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De organisatie van de Dag van de Omgevingswet 2018 was 
in handen van sectie Milieurecht en Praktijk van de VVM, 
netwerk van milieuprofessionals. Dit gebeurde in samen-
werking met de Provincie Utrecht, Provero, het Koninklijk 
Nederlands Waternetwerk, Stadswerk, Platform31, de 
Vereniging voor Milieurecht, de Vereniging Bouw- en Wo-
ningtoezicht Nederland en het Netwerk Jong Leefomgeving. 
Ook diverse secties van de VVM verleenden hun medewer-
king. De VVM dankt de samenwerkingspartners voor hun 
bijdragen.

De projectgroep voor de organisatie bestond dit jaar uit: 
(v.l.n.r.) Jos Dolstra (Stantec), Jerry de Rijke (De Rijke omge-
ving), Ada Goverde (Allios Deite), Rachel Heijne (directeur 
VVM) en Enrico van Dijk (Van Dijk en omgeving)
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Steeds meer kan en moet ook de uitvoe-
ringspraktijk er concreet mee aan de 
slag. In het programma van de 2018- 

edtitie heeft dit nadrukkelijk een plek gekre-
gen. Bijvoorbeeld door een mix van sessies 
over het wettelijk stelsel en voorbeelden uit 
de praktijk van gedreven professionals die  
de veranderingen aan het verkennen zijn.  
Zij deelden hun opgedane kennis en ervaring 
met de ruim 300 deelnemers aan het congres 
in het provinciehuis van Utrecht. 
Net als voorgaande edities begon de dag 
met een plenair gedeelte waarin Mirjam 
Maasdam, lid van Gedeputeerde Staten, de 
deelnemers verwelkomde. Rosemarie Bastia-
nen gaf vervolgens een beeldende uitleg hoe 
ze met haar team naar de eindstreep van het 
wettelijk kader snelt. Ze liet ook zien wat we 
de komende tijd zoal kunnen verwachten, 
onder andere rondom het Invoeringsbesluit 
en diverse aanvullingsbesluiten. Op zijn 
beurt liet David van Raalten van Arcadis zien 
wat de Omgevingswet kan betekenen bij de 
aanpak van klimaatadaptatie. Na dit plenaire 
gedeelte was er in drie rondes een keuze uit 
maar liefst 33 verdiepende deelsessies met 
een grote verscheidenheid aan onderwerpen.

De VVM organiseert de Dag van de Omge-
vingswet al vanaf de eerste editie met een 
aantal samenwerkingspartners. Editie 2018 
werd met hulp van alle samenwerkingspart-
ners een breed congres dat zich niet alleen 
richt op milieuprofessionals, maar op allen 
die actief zijn in de fysieke leefomgeving. 
Daarnaast is het congres mede mogelijk 
gemaakt door de inzet van de sprekers, 
gespreksleiders en verslagleggers die in deze 
bundel bij hun bijdrage genoemd worden, de 
inzet van medewerkers van de Programma-
directie Eenvoudig Beter en het Programma 
Aan de slag met de Omgevingswet, de faci-
litaire medewerkers van de provincie onder 
leiding van Wilco Mulder en niet te vergeten 
de medewerkers van ons eigen VVM Bureau. 
Veel dank voor jullie inzet!

De achtste editie van de Dag van de Omge-
vingswet zal plaatsvinden in oktober 2019. 
Net als voorgaande jaren zijn suggesties voor 
thema’s en andere ideeën voor de invul-
ling van deze dag weer van harte welkom. 
Natuurlijk bent u als lezer van deze congres-
bundel van harte welkom en neem gerust 
collega’s mee!

Ing. Jos Dolstra  Drs. Rachel Heijne
Voorzitter VVM-sectie   Directeur VVM 
Milieurecht en Praktijk  

Voorwoord
De Omgevingswet hard op weg naar de eindstreep! Dat was het betoog van Rosemarie 
Bastianen, directeur Eenvoudig Beter van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties. En dat klopt. Met de Omgevingswet zelf, de Invoeringswet en de AMvB’s  
die in grote lijnen bekend zijn, staat het wetgevingsstelsel steeds meer in de steigers. 



