IAK-vragen
1. Wat is de aanleiding?
Bij het opstellen van de algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) onder de Omgevingswet zijn
onvolkomenheden ontstaan. Deze komen onder andere aan het licht bij de voorbereidingen op de
inwerkingtreding van het stelsel. Door de keuze om de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit
te stellen tot 1 juli 2022 is er nog gelegenheid om de nu bekende technische onvolkomenheden te
herstellen. Dat onderhoud nodig is, is al aangekondigd in de brief waarin dat uitstel wordt
aangekondigd (Kamerstukken II 2020/21, 33118, nr. 190).
2. Wie zijn betrokken?
Deze AMvB raakt alle gebruikers van de Omgevingswet, dat wil zeggen burgers, bedrijven en
bestuursorganen. Gezien de technische aard van deze Verzamel-AMvB is de internetconsultatie het
eerste moment waarop er gelegenheid is voor inbreng. Waar nodig zal naar aanleiding van
consultatiereacties nog nadere afstemming plaatsvinden.
3. Wat is het probleem?
De AMvB’s bevatten onvolkomenheden, wat overigens onvermijdelijk was gezien de omvang van
het regelpakket dat naar de AMvB’s is overgegaan.
4. Wat is het doel?
Vergroten van de wetstechnische kwaliteit van de AMvB’s onder de Omgevingswet en de
bruidsschat. Om de bruidsschat nog te kunnen aanpassen voor inwerkingtreding, moet dit
verzamelbesluit in het eerste kwartaal van 2022 worden gepubliceerd. Om die planning te kunnen
halen kan het besluit slechts betrekking hebben op wijzigingen van ondergeschikte betekenis.
5. Wat rechtvaardigt de overheidsinterventie?
Het oplossen van onvolkomenheden in AMvB’s kan alleen gebeuren door de overheidslaag die deze
AMvB’s heeft uitgevaardigd.
6. Wat is het beste instrument?
Het oplossen van onvolkomenheden in AMvB’s kan alleen gebeuren door wijziging van die AMvB’s.
De keuze voor een technische Verzamel-AMvB die nog voor inwerkingtreding wordt doorgevoerd
beperkt de mate waarin gebruikers op het moment van inwerkingtreding worden geconfronteerd
met onvolkomenheden. Onvolkomenheden in de bruidsschat kunnen uiterlijk tot het moment van
inwerkingtreding hersteld worden door het Rijk, omdat de bruidsschat op dat moment wordt
ingeschreven in de omgevingsplannen en waterschapsverordeningen en niet langer in beheer van
het Rijk is. Deze wijziging beperkt daarmee de bestuurslasten voor gemeenten en waterschappen.
In dit licht is gekozen voor deze snelle wijziging voor wijzigingen van ondergeschikte betekenis, dit
in het besef dat nog meer onvolkomenheden aan het licht zullen komen als daadwerkelijk gewerkt
wordt met het nieuwe wettelijk stelsel.
7. Wat zijn de (neven)gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Burgers, bedrijven en bestuursorganen zullen bij het werken met het stelsel met minder
onvolkomenheden worden geconfronteerd. Het herstel van omissies leidt ertoe dat onbedoelde en
onvoorziene gevolgen van omissies niet optreden, wat ook bijdraagt aan de bescherming van het
milieu. Ook voorkomt dit besluit gedoogsituaties die anders waarschijnlijk zouden zijn ontstaan,
omdat het naar de letter naleven van enkele bepalingen onevenredig bezwarend zou zijn.

