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advocatuur b...
wertheimadvocatuur.nl
In Trouw verschijnt op 26 januari 2021 een opinie van Rob Wertheim over de 
Omgevingswet; zie https:/...

Interessant O 1 Reageren

Co Verdaas • 1ste
Dijkgraaf Waterschap Rivierenland/Hoogleraar gebiedsontwikkeling bij SK...

6d •••

Ik vind het een cynisch en slecht doordacht stuk. De vergelijking met de 
toeslagenaffaire is een valse. Daar raakten individuele burgers gruwelijk 
in de knel en werden ze gecriminaliseerd. In het omgevingsrecht raken 
burgers in de knel doordat ze de weg kwijt raken in een stelsel met 26 
sectorale wetten. Goede boterham voor juristen en advocaten, dat wel. 
In het stuk wordt het recht en belang van de burger verengd tot de 
mogelijkheid juridisch te procederen. Het betoog bijt zichzelf in de 
staart: de opslagloodsen, datacenters, wegen en luchthavens waar je op 
het einde op doelt zijn de vrucht van het huidige stelsel. Niet van een 
wet die nog niet is ingevoerd. Kritische reflectie is goed en welkom bij 
zo'n ingrijpende stelselherziening, maar heb in ieder geval oog voor het 
wezen van ruimtelijke ordening en erken dat het huidige stelsel de 
burger in ieder geval 'vermaalt'.

Interessant O 78 Reageren • 19 reacties

Rob Wertheim Auteur
■-

6d •••
Advocaat Wertheim advocatuur B.V.

Mijn reactie: "cynisch en slecht doordacht"
- Mijn artikel getuigt van betrokkenheid en is niet cynisch 
bedoeld. Met uw autoriteit dient u zo'n reactie beter te 
onderbouwen.
"De vergelijking .... advocaten ..."
- Huidige stelsel ook niet goed. Echter, nieuwe stelsel een 
lawyers' paradise. Goed voor mij, niet voor de maatschappij. 
Laatst volgde ik cursus over het overgangsrecht uit de Ow. 
Betreffende (hyper)specialist maakte grap dat hij 't ministerie elke 
maand een bedankkaartje stuurde, zoveel werk verwachtte hij de 
komende jaren voor zijn advocatenkantoor.
"In het stuk wordt het recht en belang ... verengd tot... juridisch 
te procederen."
- Nee, lees stuk nogmaals. Procedurele rechtvaardigheid is 
trouwens een waarde op zich.
"Het betoog bijt zichzelf in de staart:... ingevoerd."
- Ja, maar 't wordt niet beter. Wat te denken van niet oplettende 
gemeenteraad die vaker gepasseerd kan worden door B&W? Vgl. 
artt. 16.15a, sub b, jo. 4.7 Ow en art. 4.21 Omgevingsbesluit. Wat 
te denken van inhoudelijke normen die straks nog vaker niet 
langer op niveau van formele wet maar op niveau van AMvB 
geregeld zullen zijn? Nu bijv, op wetsniveau
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geregeld zullen zijn? Nu bijv, op wetsniveau 
vergunningvoorwaarden artikel 2.7 Wnb, straks op AMvB-niveau 
artikel 8.74b Bkl. Enz.

Interessant Reageren

Rob Wertheim Auteur
■-

6 d (bijgewerkt) •••
Advocaat Wertheim advocatuur B.V.

De toetsingskaders blijven overigens ook onder de Ow sectoraal 
en ingewikkeld.

Interessant Reageren

Co Verdaas • 1ste 6 d (bijgewerkt) •••
Dijkgraaf Waterschap Rivierenland/Hoogleraar gebiedsontwikkeli...

Rob Wertheim Ik vind het cynisch als je participatie wegzet als 
iets obligaats. Dan heb je geen vertrouwen in duizenden 
volksvertegenwoordigers en bestuurders die oprecht proberen al 
die belangen te wegen en daarmee richting te geven. Ik zeg dus 
niks over uw betrokkenheid, cynisch is het wel.
En ja, procedurele rechtvaardigheid is zeker een waarde op zich. 
Maar die is veel ruimer dan alleen de juridische procedure of 
hetgeen in wetten is vastgelegd.
En als je uitgaat van een 'niet oplettende gemeenteraad' dan kan 
er nooit meer iets goed gaan .... vind ik ook enigszins cynisch. 
Overigens kan het ook hier een bewuste politieke keuze 
betreffen, ongeacht of jij en ik dat de goede keuze vinden.
En natuurlijk blijven de toetsingskader sectoraal, wel dienen 
opgaven en belangen aan de voorkant op elkaar betrokken te 
worden. Dat is nu maar beperkt het geval.
Jammer datje niet ingaat op de in mijn ogen verkeerde 
vergelijking met de toeslagenaffaire. Daarmee leg je in mijn ogen 
een onjuiste en zeer beladen claim op een kwestie waarin 
argumenten gewisseld moeten worden.

