
Bijlage bij:  

Van 26 wetten naar 1 wet!  

30 december 2022 
(materiaal is afkomstig van verschillende artikelen, die verschenen zijn in het Tijdschrift voor Bouwrecht, Tijdschrift voor Omgevingsrecht, 

Vastgoedrecht en (het Vlaamse) Tijdschrift voor Omgevingsrecht en Omgevingsbeleid)  

 

Uit de trailer komt naar voren dat ik het samenvoegen van 26 wetten vooral zie als een argument 

tegen het nieuwe omgevingsrecht. Daar heb ik meer woorden voor nodig dan Linkedin toestaat in de 

post zelf. Ik wil mijn standpunt uiteraard onderbouwen.  

1.  Overzicht in te trekken wetten 

Welke wetten worden er eigenlijk ingetrokken?  Daarvoor dient niet alleen de Invoeringswet 

Omgevingswet te worden geraadpleegd, maar ook gekeken te worden naar de vier 

aanvullingswetten.  

Met de inwerkingtreding van de Invoeringswet Omgevingswet worden 14 wetten ingetrokken:  

1. Belemmeringenwet Landsverdediging,  

2. Belemmeringenwet Privaatrecht,  

3. Crisis- en herstelwet,  

4. Interimwet stad-en-milieubenadering,  

5. Ontgrondingenwet,  

6. Planwet verkeer en vervoer,  

7. Spoedwet wegverbreding,  

8. Tracéwet,  

9. Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,  

10. Wet ammoniak en veehouderij,  

11. Wet geurhinder en veehouderij,  

12. Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden,  

13. Wet inzake de luchtverontreiniging,  

14. Wet ruimtelijke ordening.  

 

Met de Aanvullingswet bodem Omgevingswet wordt de Wet bodembescherming (15) ingetrokken.  

Met de Aanvullingswet geluid Omgevingswet wordt de Wet geluidhinder (16) ingetrokken.  

Met de Aanvullingswet natuur Omgevingswet wordt de Wet natuurbescherming (17) ingetrokken.  

Met de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet worden drie wetten ingetrokken:  

18. Wet agrarisch grondverkeer,  

19. Wet inrichting landelijk gebied, 

20. Wet voorkeursrecht gemeenten.  

 

2. Naast intrekking ook wijziging van bestaande wetten  

Het plaatje van de gevolgen voor wetgeving is groter dan dat van de in te trekken wetten. 

• Zo worden met de inwerkingtreding van de Invoeringswet Omgevingswet niet alleen 14 wetten 

ingetrokken maar worden ook naast de zeer forse wijziging van de Omgevingswet ook nog eens 

55 wetten gewijzigd, waarbij met name de Waterwet, de Wet luchtvaart, de Wet milieubeheer 

en de Woningwet stevig aangepakt worden. 



• Zo wordt met de inwerkingtreding van de Aanvullingswet bodem Omgevingswet niet alleen de 

Wet bodembescherming ingetrokken, maar worden ook de Omgevingswet en 5 wetten (beperkt) 

gewijzigd.  

• Zo wordt met de inwerkingtreding van de Aanvullingswet natuur Omgevingswet niet alleen de 

Wet natuurbescherming ingetrokken, maar wordt ook de Omgevingswet fors gewijzigd en 

worden 11 wetten (beperkt) gewijzigd.  

• Zo wordt met de inwerkingtreding van de Aanvullingswet geluid Omgevingswet niet alleen de 

Wet geluidhinder ingetrokken, maar ook de Omgevingswet (vooral hoofdstuk 2) gewijzigd en 

worden 3 wetten (beperkt) gewijzigd.  

• Zo worden met de inwerkingtreding van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet niet 

alleen 3 wetten ingetrokken, maar ook ten aanzien van de Omgevingswet en 10 andere wetten 

(beperkte) wijzigingen doorgevoerd. De wijziging van de onteigeningswet is daarentegen majeur 

te noemen. 

Ten overvloede? 

In deze bijlage wordt alleen aandacht besteed aan de gevolgen op wetsniveau. Het zal duidelijk zijn 

dat het overzicht van de in te trekken of te wijzigen algemene maatregelen van bestuur en 

ministeriële regelingen een groter papierformaat nodig heeft. 

