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Waardering moties uitvoeringsregelgeving onder de
Omgevingswet

Geachte voorzitter,
Maandag 19 december jl. heb ik mondeling mijn waardering gegeven over de
moties die zijn ingediend in het nota-overleg over de uitvoeringsregelgeving onder
de Omgevingswet. Via deze brief geef ik mijn waardering over twee moties, die
zijn gewijzigd.

Gewijzigde motie met Kamerstuknummer 33118, nr. 62
De motie roept op tot het regelen van extra procedurele waarborgen voor
participatie bij het omgevingsplan. Ik hecht eraan dat burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties in een vroegtijdig stadium bij de voorbereiding van
een omgevingsplan worden betrokken. Daarvoor heb ik waarborgen in het stelsel
van de Omgevingswet opgenomen. De motie biedt extra procedurele waarborgen
zonder vast te leggen hoe het participatieproces precies moet worden ingericht. Ik
laat het oordeel over aan de Kamer.

Gewijzigde motie met Kamerstuknummer 31239, nr. 233
Het kabinet is, net als de indieners van deze motie, van mening dat windenergie
op land een belangrijk onderdeel is van de energietransitie die in gang is gezet.
Deze energietransitie kan grote ruimtelijke impact hebben; daarom is het
belangrijk lusten en lasten goed te verdelen over overheid, initiatiefnemers en
bestaande eigenaren. De motie vraagt naar een meer realistische vaststelling van
de schade voor windenergie op land. Het kabinet is voornemens om in de
consultatieversie van de Invoeringwet een regeling op te nemen om eventuele
schade in veel gevallen aan de hand van de werkelijke situatie vast te stellen. Wat
mij betreft gaat dat overigens verder dan alleen windenergie op land.
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Ik wil begin 2017 de consultatie over de Invoeringswet starten en aan de hand
van de uitkomsten bezien hoe de regeling voor nadeelcompensatie eruit moet
zien. Deze motie loopt daar in feite op vooruit. Ik laat daarom het oordeel over
deze motie aan de Kamer.
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Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen
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