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Geachte mevrouw Van Veldhoven, 

 

Bij brief van 18 december 2019, ontvangen op 23 december, werd de Raad voor de rechtspraak (de 

‘Raad’) verzocht advies uit te brengen inzake de ontwerp-Aanvullingsregeling grondeigendom 

Omgevingswet (de ‘Regeling’). 

 

DE REGELING 

 

De Aanvullingsregeling vult de Omgevingsregeling aan op een aantal onderwerpen. Het gaat op 

hoofdlijnen om de volgende aanvullingen: 

- regels over uitruilbare onroerende zaken bij herverkaveling; 

- regels over het verstrekken van gegevens en bescheiden bij de aanvraag om een 

onteigeningsbeschikking; 

- regels over de hoogte en begrenzing van plankosten, met de nadruk op de regels bij kostenverhaal 

zonder tijdvak. 

 

Na overleg met de gerechten, adviseert de Raad als volgt.1 

ADVIES 

 

De Regeling geeft de Raad voor de rechtspraak geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke 

opmerkingen. 

 

 

                                                        
1 De Raad voor de rechtspraak heeft op grond van artikel 95 van de Wet op de rechterlijke organisatie een wettelijke adviestaak met 
betrekking tot nieuwe wets- en beleidsvoorstellen die gevolgen hebben voor de rechtspraak. De adviezen worden vastgesteld na overleg 

met de gerechten. De Raad voor de rechtspraak is een adviescollege in de zin van artikel 79 en 80 van de Grondwet. Bij het opstellen 

van zijn adviezen beoordeelt de Raad de voorgenomen wet- en regelgeving in het bijzonder op de gevolgen voor de organisatie en de 
werklast van de gerechten en op de (praktische) toepasbaarheid en uitvoerbaarheid. Rechters zijn bij de behandeling van individuele 

zaken niet gebonden aan de inhoud van de wetgevingsadviezen van de Raad voor de rechtspraak. 
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WERKLAST 

In het advies van de Raad over de Invoeringswet Omgevingswet2 is aangegeven dat verwacht wordt dat 

de Omgevingswet, de aanvullingswetten, de AMvB’s en de Invoeringswet Omgevingswet substantiële 

werklastgevolgen hebben voor de Rechtspraak. In de werklastparagraaf van dat advies is een 

werklastberekening opgenomen voor het totale pakket aan regelingen. De kosten voor de rechtspraak 

bedragen in het invoeringsjaar bijna € 6 mln. en structureel ruim € 2 mln. per jaar. 

 

De Raad verwacht naar aanleiding van deze Regeling geen substantiële wijzigingen in het aantal zaken 

en/of de complexiteit daarvan ten opzichte van deze eerdere werklastberekening.   

 

TOT SLOT 

 

Indien na het uitbrengen van dit advies de Regeling op belangrijke onderdelen wordt gewijzigd of 

indien uit nadere uitvoeringsregelgeving belangrijke werklastgevolgen voortvloeien, dan wordt de Raad 

graag in de gelegenheid gesteld daarover aanvullend te adviseren.  

 

 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

drs. P. Arnoldus  

Lid Raad voor de rechtspraak 

                                                        
2 Advies van 16 maart 2017 https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/2017-08-advies-concept-

invoeringswet-omgevingswet.pdf 
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