6

Onderweg naar de eindstreep, dat was de grote lijn van alweer de zevende editie van 
de Dag van de Omgevingswet op donderdag 4 oktober 2018. Duidelijk werd dat er 
nog veel te doen staat om vanaf 1 januari 2021 daadwerkelijk aan de hand van een 
vernieuwde werkwijze invulling te geven aan het omgevingsbeleid. Maar ook dat de 
nieuwe wet vele meekoppelkansen biedt, niet in de laatste plaats om tijdig te anti-
ciperen op de uitdagingen die de klimaatverandering met zich meebrengt
.

De Utrechtse gedeputeerde Mirjam 
Maasdam gaf in haar openingsspeech 
een inkijkje in de provinciale route 

naar het implementeren van de wet. Om deze 
exercitie te doen slagen, moet er volgens haar 
veel veranderen op het provinciehuis. “De Om-
gevingswet gaat uit van beschermen én benut-

ten van de fysieke leefomgeving. We willen dat 
onze omgevingsvisie ook die geest uitademt, 
maar dat gaat niet vanzelf.” 

De hamvraag waar de provincie voor staat is 
zowel ‘ruimtevragers’ accommoderen als het 
waarborgen van de basiskwaliteiten op het 

Op weg naar 
de eindstreep
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gebied van milieu en natuur. Het liefst 
met een plus, zodat er betere kwaliteiten 
ontstaan. “Dit vraagt een omslag in den-
ken”, benadrukte Maasdam. “We moeten 
toewerken naar een innovatieve manier 
van combineren.” Zij haalde in dit verband 
een uitspraak van Einstein aan: ‘Je kunt een 
probleem niet oplossen met de denkwijze 
die het heeft veroorzaakt’. “Voor innovatieve 
oplossingen wil ik ruimte creëren.” Tege-
lijkertijd vormt de vertrouwde manier van 
denken binnen het provinciehuis hiertoe 
een belemmering. “Maar we hebben geen 
keus. Onze traditionele werkwijze schiet 
namelijk tekort om de uitdagingen van 
de toekomst met succes aan te gaan. Het 
is immers een gigantische opdracht waar 
we voor staan. We zullen in Utrecht alles 
moeten inpassen op de vierkante centime-
ter. De vraag naar woningen is bijvoorbeeld 
enorm groot.”

Omdenken
Tot haar tevredenheid heeft haar provin-
cie het ‘omdenken’ inmiddels iets 
concreter weten te maken. 
“Bij het opstellen van ons 
koersdocument hebben 
we gekozen voor een 
participatieve aanpak.” 
Zij benadrukte dat de 
aanpak niet synoniem 
staat aan inspraak 2.0. 
“Echt samenwerken met 
de omgeving, daar gaat het 
om! Dat betekent vroegtijdig 
in gesprek gaan met inwoners en 
vertegenwoordigers van bedrijven, belan-
genorganisaties en andere overheden.” De 
provincie heeft met het oog hierop onder 
meer actief het gesprek met jongeren 
aangeknoopt. “Met succes. Wat dan opvalt, 

is dat ze voor veel oplossingen de grond 
in willen. Ook kwamen zij op de 

proppen met van dag tot dag 
aanpasbare woningen.”