3. De inhoud van de in te trekken wetten 

Tal van wetten zijn eigenlijk ‘wetjes’: de 3 belemmeringenwetten, de interimwet, de 

Ontgrondingenwet, de Planwet verkeer en vervoer, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet 

geurhinder en veehouderij, de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, de 

toch al bijna uitgeklede Wet inzake de luchtverontreiniging en de feitelijk reeds uitgewerkte 

Spoedwet wegverbreding.  

Alle sectorale wetten kennen een toepassingsbereik. Zo kom je er snel achter voor datgene wat je 

wilt als overheid, burger of projectontwikkelaar welke regelgeving voor jou belangrijk is.  

De jarenlang opgebouwde wetskennis bij ambtenaren, maakt dat ze wel weten waar de benodigde 

informatie te vinden is. Zonder raadpleging van Wro, Wm, Wtw, Ogw, Wgw, Wabo, Tw, Wgh etc. 

kunnen vergunningaanvragen worden behandeld of besluiten worden voorbereid. Wetten – als er al 

niet handleidingen voor geschreven zijn - dienen vooral als naslagwerk als je even niet weet of het 

toch even wilt nazoeken. De meeste vooral sectorale wetten zijn ook beperkt van omvang.  

4.  Welke grote opgaven worden nu geadresseerd door 26 wetten 

Tijdens de tweede door de Eerste Kamer georganiseerde deskundigenbijeenkomst (21 december 

2021), zei Co Verdaas daarover:  

“De Omgevingswet is een aantal jaren terug met overweldigende politieke en maatschappelijke 

steun omarmd omdat de opgaven waarvoor we gesteld staan zich niet langer laten adresseren met 

26 sectorale wetten.” Hij kon zich niet indenken dat we, wat hij niet hoopte, nog decennia met “het 

huidige samenraapsel van 26 sectorale wetten” zouden moeten blijven werken. Dit “argument” 

klonk vreemd uit de mond van een dijkgraaf, die uitgenodigd was om eens te vertellen of zijn 

waterschap Rivierenland klaar was voor inwerkingtreding per 1 juli 2022, maar is ook niet juist.  

Maar omdat minister De Jonge ook regelmatig met het argument van 26-in-1 komt is een serieuze 

bespreking/weerlegging wel nodig.  



De achterliggende gedachte van de samenvoeging van 26 wetten is dat de grote opgaven integraal 

kunnen worden aangepakt. Behalve dat de Omgevingswet niet geschreven is om die opgaven aan te 

pakken of op te lossen, is het zeer de vraag of met het samenbrengen van al die bepalingen, waarvan 

de meeste niet relevant zijn voor het voorgenomen project, integrale aanpak wordt bewerkstelligd of 

juist wordt tegenwerkt.  

Voor de aanpak van grote fysieke opgaven kom ik tot een klein aantal wetten die van belang zouden 

kunnen zijn. Hooguit vier of vijf. Als dat zo is, dan is het de vraag wat de gevolgen zijn om al die 

wetten samen te voegen. En of het niet beter is om de kennis van de ambtenaren (zie par. 3) van het 

positieve recht te benutten voor het aanpakken van de grote opgaven.  

5. De omvang van de wetgevingsoperatie 

De keuze voor intrekking of wijziging van een wet is bepalend voor de omvang van de nieuwe wet of 

de wetswijziging.  

Door intrekking van een wet, komt de gehele wet te vervallen. Bij intrekking van twintig wetten 

komen er twintig wetten te vervallen. Tot intrekking wordt vaak overgaan omdat er geen behoefte 

meer is aan die regeling. Toch blijkt bij alle in te trekken omgevingswetten, dat er heel veel 

bepalingen in staan die ook nuttig zijn of worden gevonden in het nieuwe recht. Die bepalingen 

worden overgenomen en veelal – ook door de nieuwe begripsbepalingen - van een nieuw jasje 

voorzien. Het heeft ook tot gevolg dat er tal van overgangsbepalingen nodig zijn, die achterwege 

hadden kunnen blijven als gekozen was voor wijziging van de betreffende wet.  

