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Onderwerp: Om gevingswet

Geachte voorzitter/leden,

Het Rijk werkt in hoog tempo aan een nieuwe'alomvattende'wet voor de fysieke
leefomgeving: de Omgevingswet (Ow), Dit raakt ook aan de rol en positie van onze
provincie op dit brede beleidsterrein. Met deze brief willen wij u kernachtig informeren

over de inhoud en implicaties van de Omgevingswet voor provincies en gaan we in op

de voornaamste zorgpunten die bij provincies over de wet leven. Tot slot wordt het

vervolgtraject voor de totstandkoming van de wet geschetst.

Achtergrond
De afgelopen jaren zijn er op het gebied van ruimte, wonen, infrastructuur, milieu,

natuur en water veelwetten en regels gemaakt. Momenteel zijn er meer dan 40

wetten, 150 AMvB's, honderden regelingen en 40 planvormen, alle met hun eigen

uitgangspunten, procedures en vereisten. Omdat de regels vanuit sectoren zijn

ontstaan, acht het Rijk het stelsel onvoldoende etficiënt om problemen integraal te
kunnen oplossen. Het Rijk stelt dat burgers, ondernemers en overheden worstelen
met de steeds ingewikkelder wordende samenhang tussen de verschillende wettelijke
kaders op het gebied van omgevingsrecht. Dit zou leiden tot onduidelijkheid en

onzekerheid rondom voorgenomen ruimtelijke projecten en staat het nemen van

initiatieven in de weg. Ook ziet het R'rjk weinig ruimte voor maatwerk of vernieuwing.

Hierdoor zouden projecten vastlopen of vertraging ondervinden, wat dan weer nadelig

is voor alle betrokkenen en voor de economie van het land. Een eenvoudiger en beter

samenhangend omgevingsrecht moet voor snellere en betere besluitvorming zorgen.

Tot 1 juni a.s. kunnen o.a. provincies reageren op het concept voor de Omgevingswet.

De provincie Drenthe trekt daartoe in IPO-verband op met de andere provincies. Eind

mei moet dit tot een gezamenlijk gedragen product leiden dat aan het Rijk wordt
voorgelegd. Het IPO zal het eindproduct breed communiceren.
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Reikwijdte
De Omgevingswet moet uiteindelijk alle wetten op het gebied van de fysieke
regelgeving - te weten ruimtelijke ordening, milieu, water, natuur, infrastructuur en de
bouwregelgeving - omvatten. De Omgevingswet gaat eerst 23 wetten geheel of
gedeeltelijk vervangen. Wetten zoals de Wet ruimtelijke ordening, de Crisis- en
Herstelwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer
(gebiedsgerichte delen), Tracéwet, Watenruet, Monumentenwet 1 998, de
Ontgrondingenwet en Woningwet gaan direct bij inwerkingtreding op in de
Omgevingswet. Als onderdeel van de stelselherziening worden verder de Wet
ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij ingetrokken.

Doelen Omgevingswet
Volgens de (concept)Algemene Memorie van Toelichting (MvT) op de Omgevingswet
leidt deze'direct tot betere mogelijkheden voor integraal beleid, tot een betere
bruikbaarheid van het omgevingsrecht en substantiële vereenvoudiging in het
omgevingsrecht. Plannen en vergunningen worden zo veel mogelijk gebundeld,
procedures worden sneller. /. ./ Het wordt ook goedkoper, dankzij bundeling, de
vermindering van de onderzoekslasten en de digitale vaststelling en beschikbaarheid
van plannen, besluiten en onderzoeken'. De doelen van de wet zijn:

1) Bereiken en instandhouden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving

en een goede omgevingskwaliteit;
2) Op een doelmatige wijze beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke

leefom gevin g ter vervu ll ing van maatschappel ij ke fu ncties.

Kerninstrumenten
Om aan de doelen tegemoet te komen, hanteert de wet zes kerninstrumenten

1) De Omgevingsvisie
. lntegrale lange termijn visie;
o Vervangt sectorale plannen; onderlinge samenhang;
. Verplicht voor Rijk en provincie;

o Leent zich prima voor een brede participatie.

