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10 januari 2017
Schriftelijk te beantwoorden
Carlo Fiscalini (NDZ)
voortgang van de wetgevingsprocedure van de Omgevingswet

NieuwDemocratischZeist heeft vragen aan B&W over de voortgang van de wetgevingsprocedure van
de Omgevingswet.
Inleiding
Op 5 januari jl. is het (concept)wetsvoorstel tot regeling van de invoering van de Omgevingswet (“Ow”)
gepubliceerd door de Ministeries, ter consultatie.
Gemeenten kunnen “vanaf nu”, i.e. 5 januari, via internet hun mening geven over de invoering van de
Omgevingswet. Zij kunnen rechtstreeks reageren, of via de VNG met een gezamenlijke reactie.
Daarvoor wil de VNG reacties van gemeenten verzamelen. Of gemeenten ten behoeve van deze
reactie hun inwoners moeten/kunnen/mogen raadplegen wordt niet vermeld.
De Omgevingswet moet ervoor zorgen dat regels over de fysieke leefomgeving inzichtelijker,
voorspelbaarder en gebruiksvriendelijker worden en dat gemeenten en provincies meer maatwerk
kunnen bieden als lokale ambities en/of omstandigheden daarom vragen.
De onderhavige consultatie gaat over de manier waarop de Omgevingswet ingevoerd gaat worden.
De invoeringswet is ook bedoeld om de overgang van de nu geldende wetten en regels naar de
Omgevingswet goed te regelen.
Ook zijn wat fouten in de Omgevingswet verbeterd, deels inhoudelijke verbeteringen en wijzigingen,
deels technische.
Eerder al vroeg het ministerie van IenM de mening van gemeenten e.a. over de AMvB’s bij de
Omgevingswet. Daarbij bleek, dat er bij gemeenten en provincies, zelfs bij brandweer en GGD’s, e.a.,
nogal wat kritiek was op de manier waarop ze (niet/te weinig) betrokken werden bij de totstandkoming
van de wet. Ook was er nog veel onduidelijk over de impact van de wet en waren er zorgen over
kennis en capaciteit bij gemeenten. De VNG herkende niet alle kritiek, maar had ook zelf zorgen over
het wetgevingsproces, zo bleek uit een VNG-position paper. Daarbij ging het onder meer over de
onduidelijkheid over de afwegingsruimte en flexibiliteit bij de planvorming.
Gemeenten kunnen zelf rechtstreeks tot 3 februari 2017 op de Conceptregeling Invoering
Omgevingswet reageren (via www.internetconsultatie.nl), of bij de VNG tot 26 januari a.s. Deze termijn
is kort, van 6 januari tot aan 3 februari. Dat zijn 17 werkdagen om reacties te schrijven op
• de regeling invoering Ow, een document van 133 p.’s,
• de concept Memorie van Toelichting bij deze regelgeving, een document van 407 p.’s.
• de Ow met wijzigingen Invoeringswet Omgevingswet (consultatieversie), een document van 121 p.’s.
In dit stuk zijn de diverse wijzigingen aangebracht, die o.a. voortgekomen zijn uit de eerdere kritieken
en zienswijzen op de consultaties.
VRAGEN:
1.

Gaat er vanuit de gemeente Zeist gereageerd worden op genoemde stukken in het kader van de
consultatie als gevraagd?

2.

Doet de gemeente dit zelfstandig/rechtstreeks, dus uiterlijk 2 februari a.s.?

3.

Of reageert Zeist via de VNG, en dan al uiterlijk op 25 januari a.s.?

4.

Wordt deze reactie op deze consultatie nog vóór inzending aan de Raad voorgelegd (De reactie
op de AMvB’s is door de gemeente in juli 2016 overgelaten aan de ODRU; de Raad heeft
daarmee toen geen enkele bemoeienis kunnen hebben/gehad) ?

5.

Indien reactie op deze consultatie niet vóór inzending aan de Raad wordt voorgelegd, wanneer
gaat dan een afschrift van deze reactie, mét toelichting, aan de raad gezonden worden?

6.

De Ow gaat over alle aspecten van de fysieke woonomgeving van ons allen, van alle burgers. Bij
de Ministeries heeft men inmiddels begrepen, dat je deze nieuwe regelgeving niet zomaar kunt
opstellen en invoeren zonder “de betrokkenen” te consulteren. Is B&W het met ons eens, dat de
belangrijkste betrokkenen de burgers zelf zijn en dat juist zij geconsulteerd zouden moeten
worden en dit dus niet gebeurt?

7.

Is B&W het met ons eens, dat, indien de burgers zelf niet geconsulteerd worden in dit
wetgevingsproces, dan in ieder geval de gemeenteraden, als door die burgers rechtsreeks
gekozen vertegenwoordigers, voortijdig dan wel vroegtijdig geconsulteerd moeten worden, dus
lopende het wetgevingsproces, zoals nu wel andere betrokkenen geconsulteerd worden, en
welke mogelijkheden is B&W Zeist in dat geval bereid te creëren om de Raad reacties op
ontwerpen en bijlagen van en rond de Ow in het kader van deze consultaties, tijdig, te (kunnen)
laten geven?

8.

Indien voorgaande vraag negatief wordt beantwoord, dus de Raad buitengesloten wordt tijdens
dit proces, wat is dan bij B&W de mening over en de visie op de rol van de burgers respectievelijk
van de Raad in dit (toch al geruime tijd lopende) wetgevingsproces van de Omgevingswet en
daarmee samenhangende wetgeving en regelingen, zoals de AMvB’s, en hoe staan volgens
B&W die mening en visie in relatie tot de vernieuwing van de democratie, met name de
noodzakelijke vergroting van de participatie door de burgers daarbij, juist waar het hier gaat om
wetgeving met directe uitwerking op gemeentelijk niveau, namelijk betreffende de fysieke
leefomgeving van alle burgers?