Uitdagingen
Wel zijn er nog vraagte-
kens, bijvoorbeeld wat 
een participatief besluit-

vormingsmodel betekent 
voor de rol van de volks-

vertegenwoordiging in de 
Staten. “Hoeveel ruimte blijft er 

voor hen nog over? We zullen met el-
kaar moeten uitvinden hoe dat werkt in de 
praktijk. Wel is al duidelijk dat dit model het 
voor alle betrokkenen gemakkelijker maakt 
om wederzijds elkaars rol te erkennen. Plus 
dat participatie een verrijking voor het 

‘Omgevings-
wet gaat uit 

van beschermen 
én benutten van 
de fysieke leef-

omgeving’

Gedeputeerde Mirjam Maasdam: 
“Onze traditionele werkwijze schiet 
tekort om de uitdagingen van de 
toekomst met succes aan te gaan”toekomst met succes aan te gaan”
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besluitvormingsproces is en uiteindelijk 
een kwalitatief beter besluit oplevert. Ook 
zullen stakeholders zich veel beter in het 
uiteindelijke besluit herkennen, waardoor 
het draagvlak toeneemt.” Dit laatste komt 
volgens haar ten goede aan de demo-
cratische legitimatie. “Hierin is voor de 
provincie als middenbestuur een belang-
rijke rol weggelegd als verbinder tussen 
de ambities van het Rijk en de praktijk van 
alledag van gemeenten en waterschappen. 
Met onze omgevingsvisie zijn we onder-
weg. Het traject moet nieuwe resultaten 
opleveren, hoe weet ik nog niet precies. 
Vast staat dat een nieuw omgevingsbeleid 
nodig is en dat kunnen we alleen samen 
doen. Ik verwacht veel van u.” 

“Mooi om te horen hoe Utrecht al werkt 
in de geest van de Omgevingswet”, aldus 
dagvoorzitter Rachel Heijne, directeur 
VVM. “De vrijblijvendheid is er duidelijk 
vanaf, dat merken we allemaal. Uit de grote 
belangstelling voor deze dag blijkt ook dat 
de Omgevingswet leeft.”

Hard op weg naar de eindstreep
Rosemarie Bastianen, Programmadirecteur 
Eenvoudig Beter, Ministerie van Binnen-
landse Zaken en Koninkrijkrelaties gaf een 
exposé van de laatste ontwikkelingen. 
Zij vervlocht haar hobby, wielrennen, op 
een mooie manier in haar betoog. “Je hebt 
koplopers nodig om te inspireren, maar het 
peloton moet wel kunnen volgen. Daardoor 
ontstaan ook wisselingen in de voorste ge-
lederen en dat is alleen maar goed. Je moet 
ook telkens wisselen van kopman, elkaar 
helpen en regelmatig bijtanken. Zo presteer 
je samen meer dan alleen. Hetzelfde hoop 
ik met de wet te bereiken. Inmiddels zijn 
we hard op weg naar de eindstreep. Het 

pionieren is voorbij, de wet gaat er echt 
komen. In januari 2021 komen de eerste 
vergunningaanvragen.”

Meekoppelen
Bastianen benadrukte nog eens het doel 
van de Omgevingswet, namelijk het be-
reiken van resultaten in de leefomgeving. 
Daarbij gaat het zowel om grote maat-
schappelijke opgaven als het boeken van 
winst op wijkniveau. “Juist voor zowel die 
grote en kleine opgaven biedt de wet een 
harmonieus instrumentarium.” Het stemt 
haar tevreden dat er in de praktijk van 
alledag al meer en meer in de geest van de 
wet wordt gehandeld. “Meekoppelen is het 
parool. Zo biedt de energieopgave kansen 

Rosemarie Bastianen, Programma-
directeur Eenvoudig Beter: “Participatie 
is niet vinken maar vonken”
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om tegelijkertijd het binnenklimaat te 
verbeteren, terwijl de mobiliteitsaanpak 
kansen biedt om de leefkwaliteit te veraan-
genamen. Zo dienen zich tal van andere 
meekoppelkansen aan. 