Bij wijziging van een wet, blijft de oude wet bestaan en worden alleen die bepalingen geschrapt en 

gewijzigd waarvan de inhoud geregeld wordt in de Omgevingswet of niet langer passen binnen het 

systeem van de Omgevingswet. De omvang zal dan vele malen beperkter zijn. Op zich is het mogelijk 

om de verschillende wetswijziging in een wetsvoorstel op te nemen en daar de citeertitel 

Omgevingswet op te plakken.  

Al uit de brief van 9 maart 2012 (Kamerstukken II 2011/12, 33 118, nr. 3) bleek dat de beslissing was 

genomen om te komen met een nieuwe wet ter vervanging van de bestaande omgevingsrechtelijk 

regels die verspreid staan over tientallen wetten. Daarmee werd de op zich ook mogelijke stap van 

clustergewijze aanpassing van een aantal omgevingsrechtelijke wetten overgeslagen.  

De gekozen werkwijze om tig wetten in te trekken en daarvoor in de plaats from scratch een nieuwe 

wet te schrijven, verklaart voor een belangrijk deel de omvang van het nieuwe omgevingsrecht. 

Zeker nu blijkt dat ondanks de formele intrekking heel veel artikelen meegenomen worden naar het 

‘nieuwe’ omgevingsrecht.  

Tis wel heel en heel veel geworden. En door het in de wind slaan van het advies van de Afdeling 

advisering (2012) om te komen tot een gefaseerde aanpak, wordt op de dag van de inwerkingtreding 

het gehele omvangrijke nieuwe omgevingsrecht van kracht. 

6. Somber slot? 

Al in 2012 is door de ambtelijke top van het Ministerie van IenM de beslissing genomen om niet te 

kiezen voor een stapsgewijze wijziging van enkele RO- en milieuwetten, maar om direct te gaan voor 

een compleet nieuwe wet. Daarmee werd al bij het leggen van de kielbalk een fout in de constructie 

aangebracht.   

Met (hernieuwd) uitstel kan die essentiële constructiefout niet worden gerepareerd. 



7.  Leren van de geschiedenis om een ramp te voorkomen 

Op 10 augustus 1628 voer een pas gebouwd oorlogsschip, de Vasa, de haven van Stockholm uit. Het 

indrukwekkende gevaarte zette koers richting open water voor zijn maiden trip. Het schip had nog 

geen zeemijl afgelegd, toen het door een plotselinge windvlaag slagzij maakte. Een tweede windvlaag 

werd het schip fataal, het kapseisde en het water gulpte door de geschutspoorten naar binnen. De 

Vasa zonk naar de bodem en nam daarbij een groot deel van de 150 koppige bemanning met zich 

mee. Eerst in 1961 werd het schip gelicht en ondergebracht in een speciaal gebouwd museum.  

De Vasa werd in Stockholm gebouwd onder leiding van de Hollandse scheepsbouwer Henrik 

Hybertsson in opdracht van koning Gustaaf II Adolf. Na voltooiing was de Vasa één van de sterkste 

schepen van haar tijd. Uit documenten van toen is gebleken dat de plannen voor de Vasa ingrijpend 

gewijzigd werden toen de bouw van het schip al was begonnen. Gustaaf II Adolf wilde alsnog een 

groter aantal boordkanonnen dan gebruikelijk was. De bouwtechnici zagen de problemen, maar 

konings wil was wet. Hij wilde zijn naam verbinden aan het sterkste schip van de Zweedse vloot, 

niemand durfde de koning te vertellen dat het niet kon. Besloten werd om de extra kanonnen te 

plaatsen. Met de twee nieuwe kanondekken kreeg de Vasa een te hoge constructie. 

Als het aan minister De Jonge ligt, zal het gigantische gevaarte van de stelselherziening op nog 

bekend te maken datum met volle zeilen zijn maiden trip aanvangen. De geschiedenis laat echter 

zien dat het bij niet te repareren constructiefouten verstandiger is om af te zien van een 

champagnedoop.  

Zeker omdat het bij de doop van het Ow-gevaarte niet duidelijk is of het schip of de fles de doop zal 

overleven. 


