Communiqué over de Ieder(in)-bijeenkomst van 10 september 2015
Doel van de bijeenkomst
De Ieder(in)-bijeenkomst werd gehouden om de aangesloten lidorganisaties te informeren
over de nieuwe Omgevingswet (OW).
Nieuwe Omgevingswet
De Tweede Kamer heeft begin juli ingestemd met de nieuwe Omgevingswet. Deze nieuwe
Omgevingswet gaat bepalen hoe Nederland eruit ziet na 2018 als het gaat om wonen,
openbare ruimte, milieu en infrastructuur. De wet heeft als doel bestaande regels te
vereenvoudigen en te schrappen. De OW wordt momenteel door de ambtenaren uitgewerkt.
De nieuwe wet bundelt (delen van) 25 wetten. Ook worden ca. 60 Algemene Maatregelen
van Bestuur (AMvB) teruggebracht naar 4 en worden de uitvoeringsregelingen gebundeld
van ca. 60 naar 10 regelingen.
Het steviger verankeren van toegankelijkheidsvoorschriften was in eerste plaats niet
meegenomen, maar gaat nu ook mee in de aanpassingen.
De OW gaat helaas niet uit van de eindgebruiker (de burgers), maar richt zich op het
faciliteren van de vergunning-aanvrager. Er is primair gekozen voor de belangen van
aannemers en architecten. Een van de aanwezigen (bouwkundige en architect) merkte op dat
architecten en bouwkundigen anders denken over een gebouw en het gebruik ervan dan de
eindgebruikers. Met als gevolg dat er wellicht andere prioriteiten gesteld zullen worden.
Gevolg voor de gebruikers dreigt te zijn dat veel bevoegdheden om zaken goed te regelen bij
de gemeenten terecht gaan komen. En de geschiedenis leert dat die belangen daar niet altijd
tot ieders tevredenheid behartigd worden.
Vervolgstappen
Wij als gebruikers hebben nog een heel korte tijd om wezenlijke verbeteringen aan te
brengen. Daarnaast heeft bijvoorbeeld een van de aan te passen maatregelen (AMvB)
betrekking op de opvolger van het Bouwbesluit. Daarin moet toegankelijkheid op de juiste
wijze worden omschreven en uitgewerkt. Goed nieuws is dat er in de werkgroep Mobiliteit,
Toegankelijkheid & Wonen (van Ieder(in)) goed zicht is op wat nodig en mogelijk is. Binnen
deze werkgroep is de Klub Lange Mensen vertegenwoordigt om ook de belangen van de
lange mensen te verwoorden.
In maart 2016 vinden consultatieronden plaats en de conclusies worden medio oktober 2016
gedeeld met Ieder(in).
Met vriendelijke groet,
Klub Lange Mensen en Ieder(in) Werkgroep Mobiliteit, Toegankelijkheid & Wonen