Interessant Reageren

Rob Wertheim Auteur
■-

6 d (bijgewerkt) •••
Advocaat Wertheim advocatuur B.V.

Co Verdaas Er is een tendens, die onder de Ow 
versterkt/voortgezet wordt, om de burger als hinderlijk te 
bestempelen. Relativiteitseis (8:69a Awb), geen pro forma beroep, 
geen nieuwe beroepsgronden na 6 weken, Raad van State die 
van de wetgever binnen 6 maanden moet oordelen. Inderdaad, 
veel volksvertegenwoordigers en bestuurders luisteren naar hun 
burgers, maar waarom zou de wetgever de procedures 
uitkleden? Zie trouwens ook mijn artikel in JB Plus uit 2019 waar 
ik aandacht vraag voor de belangrijke rol van de 
vo I ks ve rt eg e n woo rd i g i n g/b est u u rd e rs;
https://wertheimadvocatuur.nl/actualiteiten/de-uniforme- 
ODenbare-voorbereidinasorocedure-artikel-rob-wertheim/
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Home Mijn netwerk Vacatures Berichten
https://wertheimadvocatuur.nl/actualiteiten/de-uniforme- 
openbare-voorbereidingsprocedure-artikel-rob-wertheim/

Interessant Reageren

Co Verdaas • 1ste 
'o Dijkgraaf Waterschap Rivierenland/Hoogleraar gebiedsontwikkeli...

Rob Wertheim we weten nog niet hoe de omgevingswet gaat 
uitpakken, maar de strekking van de wet is juist om de 
participatie actief aan de voorkant te organiseren in plaats van 'af 
te wachten' wie zich gaan melden. Je verwijst naar de 
relativiteitseis uit de Awb en ook hier merk ik op datje het 
vigerende stelsel gebruikt in je discours om de omgevingswet 
onderuit te halen. "Kennisnemen van zienswijzen, gebruikmaken 
van het agenderingsrecht en het aanhoren van burgers die 
tijdens de vergadering inspreken, heeft voor de 
volksvertegenwoordiging en daarmee voor de burger meer zin 
vóór dan na het nemen van het besluit." Het zijn jouw woorden 
en ik ben het er geheel mee eens. Als je dat als vertrekpunt 
neemt voor een wettelijk stelsel, kom je dan bij het vigerende uit 
waarbij burgers in sommige ontwikkelingen 'tig' keer kunnen 
opdraven om hun zienswijze te geven ....?

Interessant Reageren

Auteur
.• Advocaat Wertheim advocatuur B.V.

Tig keer zienswijzen kan onder de Ow theoretisch vaker 
voorkomen dan nu: art. 2.7 Wabo (vergunningaanvraag moet in 
principe alle activiteiten omvatten) wordt verlaten; initiatiefnemer 
mag omgevingsvergunningen weer opknippen. "Een aanvrager is 
er zelf verantwoordelijk voor dat hij voor alle activiteiten die hij 
verricht beschikt over de vereiste vergunningen. (...) De 
initiatiefnemer kan er (...) zelf voor kiezen om alle activiteiten 
tegelijk of afzonderlijk en gespreid in de tijd aan te vragen," aldus 
de MvT Omgevingswet, Kamerstukken II 2013/14, 33962, nr. 3, p. 
162 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl 
Zkst-33962-3.html).

Interessant Reageren

iw Co Verdaas • 1ste 6 d •••
Ifo Dijkgraaf Waterschap Rivierenland/Hoogleraar gebiedsontwikkeli...

Rob Wertheim Dus? Je creeert een theoretische werkelijkheid 
die volstrekt voorbij gaat aan de argumenten die ik probeer te 
wisselen. Ik denk dat we het niet eens worden. Hoeft ook niet. 
Het beste, gegroet Co

Interessant Reageren

Auteur
* Advocaat Wertheim advocatuur B.V.https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6759784832902975489/ Pagina 4 van 10 
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Rob Wertheim Auteur 6d •••
Advocaat Wertheim advocatuur B.V.

Ik meende ze adequaat met verwijzing naar wetsartikelen e.d. te 
weerleggen. We hoeven het niet eens te worden, maar uw toon 
is, als ik dat dan toch mag opmerken, wel enigszins fel ("volstrekt 
voorbij baat", "cynisch en ondoordacht"). U ook het beste 
toegewenst.