Niet vinken maar vonken
Het pleidooi van de gede-
puteerde over het op een 
nieuwe manier invulling 
geven aan samenwer-
king met de omgeving 
klonk haar als muziek 
in de oren. “Participa-
tie is niet vinken maar 
vonken. Tal van gemeen-
ten zijn eveneens op een 
hele vernieuwende manier mee 
bezig. Belangrijk is vooral dat burgers 
betrokken worden in het vormgeven van 
hun leefomgeving. Dát is de achterliggen-
de reden van de wet.” Dat neemt niet weg 
dat er ook zorgen zijn. Zo blijkt uit recent 
onderzoek dat de helft van de gemeenten 
met hun omgevingsplannen op koers ligt. 
“Juist die andere helft heeft nu dus aan-
dacht nodig”, benadrukte Bastianen. 

Voortgang
De programmadirecteur noemde het 
verstandig dat de inwerkingtreding uit 
het oogpunt van zorgvuldigheid een jaar 
is uitgesteld. Maar daar blijft het bij. “De 
Invoeringswet is voor de zomer naar de 
Tweede Kamer gestuurd en we zijn in af-
wachting van de eerste schriftelijke ronde.” 
Het Invoeringsbesluit bevat iets bijzonders, 
liet ze weten, namelijk de bruidsschat. 
“Dat zijn de regels die wij als Rijk loslaten 
en meegeven aan met name gemeenten 
en waterschappen. Dat doen we al eerder, 
zodat er geen vacuüm ontstaat.” 

Het digitaal stelsel is nog wel een punt. Dit 
moet op het moment van inwerkingtre-
ding operationeel zijn, anders kunnen er 
bijvoorbeeld geen vergunningen worden 
aangevraagd. “Bij iedere nieuwe stap doen 
we praktijkproeven, onder meer omdat we 

meer geo-informatie willen bieden. 
Daar is ook input voor nodig 

vanuit gemeenten, water-
schappen en provincies. 

Gelukkig zijn we goed 
op weg. Ik verwacht dat 
begin volgend jaar een 
eerste versie kan worden 

opgeleverd, een werkver-
sie met daarin nog ruimte 

voor verbetering.”

Klimaatadaptatie 
De derde en laatste plenaire spreker, 
David van Raalten van Arcadis, hield zijn 
publiek voor dat de klimaatadaptatie de 
komende jaren een onderwerp is dat diep 
gaat ingrijpen op de fysieke leefomgeving. 
Toch valt het woord ‘klimaat’ in relatie tot 
de Omgevingswet nog nauwelijks en dat 
baart hem zorgen. “Door de klimaatveran-
dering nemen de risico’s toe. Het weer ver-
andert en voor ons land betekent dit meer 
wateroverlast, hitte, droogte en stormen.” 
Hij beklemtoonde de noodzaak om tijdig 
hierop te anticiperen. “Juist met de Omge-
vingswet in de hand. Er wachten immers 
tal van ruimtelijke uitdagingen. Het riool 
vraagt aanpassingen, er zijn locaties voor 
waterberging nodig en ook de droogtebe-
strijding heeft onze aandacht nodig.” 

Van Raalten toonde zijn publiek dat de 
urgentie van klimaatadaptatie zich goed 
laat uitleggen in beelden. Dat deed hij aan 
de hand van foto’s van heftige gebeur-

‘Het 
pionieren 

is voorbij, de 
Omgevingswet gaat 

er per 1 janu ari 
2021 echt  

komen’
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tenissen op dit vlak waar ons land alleen 
dit jaar al onder gebukt ging. Zo legde een 
grote storm in januari heel Nederland plat, 
volgden in april/mei extreme plensbuien 
en was er in de zomermaanden sprake van 
extreme droogte waardoor onder meer veel 
bruggen niet meer open konden en er vele 
steden funderingsproblemen ontstonden. 
“Google het woord ‘hittestress’ maar eens, 
dan schrik je van wat ons te wachten staat 
als we niet tijdig anticiperen. Als we niets 
doen, stevenen we af op tientallen miljarden 
aan schade.” 