Toelichtinq: De Omgevingsvisie is het samenhangend strategisch plan voor de
leefomgeving. Hiermee wordt een integraal lange termijn visie vastgelegd (integratie

van structuurvisie, waterplan, milieubeleidsplan, etc.). Het hebben van een

Omgevingsvisie is verplicht voor Rijk en provincies, en volgens de wettekst vrijwillig
voor gemeenten. Over dit laatste wordt discussie in de Kamer verwacht.

Betekenis voor Drenthe: Met de Omgevingsvisie Drenthe 2010 voldoet Drenthe in
feite al aan het verplichte integrale karakter voor dit instrument. De structuurvisie
Ondergrond zal hierin - op termijn - mogelijk ook moeten worden opgenomen.

2) Het plan of programma
. Verplicht:

' Bij implementatie EU regelgeving (geluid, water en lucht)
. Bijoverschrijdingvan omgevingswaarden

. Niet-verplicht:
. Multisectorale of gebiedsgerichte aanpak

. Geïnspireerd op Programmatische aanpak, à la NSL en PAS
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Toelichtinq: Een plan of programma is een pakket van beleidsvoornemens en

maatregelen die dienen om de omgevingswaarden of doelen in de leefomgeving te
bereiken en daaraan te blijven voldoen. Enigszins analoog aan de nu bestaande/ in
wording zijnde programma's Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
(NSL) en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Betekenis voor Drenthe: Op dit moment werkt onze provincie niet met eigen plannen

en programma's (wel wordt meegewerkt aan de PAS). Onder de nieuwe wet kan dat
wel. Onderzocht moet worden in welke situaties dit instrument kansen biedt.

3) Decentrale regelgeving
. Bundeling bestemmingsplannenenverordeningen;
. Verbreding naar milieu, natuur, water c.q. samenhangende benadering;
o Betere afstemming van regels;
. Omgevingswaarden (door Rijk en provincie);
. lnzichtelijkheid (digitale beschikbaarheid);
. Geen actualiseringsplicht: uitnodigingsplanologie;
. Rechtsbescherming.

Toelichtinq: Bij decentrale regelgeving kan men denken aan o.a. het gemeentelijk
omgevingsplan (vervangt het huidige bestemmingsplan), de waterschapsverordening

en de provinciale omgevingsverordening. Het werkingsgebied van bestaande
instrumenten wordt met deze nieuwe regelgeving verbreed. Zo zal milieuregelgeving
in een Omgevingsplan worden opgenomen.

Betekenis voor Drenthe: De provincie Drenthe kent een Provinciale
Omgevingsverordening Drenthe (POV) waarin de verschillende thema's zijn
opgenomen. ln zoverre voldoet de provincie aan de Omgevingswet, al kan het zijn dat
hieraan vanwege de Omgevingswet zaken moeten worden toegevoegd, of juist zaken
moeten worden verwijderd. Datzal mede afhangen van de wijze waarop de
Omgevingswet in AMvB's wordt uitgewerkt. Het lijkt verder aanbevelenswaardig om

de POV inhoudelijk nog eens door te nemen en daarbij te bezien of tussen de vele
thema's van de POV (van ruimtelijke ordening tot water en ontgrondingen, etc.)
verdere integratie mogelijk is. Verder zal de digitalisering van de POV verder moeten
worden gebracht om aan de Omgevingswet te voldoen.

4) Algemene rijksregels voor activiteiten in de leefomgeving
. Meer algemene regels:

. Minder vergunningen

. Meldingsplicht
. Vergroting flexibiliteit algemene regels door:

. Maatwerk (zowel lokaal, regionaal of individueel) wanneer rijksregels
expliciet afwijking hiervan toestaan;

. Gelijkwaardigheid van rechtswege, tenzij.