Interessant Reageren

Co Verdaas • 1ste 6 d •••
rO Dijkgraaf Waterschap Rivierenland/Hoogleraar gebiedsontwikkeli...

Klopt, ik ben er ook fel op, omdat het doel van de wet me zeer 
aan het hart gaat en ik de vergelijking met de toeslagenaffaire 
een zeer oneigenlijke vind. Je zet daarmee heel veel mensen op 
een heel verkeerd been en dat verdient een - fel - weerwoord in 
mijn ogen.

Interessant Reageren

Rob Wertheim Auteur
■-

6d •••
Advocaat Wertheim advocatuur B.V.

Ik meende te verwijzen naar concrete wetsartikelen en naar de 
wetsgeschiedenis. Dat is niet theoretisch. U reageert fel, maar dat 
is uw goed recht. Ook het beste toegewenst.

Interessant O 1 Reageren

A Co Verdaas • 1ste 6 d •••
rO Dijkgraaf Waterschap Rivierenland/Hoogleraar gebiedsontwikkeli...

Rob Wertheim het woord 'vals' had ik bij nader inzien niet 
moeten gebruiken. Dat kan opgevat worden als een persoonlijke 
aanval. Het ging mij om de vergelijking. De term 'verkeerd' was 
meer op zijn plaats geweest.
Excuses daarvoor

Interessant O 2 Reageren

AuteurRob Wertheim ______
Advocaat Wertheim advocatuur B.V.

Co Verdaas aanvaard
Vertaling weergeven

Interessant O 2 Reageren

Peter van der Meer • 3rd +
Consultant + coach at Plus - Economisch Advies en Training | Lect...

6d •••

6d •••

Co Verdaas De doelen van de wet kunnen nog zo nobel zijn, de 
Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit was vermoedelijk ook 
niet rot bedoeld, maar er zijn nu net als toen grote zorgen over 
de uitvoerino. Bii aemeenten leven ernstiae zoraen om de
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Home Mijn netwerk Vacatures Berichten k 
mei iui ueuueiu, nidcn ei zijn iiu net dis luen yiuie z.uiyen uvei 
de uitvoering. Bij gemeenten leven ernstige zorgen om de 
technische, juridische en financiële haalbaarheid. Gemeenten 
zuchten onder de extra taken die eerdere decentralisaties 
gebracht hebben. De Rijksoverheid verlegt haar problemen op 
een wijze die gemeenten steeds meer tegen hun grenzen op laat 
lopen. Ook bij de Fraudewet had de Raad van State bedenkingen 
ten aanzien van de uitvoering, maar een grote meerderheid van 
CDA, Christenunie, D66, Groenlinks, PW, SGP en VVD meende 
die te moeten negeren. Ook nu deelt de Raad van State de zorg 
voor de positie van gemeenten gedeeld. En wederom legt een 
grote meerderheid die naast zich neer.

Interessant O 3 Reageren

Co Verdaas • 1ste 6 d •••
Dijkgraaf Waterschap Rivierenland/Hoogleraar gebiedsontwikkeli...

Rob Wertheim dank

Interessant Reageren

. sajé Co Verdaas • 1ste 6 d (bijgewerkt) •••
Dijkgraaf Waterschap Rivierenland/Hoogleraar gebiedsontwikkeli...

Peter van der Meer dat ontken ik ook niet, maar hoe denk je dat 
gemeenten er nu voor staan.... en er zijn trouwens heel veel 
gemeenten die zitten te springen om invoering en er wel klaar 
voor zijn. Voor zover ik weet is de VNG voor invoering.

Interessant O 2 Reageren

O Maarten Engelberts • 2de 5 d •••
4k Senior Jurist | Planoloog | Adviseur | Projectleider | Docent | Innov...

Hear hear
Vertaling weergeven

Interessant O 1 Reageren

O Inge Dijkhuizen • 2de 5 d •••
Senior adviseur vergunningverlening bij SodM Eigenaar at Dijkhui...

Mee eens Co.

Interessant O 2 Reageren

<A. (Arjan) Dickhof • 2de 4 d •••
Teamleider at Gemeente Nunspeet

Door de Omgevingswet is veelal geen zienswijzenprocedure 
meer van toepassing waardoor de burger veel meer dan nu 
direct bij de rechter terechtkomt. Dat is toch wel vergelijkbaar 
met toeslagenaffaire waar een bestuurlijke toets uitbleef en 
burgers overgeleverd waren aan rechter die weinig anders kon 
dan toetsen aan regelgeving.
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Home Mijn netwerk Vacatures Berichten h 

dan toetsen aan regelgeving.