Hou koers
Lichtpuntje in dit verband is dat inmiddels is 
afgesproken dat vanaf 2020 het klimaatbe-
stendig inrichten van de ruimte onderdeel 
van het beleid wordt van alle overheden. 
Dan treedt de nationale adaptatiestrategie 
namelijk in werking. “Neem dat wel mee in 

wat jullie doen”, adviseerde hij zijn publiek. 
“Je moet je ambities op dit gebied vastleg-
gen en dat sluit aan op de Omgevingswet. 
Neem het aanpassen van de riolering en het 
benutten van de buitenruimte om water-
overlast door extreme regenval te voorko-
men. Door aan de voorkant hierop te anti-
ciperen, kan het heel goed en hoeft het ook 
niet veel duurder uit te vallen. Breng daarbij 
wel goed in beeld wie de kosten maakt en 
wie vervolgens profi teert. Publiek en privaat 
moeten de uitdaging samen oppakken. De 
eerste initiatieven zijn er, maak daar gebruik 
van. We moeten nu aan de slag. Check ieder 
project op klimaatbestendigheid. Gebruik 
daarbij de Omgevingswet, met name om 
participatie vorm te geven en projecten 
integraal op het juiste schaalniveau aan te 
vliegen. Maak het mogelijk en hou koers.”   l

Jan de Graaf

David van Raalten, Arcadis: Het woord 
‘klimaat’ valt in relatie tot de Omge-
vingswet nog nauwelijks en dat baart 
mij zorgen”mij zorgen”
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Aanvullingen op de AmvB’s
De AMvB’s zijn onlangs vastgesteld en gepubliceerd. Via het Invoeringsbesluit 
worden echter nog enkele wijzigingen doorgevoerd. Wat is er inmiddels gewijzigd 
en welke aanvullingen zitten er nog aan te komen?

Met de publicatie van de vier Alge-
mene maatregelen van bestuur 
(AMvB’s) bereikte de invoering van 

de Omgevingswet op 31 augustus jl. een mijl-
paal. Hiermee zijn de AMvB’s echter nog niet 
helemaal af. Er komen nog enkele aanvullingen 
aan met het Invoeringsbesluit. Uitwerking 
van deze aanvullingen had meer tijd nodig of 
zijn het gevolg van tussentijdse wijzigingen in 
de bestaande wet- en regelgeving. Daarnaast 
moeten de grondslagen in de Invoeringswet en 
een aantal politieke toezeggingen (moties) nog 
worden uitgewerkt in de AMvB’s.

Bouwactiviteiten
Via het Invoeringsbesluit wordt onder andere 
een nieuwe opzet geïntroduceerd voor de 
vergunningsplicht voor bouwactiviteiten. Deze 
heeft een doorwerking in meerdere AMvB’s. 
Door de opzet wordt de vergunning voor een 
bouwactiviteit gesplitst in een vergunning voor 
de technische regels waaraan een bouwwerk 
moet voldoen en een vergunning die volgt uit 
het omgevingsplan. Gemeenten krijgen hierbij 
meer vrijheid om te bepalen of een omgevings-
vergunning noodzakelijk is. Daardoor kan het 
aantal vergunningaanvragen voor bouwactivi-

Spreker: Paul Pestman (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties). 
Gespreksleiding: Sandra Anzion (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en 
Anzion juridisch advies). Tekst: Sterre van der Zee (Stantec).
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teiten worden teruggebracht. Daarnaast wordt 
er via het Bbl voor een categorie bouwwerken 
ook landelijk bepaald welke gevallen 
vergunningsvrij zijn.

Omgevingsbesluit
Ook de reikwijdte van het 
omgevingsplan en van de 
provinciale en waterschaps-
verordeningen wordt via een 
aanvulling van het Omge-
vingsbesluit bepaald. In het 
Omgevingsbesluit wordt vastge-
legd welke regels in het omgevingsplan 
c.q. in de -verordeningen moeten en mogen 
worden gesteld en welke niet. Zo moeten wijzi-
gingen in de fysieke leefomgeving in het om-
gevingsplan worden vastgelegd, maar mag de 
gemeente in het omgevingsplan bijvoorbeeld 
niets zeggen over zaken als openbare orde en 
andere bevoegdheden van de burgemeester. 
Die onderwerpen horen in de APV thuis.

