Hoofdlijnenverslag van de internetconsultatie
Verzamelwijziging Omgevingsregeling IenW
(Internetconsultatie van 22 juni tot en met 20 juli 2022)
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een verzamelwijziging voor de
Omgevingsregeling voor. Met de verzamelwijziging worden actuele wijzigingen in bestaande
regelgeving doorgevoerd in de Omgevingsregeling en acht bijlagen. Daarnaast vinden reparaties
en enkele technische (beleidsneutrale) wijzigingen plaats.
Doelgroepen die door de regeling worden geraakt
Vanwege de technisch-juridische aard zijn er niet of nauwelijks gevolgen, en dus ook geen
doelgroepen die worden geraakt.
Het doel van de verzamelwijziging is om reparaties en technische wijzigingen door te voeren voor
de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Reparaties en technische wijzigingen zijn wijzigingen
van kleine aard die op deze manier gebundeld worden.
Het gaat feitelijk om een aantal artikelen die in de Omgevingsregeling wijzigen of worden
toegevoegd. Daarnaast worden in een aantal bijlagen bij de Omgevingsregeling wijzigingen
aangebracht. De wijzigingen hebben betrekking op het milieu, waaronder geluid, externe
veiligheid, emissiefactoren voor stalsystemen of voertuigen, en rekenmodellen. In het document
“beantwoording IAK-vragen” wordt dit nader toegelicht.
Verwachte effecten van de regeling voor de doelgroepen
De wijzigingen zijn vooral van technisch-juridische aard. Daarom zijn er vrijwel geen effecten voor
gemeenten of provincies, bedrijven, burgers of milieu te verwachten. Kleine effecten zijn eventueel
mogelijk bij artikelen 3.9 en 3.16. Hiervoor wordt verwezen naar het hoofdlijnenverslag van de
internetconsultatie “Wijziging bijlagen IVe, IVf, XIX en XXXIII bij de Omgevingsregeling”. Deze
consultatie heeft gelopen tot en met 27 juli 2022.
De internetconsultatie
Er kon worden gereageerd op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.
De reacties
Er is in totaal één reactie ingediend. Deze is openbaar.
Indiener is:
•

Een belangenvereniging: De Landelijke Waterwoon Organisatie (LWO).
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Hoofdlijnen van de inhoudelijke reacties
In onderstaand overzicht is een algemeen beeld geschetst, aan de hand van citaten uit individuele
reacties. Deze reacties geven uitsluitend de mening van de indieners weer.
•

De indiener is van mening dat op diverse terreinen wetswijziging noodzakelijk is, en geeft
aan dat in de ter consultatie voorliggende regeling voortdurend sprake is van het gebruik
van het begrip "woonschip".
Door in de Omgevingswet en de daarbij bijbehorende regelgeving juridisch gezien
allerhande oude terminologieën te blijven gebruiken wordt er volgens indiener juridisch
onvoldoende éénduidig en consistent met de recent ontwikkelde juridische begrippen
gewerkt. Dit laatste zou in strijd zijn met de eenduidigheid van de wet en regelgeving die
van de wetgever in het kader van de rechtszekerheid verwacht mag worden.
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