In geval van Omgevingswet kan dan ook nog eens milieubeleid 
worden opgesteld wat waarschijnlijk niet rechtsstreeks vatbaar is 
voor beroep.

Interessant O 2 Reageren

Co Verdaas • 1ste
Dijkgraaf Waterschap Rivierenland/Hoogleraar gebiedsontwikkeli...

4d •••

A. (Arjan) Dickhof waar gaat de zienswijze er dan tussenuit? Zie 
ook de reactie van Arjan Nijenhuis

Interessant Reageren

Peter Prins • 2de
Projectleider Toekomstvisie / Omgevingsvisie, Gemeente Rhenen

6d •••

Schoenmaker blijf bij je leest zou ik zeggen. Een kritisch betoog over 
rechtsbescherming is zeker de moeite waard. Maar bij de participatie en 
politiek-bestuurlijke context wordt stuk het ongenuanceerd. Er is een 
wereld te winnen met goede participatie en een stevige regierol van 
rijk, provincies, waterschappen en gemeenten. Dat regelt de wet niet 
maar is de mooie uitdaging die de wet bij bestuurders en politici 
neerlegt.

Interessant O 3 Reageren 1 reactie

Rob Wertheim Auteur 6d •••
Advocaat Wertheim advocatuur B.V.

Goede participatie is een mentaliteit en kan ook nu. Daar ben ik 
voor. U zegt zelf dat de Omgevingswet dat niet (nauwelijks) 
regelt. Wat betreft die leest, zie het tijdschriftartikel dat ik in een 
van mijn reacties op Verdaas vermeld.

Interessant Reageren

Govert Geldof • 2de 5 d (bijgewerkt) •••
"Het is complex, maar we maken het ingewikkeld"

Nu de praktijk van een burger. Ik haat overigens het woord 'burger' 
want dat schept afstand. Wij hebben in Noordwest Friesland even 
mogen proeven aan de werking van de Omgevingswet, in een pilot 
samen met ondernemers. Heerlijk! Als dorp Tzum proberen we zelf 
invulling te geven aan de energietransitie in plaats van alles over te laten 
aan oligarchen. Dit heeft onder andere geresulteerd in een visie 
(https://youtu.be/c7Mz76iv97k). Het ging soepel en op basis van 
menselijkheid totdat de pilot stopte. Toen vielen we terug in het oude 
systeem. Verschrikkelijk. Als we echt mensen met goede wil die op basis 
vrijwilligheid acteren willen steunen, dan is de vereenvoudiging die de 
Omgevingswet biedt noodzakelijk. Nu domineren de multinationals met 
kuddes juristen het spel. Een kritische houding is goed, maar de wet zo 
eenvoudig neerknuppelen zoals dat in de Opinie gebeurt, brengt schade
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Home Mijn netwerk Vacatures Berichten M
Kuuues juristen net spei. een Kriiiscne riuuuiny is yueu, maar ue wet zo 
eenvoudig neerknuppelen zoals dat in de Opinie gebeurt, brengt schade 
aan.

Interessant O 5 Reageren 1 reactie

Rob Wertheim Auteur
■-

5 d •••
Advocaat Wertheim advocatuur B.V.

Dank voor je bijdrage. Mooi dat jullie betrokken zijn. Dat kan dus 
onder de huidige wet en uiteraard ook onder de toekomstige. 
Soms is echter een stevige juridische ondergrens nodig om de 
"burger" een rol te geven. De kuddes juristen e.d. zullen onder de 
Omgevingswet niet kleiner worden. Zie ook mijn opmerkingen bij 
reacties van Verdaas.

Interessant Reageren

Maartje Lof • 1ste 5 d •••
'■'* ’ - Sr. adviseur Digitaal Stelsel Omgevingswet Openbaar bestuur

Maar ik ben blij met de inhoudelijke verwijzingen, die kunnen mij als 
volksvertegenwoordiger helpen bij de voorbereiding op de invoering 
van de wet. Dus ook Dank Rob Wertheim

Interessant O 1 Reageren

Michiel Lieberom • 1ste
Senior consultant QHSE bij Stantec

6d •••

prikkelend stuk, met een mooie parallelle vergelijking Rob Wertheim.
Mooi datje dit zo instuurt. Ik schaar me achter je.

