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Bundeling van omgevingsrecht
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Wat is omgevingsrecht?

Omgevingsrecht

Natuur

Milieu Water Ruimte
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Wat is bundeling?





Bundeling
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De aanleiding

De afgelopen jaren zijn al veel omgevingswetten om 
diverse redenen gebundeld.

Zoals:
-het Activiteitenbesluit (2008)
-de Waterwet (2009)
-de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (2010)

De regering is van plan nog meer omgevingswetten te 
bundelen.

Zoals:
-drie wetten in de Wet natuurbescherming
-veertig wetten in de Omgevingswet

De indruk bestaat dat er geen vaste criteria voor 
bundeling waren of zijn.
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De onderzoeksvragen

Onderzoeksvragen:

•Is elke reden om te bundelen 
verantwoord of moet bundeling aan 
bepaalde wetenschappelijke criteria 
voldoen om verantwoord te zijn?

•Zo ja, zijn die criteria te ontwikkelen? 
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De methode

Bestudering van: 
-literatuur
-beleidsstukken
-parlementaire informatie
-nationale bundelingsprojecten
-internationale bundelingsprojecten:

- Voorontwerp Decreet Milieubeleid
- Entwurf Umweltgesetzbuch
- Industrial Emissions Directive

Interviews met wetgevingsdeskundigen
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Belangrijke begrippen

Wetssysteem:
volgens bepaalde criteria geordende,
onderling samenhangende regels

Vergelijking met iTunes:
-je stopt er muziek in
-je labelt die muziek (jazz, opera, etc)
-je kunt die labels gebruiken om die 
muziek te ordenen

Wetssysteem:
-je gaat uit van regels
-je labelt die regels met samenhang-
criteria (project, stoffen, fysieke 
leefomgeving, etc)
-je kunt die samenhangcriteria gebruiken 
om die regels te ordenen

Waarom ordenen (systematiseren)?

Om een grote hoeveelheid informatie 
behapbaar te maken. Regels moet je 
kunnen kennen: ze moeten kenbaar zijn.

Burgers en bedrijven moeten weten wat 
de wet van hen eist of hen toestaat. Om 
gevangenisstraf of hoge boetes te 
voorkomen. 

Handhavers en rechters, maar ook milieu-
en natuurverenigingen  moeten dat 
kunnen controleren.

Hoe ordenen (systematiseren)?

Er zijn heel veel samenhangcriteria en de 
wetgever moet kiezen.

Gebruik waar mogelijk samenhangcriteria 
die aansluiten bij wat mensen al kennen: 
woningen, automobilist, natuur etc. Ik 
noem dat: de echte werkelijkheid.

Als in een wetssysteem regels horen die er 
niet in staan, spreek ik van een 
wetssystematisch tekort.
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De antwoorden

Moet bundeling aan bepaalde wetenschappelijke criteria 
voldoen om verantwoord te zijn?
Ja, om de kenbaarheid te vergroten.

Zo ja, aan welke criteria?
1.Bundel alleen op basis van één of meer 
samenhangcriteria.
2.Kenbaarheid vraagt om aan de echte werkelijkheid 
ontleende zakelijke samenhangcriteria. 
3.Zorg dat bundeling niet leidt tot (nieuwe) 
wetssystematische tekorten.
4.Laat nieuwe regels consequent aansluiten bij de 
gebundelde wetssystemen.. 

Aanbeveling: onderzoek iLawsysteem


