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VERSLAG VAN EEN NADER SCHRIFTELIJK OVERLEG
Vastgesteld 3 februari 2021
De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en
Omgeving2 en voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit3 hebben kennisgenomen van de brief4 van de Minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 28 oktober 2020,
waarbij zij vragen beantwoordt over de nulmeting inzake de rechtspraak
in het kader van de Omgevingswet.5 Naar aanleiding hiervan zijn op
15 januari 2021 nadere vragen gesteld aan de Minister.
De Minister heeft op 3 februari 2021 gereageerd.
De commissies brengen bijgaand verslag uit van het gevoerde nader
schriftelijk overleg.
De griffier voor dit verslag,
Dragstra
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De letters BS hebben alleen betrekking op 33 118.
Samenstelling commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving:
Atsma (CDA), De Boer (GL), Van Dijk (SGP), Nooren (PvdA) (ondervoorzitter), Pijlman (D66),
Klip-Martin (VVD), Baay-Timmerman (50PLUS), A.J.M. van Kesteren (PVV), Arbouw (VVD),
Bezaan (PVV), Crone (PvdA), Dessing (FVD), Geerdink (VVD), Janssen (SP), Kluit (GL), Meijer
(VVD) (voorzitter), Moonen (D66), Nicolaï (PvdD), Prins-Modderaar (CDA), Recourt (PvdA),
Rietkerk (CDA), Vendrik (GL), Verkerk (CU), De Vries (Fractie-Otten), Van Pareren (Fractie-Van
Pareren), Raven (OSF)
Samenstelling commissie voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit:
Koffeman (PvdD), Faber-van de Klashorst (PVV), Van Strien (PVV), Gerkens (SP), Atsma (CDA)
(ondervoorzitter), N.J.J. van Kesteren (CDA), Pijlman (D66), Schalk (SGP), Klip-Martin (VVD),
Van Rooijen (50PLUS), Van Ballekom (VVD), De Blécourt-Wouterse (VVD), Crone (PvdA),
Dessing (FVD), Van Gurp (GL), Huizinga-Heringa (CU), Kluit (GL), van der Linden (Fractie-Van
Pareren) (voorzitter), Meijer (VVD), Otten (Fractie-Otten), Prins-Modderaar (CDA), Recourt
(PvdA), Vendrik (GL), Van der Voort (D66), Berkhout (Fractie-Van Pareren), Raven (OSF)
Kamerstukken I 2020/21, 33 118/34 986, BJ.
Zie ook toezeggingen T02442 en T02854.
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BRIEF VAN DE VOORZITTERS VAN DE VASTE COMMISSIES VOOR
INFRASTRUCTUUR, WATERSTAAT EN OMGEVING EN VOOR
ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT/LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT
Aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Den Haag, 15 januari 2021
De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en
Omgeving en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit hebben met belangstelling kennisgenomen van uw brief6
van 28 oktober 2020, waarbij u vragen beantwoordt over de nulmeting
inzake de rechtspraak in het kader van de Omgevingswet.7 Naar
aanleiding hiervan hebben de fractieleden van de PvdD nog een paar
nadere vragen. De leden van de fracties van GroenLinks, PvdA, SP en
50PLUS sluiten zich graag bij deze vragen aan.
De fractieleden van de PvdD hebben met instemming geconstateerd dat u
met hen van oordeel bent dat het de voorkeur verdient om na een periode
waarin ontwikkelingen op het punt van de rechterlijke toetsing zichtbaar
zijn geworden, «een kwalitatieve analyse te maken naar de wijze waarop
de rechtspraktijk zich onder het nieuwe stelsel ontwikkelt»8, met name van
«het gebruik van open normen in het omgevingsrecht en de gevolgen
daarvan voor de rechtsbescherming»9. Deze fractieleden achten het met u
van belang dat een voorstel voor de te verrichten analyse wordt
ontwikkeld en dat dit voorstel met de Kamer zal worden gedeeld. Blijkens
uw reactie zal de in te stellen evaluatiecommissie worden gevraagd om
zo’n voorstel te ontwikkelen.
Graag vernemen de fractieleden van de PvdD of u bereid bent om de
contouren voor de analyse die de fractieleden hebben geformuleerd, aan
de evaluatiecommissie te doen toekomen in het kader van uw verzoek om
het voorstel te ontwikkelen en of u bereid bent om de commissie te
vragen om die contouren bij het ontwikkelen van haar voorstel te
betrekken.
De leden van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en
Omgeving en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit zien uw reactie met belangstelling tegemoet en
ontvangen deze graag uiterlijk 12 februari 2021.
Voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en
Omgeving,
H.J. Meijer
Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat /
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
L.P. van der Linden
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN
KONINKRIJKSRELATIES
Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 3 februari 2021
Hierbij beantwoord ik de nadere vragen van de leden van de fractie van de
PvdD, naar aanleiding van de nulmeting rechtspraak in het kader van de
Omgevingswet. De leden van de fracties van GroenLinks, PvdA, SP en
50PLUS hebben zich bij deze vragen aangesloten.
Graag geef ik gevolg aan het verzoek om de contouren voor de toegezegde kwalitatieve analyse naar de gevolgen van de Omgevingswet voor
de rechtspraak, die de fractieleden van de PvdD hebben geformuleerd,
aan de evaluatiecommissie te doen toekomen. Uiteraard zal ik hierbij de
commissie vragen deze contouren te betrekken bij het te ontwikkelen
voorstel voor een analyse.
Zoals al eerder toegezegd zal ik een door de evaluatiecommissie
uitgewerkt voorstel tegen die tijd met uw kamer delen.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
K.H. Ollongren
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