Toelichtinq: De uitwerking van dit onderdeel is nog niet bekend, maar een aantal
algemene uitgangspunten wel. Er komen meer algemene regels voor activiteiten in de
leefomgeving om de flexibiliteit te vergroten. Bestuursorganen mogen regionaal
ruimere of strengere regels stellen, ze mogen individueel maatwerk bieden en de wet
kent de generieke gelijkheidsbepaling (gelijkwaardig van rijkswege, tenzij c.q. op een
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andere manier hetzelfde resultaat bereiken). BijAMvB kan worden bepaald dat een
ander (gelijkwaardig middel) volstaat. Versoepeling van algemene regels kan alleen
als dit in een AMvB is toegestaan.

Betekenis voor Drenthe: Het overstappen van een vergunningenstelsel naar het
hanteren van algemene regels kan betekenen dat onze provincie minder
vergunningen zal afgeven. Tegelijkertijd ligt de keuze voor of toezicht en handhaving
verstevigd moet worden. Verder geeft de Omgevingswet de keuze om in bepaalde
situaties regionaal strengere of ruimere regels te stellen. Het is nu niet duidelijk hoe
dat wordt uitgewerkt. Dit hangt van de uitwerking van de wet in AMvB's af.

5) De O mgevi ng svergu n ni ng
Toelichtinq: Hiermee kan een initiatiefnemer via één aanvraag bij één loket

toestemming krijgen voor het geheel van door hem gewenste activiteiten. Hoofdregel
wordt een reguliere procedure van B weken (plus 4 weken verlenging).

Betekenis voor Drenthe: Voor initiatiefnemers/ vergunningaanvragers moet het met de
nieuwe regelgeving makkelijker worden, o.a. omdat de nieuwe wet harmonisatie en

vereenvoudiging van procedures nastreeft. Ook inhoudelijk wordt initiatiefnemers

handreikingen geboden. Enige voorbeelden: oude onderzoeken mogen nog minimaal
twee jaren worden gebruikt en initiatiefnemers krijgen onder voorwaarden de kans om
gelijkwaardige maatregelen voor de door de overheid opgelegde aan te dragen.

6) Het projectbesluit
. Eén instrument voor Rijk en provincies voor complexe projecten;
. Brede participatie aan de voorkant mogelijk;
. Bevat direct alle benodigde vergunningen; fasering is mogelijk;
. Werkt direct door in het omgevingsplan;
o Beslistermijn Raad van State wordt verkort tot zes maanden.

Toelichtinq: Een generieke regeling voor besluitvorming over projecten met een
publiek belang volgens de'sneller en beter' aanpak. Dit instrument is er voor Rijk en
provincies en vervangt het inpassingsplan. Aan de voorkant van een projectbesluit

komt een brede maatschappelijke participatie. Het besluit bevat direct alle benodigde
vergunningen en kan gefaseerd worden uitgevoerd. Een vastgesteld projectbesluit

werkt door in gemeentelijke omgevingsplannen. De beslistermijn voor de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt verkort van 12 naar 6 maanden.

Betekenis voor Drenthe: Het Rijk heeft verzekerd dat provincies met het projectbesluit

een gelijkwaardig instrument als het inpassingsplan aangereikt krijgen. ln zoverre
verandert vooral de naam van het beestje. De verkorting van de beslistermijn bij de
Raad van State levert snellere duidelijkheid voor alle betrokkenen op.

Dooruverkinginstrumenten provincies
Hiervoor kwam het deels naar voren; de wet bevat een aantal andere instrumenten

dan de betrokken huidige wetten om het provinciaal beleid te laten doorwerken
richting gemeenten en waterschappen.
1) Bij provinciale omgevingsverordening kunnen provincies instructieregels

geven voor gemeentelijke omgevingsplannen, waterschapsverordeningen en

om gevingsvergu n n ingen.
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2)

3)

4)

De provincie kan via het zogenaamde 'msfructiebesluit'gericht een aanwijzing
geven aan gemeenten of waterschappen over de uitoefening van een taak of
bevoegdheid op grond van de Omgevingswet. lndien daaraan behoefte
bestaat, kan een voorbereidingsbesluit worden genomen. Dit instrument komt
in de plaats van de proactieve aanwijzing (Wro) die, vanwege het ontbreken
van sanctiemogelijkheid en rechtsgevolg zelden wordt gebruikt. Het is de
vraag of het gebruik van dit instrument onder de Omgevingswet een hoge
vlucht zal nemen.
Een ander instrument is het projectbesluit. Volgens de toelichting bij dit artikel
kunnen Gedeputeerde Staten een projectbesluit vaststellen als sprake is van
gemeente- of regio-overstijgend belang. Het rijk stelt overigens dat met deze
term niet meer of minder wordt bedoeld dan het 'provinciaal belang' waarmee
in de Wet ruimtelijke ordening nu wordt gewerkt.

