelijke nalevingskosten volledig in beeld te brengen (eventueel met behulp 

van bandbreedtes) en te onderbouwen; 

- de administratieve lasten volledig in beeld te brengen (eventueel met behulp van 

bandbreedtes) en beter te onderbouwen; 

- eenmalige kennisnamekosten beter te onderbouwen. 

 

 

Eindoordeel 

Het wetsvoorstel Omgevingswet biedt goede mogelijkheden om de regeldruk te verminderen, 

zeker indien bij het opstellen van de lagere regelgeving het verminderen van regeldruk scherp 

in het vizier wordt gehouden. Tegelijkertijd bevat de toetsversie van het wetsvoorstel nog 

significante onvolkomenheden die aandacht verdienen. Alles overwegende is ons eindoordeel 

over het voorstel “Omgevingswet”: 

 

Wij adviseren om het wetsvoorstel in te dienen, nadat met het bovenstaande rekening is 

gehouden. 

 