Interessant O 1 Reageren

Co Verdaas • 1ste 5 d (bijgewerkt) •••
Dijkgraaf Waterschap Rivierenland/Hoogleraar gebiedsontwikkeling bij SK...

https://www.linkedin.com/posts/aan-de-slag-met-de-
omgevingswet_blog-omgevingswet-activity-6760193397551636480-  
pSwQ

Een inhoudelijke reactie op jouw bijdrage Rob. Ik ben benieuwd of er 
volgens jou onjuistheden in staan.

Aan de slag met de Omgevingswet on Linkedln: #Blog
#Omgevingswet
linkedin.com
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Interessant O 2 Reageren

Willem Boeke • 1ste
Voorzitter CPO vereniging Volwaarde voor de Vecht

6d •••

Goed stuk! Benieuwd naar de reactie van Aart Karssen

Interessant Reageren

Blanca de Louw • 1ste 6 d •••
Zittingsgriffier bij de Centrale Raad van Beroep

De spijker op zijn kop! Top!

Interessant O 1 Reageren

Maartje Lof • 1ste 5 d •••
- Sr. adviseur Digitaal Stelsel Omgevingswet Openbaar bestuur

Nou Rob, ik vind het een hele pessimistische kijk die je hier neerzet op 
rechtsbescherming van burgers en en passant ook nog eens van het 
ICT-systeem. Mijn inschatting is dat er nog veel te leren is, maar dat dat 
bij lagere overheden ook gebeurt. Kijk bijvoorbeeld eens hier 
https://www.linkedin.com/feed/update 
/urn:li:activity:6729818631410130944/

Interessant O 1 Reageren

AY i| Martin Bleijenburg • 1ste 6 d •••
W Wq Adviseur en mede-eigenaar bij Companen Advies

Wat is je stemadvies?
Vertaling weergeven

Interessant Reageren 1 reactie

Peter van der Meer • 3rd +
Consultant + coach at Plus - Economisch Advies en Training | Lect...

6d

In de Eerste Kamer waren tegen: de Partij voor de Dieren, de SP, 
Groenlinks en de Fractie-Otten. De PvdA stemde verdeeld. De 
rest was voor.

Interessant Reageren

Jan Talen • 1ste 6 d •••
Founder/owner at IPS-consult | Partner at id Plein | Lid Orde van Oranje N...

Goede opinie Rob. Chapeauü

Interessant Reageren

Margriet Meindertsma • 2de
no title at Rek Management Ondersteuning

2 d

Ik was het wel eens met het artikel. In de dagelijkse praktijk merk ik dat 
het recht van de sterkste erg sterk is. Zwakke belangen bv die van

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6759784832902975489/ Pagina 9 van 10 
 

02.02.2021

https://www.linkedin.com/feed/update


/urn:li:activity:6729818631410130944/

Interessant O 1 Reageren

AY i| Martin Bleijenburg • 1ste 6 d ••
W Wq Adviseur en mede-eigenaar bij Companen Advies

Wat is je stemadvies?
Vertaling weergeven

Interessant Reageren 1 reactie

•
 Peter van der Meer • 3rd+ 6 d ••

Consultant + coach at Plus - Economisch Advies en Training | Lect...

In de Eerste Kamer waren tegen: de Partij voor de Dieren, de SP, 
Groenlinks en de Fractie-Otten. De PvdA stemde verdeeld. De 
rest was voor.

Interessant Reageren

Cq Jan Talen • 1ste 6 d ••
Founder/owner at IPS-consult | Partner at id Plein | Lid Orde van Oranje N...

Goede opinie Rob. Chapeauü

Interessant Reageren

w Margriet Meindertsma • 2de 2 d ••
no title at Rek Management Ondersteuning

Ik was het wel eens met het artikel. In de dagelijkse praktijk merk ik dat 
het recht van de sterkste erg sterk is. Zwakke belangen bv die van 
burgers maar ook van natuur en milieu trekken aan het kortste eind. 
Door alle rechten neer te leggen bij initatiefnemers en als gemeente 
nauwelijks toetsingscriteria vooraf ontwikkeld te hebben en aan het 
begrip participatie geen voorwaarden te stellen zijn grotere plannen 
binnenskamers beklonken voor je er erg in hebt. Het lukt dan niet meer 
om er verandering in aan te brengen. Rechtsgang is moeizaam en 
kostbaar..

Interessant O 1 Reageren

LX Brenda Koopman • 2de 2 d ••
JJ” Strategy advisor (team Strategy & Environment) at Waterschap Vechtstro...

Vincent Hovinga Peter Donker

Interessant Reageren

£ Jan Willem Kerssies • 2de 5 d ••
> Hoofdredacteur Straatbeeld / Redacteur MobiliteitsPlatform

Manon van Ketwich

Interessant Reageren
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