Provincies lijken de beschikking te gaan krijgen over het'corrigerende
instructiebesluit', de huidige reactieve aanwijzing, waarmee het over
instemmingsrecht zou beschikken als gemeenten plannen ontwikkelt
waarmee een gemeenteoverstijgend of regionaal belang is gemoeid. Deze
plannen kunnen zonder provinciale medewerking dan niet in werking treden.

Standpunt provincies over de Omgevingswet
De provincies steken positief kritisch in op het wetgevingstraject voor de
Omgevingswet. Hiertoe wordt in IPO verband samengewerkt. De doelen van de
Omgevingswet worden onderschreven en een aantal aspecten, zoals water, is al

goed in de vrijgegeven toetsversie verwoord. Tegelijkertijd hebben provincies een
aantal wensen tot verbetering van de wet:
1) Een interventie-instrument in de wet opnemen voor provincies

Provincies beschikken nu over het instrument van de'reactieve aanwijzing'
die als stok achter de deur fungeert wanneer gemeenten in ruimtelijke
plannen provinciale plannen onaanvaardbaar doorkruisen. ln de concept
tekst voor de Omgevingswet keerde dit instrument niet terug, maar volgens
de laatste stand van zaken lijkt het erop dat IPO en Rijk er op dit punt uit
gaan komen met de introductie van het'corrigerend instructiebesluit'. Het
VNG blijft zich echter verzetten. Mocht er uiteindelijk géén correctief
instrumentarium komen, dan moet de provincie voor belangenbehartiging
terugvallen op het instrument van interbestuurlijk toezicht. Een dergelijk
traject schorst het desbetreffende ruimtelijke plan echter niet en neemt veel
meer tijd in beslag dan de huidige regeling voor de reactieve aanwijzing.

2) De positie en verantwoordelijkheden van provincies beter neerzetten
Provincies willen de betekenis en de reikwijdte van het provinciaal belang
niet veranderen met de introductie van nieuwe termen ('gemeente-

overstijgend of regio-overstijgend belang'). Aan de functie, inhoud en

werking van deze begrippen moet in de toelichting meer aandacht worden
besteed zodat dit buiten kijf staat.

3) Meer duidelijkheid over de AMvB's die aan de Omgevingswet moeten
worden gekoppeld
De echte impact van de Omgevingswet wordt pas duidelijk als de inhoud
van de AmvB"s die eraan gekoppeld zijn, bekend is. Veel van de huidige
regelgeving gaat op in de Omgevingswet. Een deelvan deze regels zal op

de een of andere wijze mogelijk terugkeren in ministeriële regelingen
(AMvB's, of ministeriële regelingen). Provincies willen zekerheid dat
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4)

regel¡ngen, die zonder rol van de Tweede en Eerste Kamer gewijzigd

kunnen worden, de rol en positie van overheden niet zullen aantasten.
Verder maken omvangrijke en ingewikkelde AmvB's dat wetgeving toch
weer gecompliceerd en moeilijk te doorgronden wordt. Dit vraagt om

duidelijkheid over wat omgevingskwaliteit inhoudt in de wet zelf. Op dit
moment heeft de toetsversie nog te veel het karakter van een 'raamwet'.

Duidelijkheid over het eindbeeld van de wet

Ondanks de eerder vermelde opsomming is niet geheel duidelijk welke

delen van wetten onmiddellijk en uiteindelijk door de Omgevingswet zullen

worden vervangen. ln de memorie van toelichting op wet zou een

beschrijving moeten worden opgenomen van een (wetgevings)programma

voor de stelselherzíening en het ermee gepaarde gaande eindbeeld. Het
gaat o.a. om duidelijkheid over wetgeving voor bodem, geluid en natuur.

