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Onderwerp: Beantwoording vragen over de nieuwe Omgevingswet

Geachte voorzitter/leden,

ln uw Statencommissie van20 junijl. is door de portefeuillehouder de toezegging
gedaan schriftelijk te reageren op de volgende vraagstelling:

Welke kernkwaliteiten worden aangetast en welke rechfsöescherming loopt risico als
de nieuwe Omgevingswet wordt ingevoerd?

Beantwoording vragen
Vooraf geldt dat een definitief oordeel over de wet op dit moment niet te geven is,

aangezien nu slechts indrukken kunnen bestaan op basis van incomplete concept-
versies die het Rijk soms vertrouwelijk en ambtelijk deelt.

1. Welke kernkwaliteiten lopen risico?

Naar de huidige stand van zaken lijkt het erop dat de Omgevingswet de beleidsruimte
voor provincies om regie te voeren in het fysieke domein niet beperkt. ln zoverre zul-

len de mogelijkheden voor de provincie om het provinciaal belang voor de kernkwali-

waarop delen van de wet later worden uitgewerkt in AMvB's en andere ministeriële

regelgeving.

Voor wat betreft het kunnen voeren van regíe is natuurlijk ook relevant de mogelijk-
heden die de provincie heeft om het eigen beleid doorwerking te laten verkrijgen.

Onze provincie zet primair in op het instrument van Relatiebeheer om zijn ruimtelijke
belangen te borgen, maar hecht aan het behoud van formeel instrumentarium voor het

geval dat werkelijk nodig is. Met de andere provincies pleit Drenthe daarom bijvoor-

beeld voor het behoud van het instrument van de reactieve aanwijzing.
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2. Welke rechtsbescherming loopt risico?
Onder de nieuwe Omgevingswet vervalt, naar het zich nu laat aanzien, het gemeen-

telijk bestemmingsplan. Tegen dit plan staat nu voor belanghebbenden beroep open
bij de Raad van State. Het instrument bestemmingsplan wordt, naar de huidige staat
van zaken, vervangen door een Gemeentelijke omgevingsverordening. ln algemene
zin staat tegen een verordening geen bezwaar en/ of beroep open. Onduidelijk is op
dit moment hoe dit wordt uitgewerkt in de nieuwe Omgevingswet.

Bijformele vrijgave van een formeelwetsontwerp, voorjaar 2013, kan inhoudelijk meer
gezegd worden over de gestelde vragen.

Korte toelichting Omgevingswet
Vereenvoudiging en integratie van het omgevingsrecht door een Omgevingswet is een
speerpunt van het inmiddels demissionaire Kabinet. De noodzaak om hiertoe te ko-
men, relateert het Rijk aan een brede behoefte om meer samenhang, flexibilíteit en

maatwerk in het omgevingsrecht. Hoofddoel van de Omgevingswet waartoe dit stre-
ven moet leiden, is: 'een gezonde, veilige leefomgeving en een doelmatig behoud,
beheer, gebruik en ontwíkkeling ervan'.
Gestreefd wordt naar:

¡ Versterking van samenhang in wetgeving op het gebied van het omgevingsrecht.
o Wetgeving waarmee beter kan worden ingespeeld op de dynamiek in de leefom-

geving.

o Vereenvoudiging (en versnelling) van het omgevingsrecht.

De Omgevingswet moet veel bestaande wetten gaan vervangen. l5 bestaande wetten
worden geheel geÏntegreerd in de Omgevingswet; van ongeveer 25 andere wetten
gaan de onderdelen over omgevingsrecht naar de Omgevingswet; 2 wetten worden
ingetrokken. Tot voornoemde wetten behoren onder andere de Wet ruimtelijke orde-
ning, de Wet milieubeheer, de Waterwet, de Tracéwet en de Wet algemene bepalin-
gen omgevingsrecht.

De Omgevingswet gaat uit van een gelijk beschermingsniveau voor de burger als
onder de huidige regelgeving. Daarnaast moet de Wet ontwikkelingsgericht en inte-
graal zijn, beter aansluiten op Europese wet- en regelgeving en uitgaan van de be-
staande verantwoordel ijkheidsverdel ing.

De Omgevingswet is na de val van het Kabinet niet controversieel verklaard, Dit wijst
op een breed draagvlak in de gehele Kamer voor het wetgevingstraject. Bij het Rijk
wordt ambtelijk dan ook hard doorgewerkt aan de Omgevingswet. Na de jaaruvísseling

zal het volgens planning mogelijk moeten zijn om formeel te reageren op de versie die
dan vrlJgegeven wordt. Volgend voorjear volgt den een deflnltleve conceptwettekst,
die ook ter advisering aan de Raad van State wordt gezonden.

Positie Drenthe
Drenthe heeft onder andere de volgende aandachtspunten bij de Omgevingswet.

1. Het komen tot één wet voor de gehele leefomgeving is een uitstekend plan
De komst van één integrale Omgevingswet kan een prima bijdrage zijn voor het op-
lossen van de problemen in het huidige ondoorzichtige systeem. Het streven naar een
duurzaam en integraal ontwikkelingskader op gebiedsniveau wordt toegejuicht.
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2. Zorgen voor een "robuuste" Omgevingswet
Wijzien meen¡¡aarde in de wet als deze integraliteit, vereenvoudiging en eenduidig-
heid in besluitvorming creëert. Dat is niet het geval wanneer een raamwet ontstaat die
naderhand inhoud krijgt in uitvoeringsregelgeving (AMvB's en dergelijke). Die zou
nieuwe complexiteit voor het dagelijks gebruik kunnen betekenen en de wet zelf tot
een 'optische' Omgevingswet doen verworden.

3. Posifre provincies bewaken
De positie van de provincie kan onder druk komen te staan als het Rijk verantwoorde-
lijkheden van de provincie voor de leefomgeving limitatief toedeelt of via uitvoerings-
regelingen kan beperken. Op dit moment lijkt dat niet het geval te gaan zijn.

4. Doorzettingsmacht handhaven
Een punt van zorg is of de provincie voldoende doorzettingsmacht behoudt om de
eigen belangen te realiseren. ln het bijzonder geldt dit voor het instrument reactieve
aanwijzing, waarvan onzeker is of het onder de Omgevingswet behouden blijft.

5. Rechfsbeschermingsmogelijkheden op gelijk niveau houden
Onder de Omgevingswet moet gelijkwaardige rechtsbescherming voor belangheb-
benden resteren.

Hoogachtend,

gedeputeerde staten van Drenthe,

€t-¿-
secretaris
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