Verdere aandachtspunten voor het wetgevingstraject:
5) Bevestiging dat de bestuurlijke verhouding tussen provincie en waterschap

vastgelegd in de Waterwet volledig is overgenomen in de Omgevingswet.
6) Erkenning krijgen van de al langer gewenste nieuwe financiële en flexibele

instrumenten en vernieuwing grondbeleid. Deze dienen als knelpunten van
de huidige praktijk te worden meegenomen in het wetgevingsprogramma.

7) ln de wet en MvT heldere uitgangspunten opnemen over de positie van de

provi ncies als bevoegd gezag om gevingsvergu nn ingverleni ng. De toedel ing

van advies- en instemmingsrecht afstemmen op toedeling bevoegd gezag

voor vergunningverlening.
8) Het instrument Omgevingsvisie is volgens de huidige wettekst niet verplicht

voor gemeenten. Ook van gemeenten mag worden ven¡vacht dat hun beleid
in samenhang wordt ontwikkeld en uitgevoerd. Het hebben van een

omgevingsvisie is daarvoor een vereiste en zou dus verplicht moeten zijn.

9) Bij programma's valt te denken aan de programma's voor aanpak van
luchtkwaliteit of voor aanpak van overmatige stikstofemissies (PAS) die er
nu zijn. Zoals de teksten van de wet nu luiden, binden programma's alleen

de vaststellende overheid zelf . Dat is onvoldoende. Voorkomen moet
worden dat beleid van andere overheidslagen het programma van de

bestuurslaag die deze vaststelt, kan doorkruisen.
10. Redelijke termijn van invoering zodat decentrale apparaten de tijd hebben

om de wet goed in te voeren, na de grote wijzigingen in

om gevingswetgevi ng (Wet ru imtel ijke orden ing, Wabo, Wateruvet), waarmee
decentrale overheden nog onlangs werden geconfronteerd.

Mogelijke gevolgen voor Drenthe
Op dit moment wordt nagedacht over de gevolgen die een nieuwe Omgevingswet
voor onze provincie kunnen hebben. De volgende zaken vallen alvast op:

1) Een mogelijke verandering in de juridische instrumenten waarover de
provincies kan beschikken (de discussie over de reactieve aanwijzing/
'corrigerend instructiebesluit') kan consequenties hebben voor de wijze

waarop de provincie zijn belangen moet behartigen.
2) Nagedacht moet worden over de wijze waarop de provincie moet omgaan met

de veel meer dan bestemmingsplannen alomvattende integrale

Omgevingsplannen die gemeenten in het vervolg zullen moeten vaststellen
(bredere planbeoordel ing).
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3) Ook de verwachte toevoeging van delen van de Natuuruvet aan de

Omgevingswet kan gevolgen hebben voor de wijze waarop provincies met
hun beleid op dit vlak moeten omgaan.
Tot slot leidt, zoals gezegd, het vereenvoudigen en afschaffen van regels
mogelijkerwijs tot een zwaardere taak voor toezicht- en handhaving.

4)

Voor Drenthe (het Noorden) is verder nog de regeling van de ruimtelijke effecten van
de Mijnbouwwet en de berging van radioactief afval een aandachtspunt. Dit alleen al

omdat het noorden in beeld is voor opslag van radioactief afval. En bovendien hoort
bij een decentrale bevoegdheidstoedeling voor de bescherming van de bodem, dat de
provincie bevoegd gezag is voor de ruimtelijke inpassing van dergelijke installaties.

Planning
. Toetsversie is beschikbaar;
. Wetsvoorstel vóór de zomer naar de Raad van State;
. Nog in 2013 indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer;
. lnwerkingtreden van de wet is afhankelijk van het parlementaire traject dat

volgt. Gesproken wordt over 2018 als vroegst mogelijke datum.

Tot slot
ln het nu lopende traject voor een beperkte actualisatie van de Omgevingsvisie
Drenthe 2010 wordt aandacht besteed aan de impact van de Omgevingswet voor de
provinciale Omgevingsvisie, inclusief de provinciale sturingsfilosofie.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

secretaris voorzitter