Beleidsvrijheid
Vanuit het publiek werd de vraag gesteld 
welke ruimte er komt voor gemeente om 
omgevingswaarden zelf in te vullen en hoe 
wordt voorkomen dat gemeenten deze zo laag 
mogelijk instellen. Vuistregel is dat gemeenten 
en provincies zelf omgevingswaarden mogen 
stellen voor onderwerpen waarvoor het Rijk 
dat niet heeft gedaan. Daarnaast mogen zij 
de rijksomgevingswaarden voor onder meer 
luchtkwaliteit aanvullen of aanscherpen. Het 
voldoen aan omgevingswaarden moet wel 
binnen de beïnvloedingsfeer van het bestuurs-
orgaan liggen die deze stelt. Het stellen van 
een omgevingswaarde schept overigens wel 
een plicht tot monitoring. Plus bij een dreigen-
de overschrijding een plicht tot het opstellen 
van een programma met maatregelen. 

Afwegingsruimte
In het verlengde hiervan werd gevraagd 

hoe het zit met het benutten van de 
geboden bestuurlijke afwegings-

ruimte in het nieuwe stelsel. 
Ervaring met de ruimte voor 
individueel maatwerk in het 
Activiteitenbesluit is dat er 
ongeveer even vaak strenge-

re als soepelere regels worden 
opgelegd aan bedrijven. De 

verwachting is daarom dat 
gemeenten ook met de afwegings-

ruimte onder de Omgevingswet op een 
gebalanceerde manier zullen omgaan. Hoe de 
afwegingsruimte daadwerkelijk gebruikt gaat 
worden, zal door het Rijk worden gemonitord.

Urgenda
Tot slot wilde een deelnemer weten in hoe-
verre een gemeente gehouden kan worden 
aan een verplichting die het zichzelf oplegt 
middels een omgevingswaarde in het omge-
vingsplan: Kunnen we meer zaken zoals die 
van Urgenda inzake het klimaat verwachten? 
Op deze vraag, gezien de actualiteit zeer 
relevant, is op dit moment nog geen eenduidig 
antwoord te geven. De Omgevingswet kent 
slechts twee gevolgen toe aan een omge-
vingswaarde: de monitoringsplicht en de 
programma-plicht bij (dreigende) overschrij-
ding. Daarnaast kunnen belanghebbenden 
in voorkomende gevallen het desbetreffende 
bestuursorgaan vragen om uitvoering of 
wijziging van een programma. Ook kunnen zij 
de kwestie aankaarten bij het vertegenwoordi-
gende orgaan. Vindt een belanghebbende dat 
het desbetreffende bestuursorgaan door niet 
goed uitvoering te geven aan het programma 
onrechtmatig handelt, dan kan ook een civiele 
procedure worden gestart.   l

‘Meer 
vrijheid om te 
bepalen of om-

gevingsvergunning 
voor bouwactivitei-

ten noodzakelijk 
is’
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De Invoeringswet: 
brug tussen oud en nieuw recht

Met een quiz van tien vragen wordt de kennis van de deelnemers over de 
Invoeringswet Omgevingswet getest alvorens Masja Stefanski duidelijk 
maakt dat voor een (juridisch) soepele overgang een aantal zaken nog 
geregeld moet worden. De invoeringswet biedt daarvoor het overgangs-
recht en vult de omgevingswet op een aantal onderwerpen aan. 

De invoeringswet, inclusief besluit 
en regeling, is bedoeld om de over-
gang van een aantal ‘oude’ wetten 

naar de nieuwe wettelijke situatie soepel 
te regelen. De wet vormt in feite de brug 
tussen oud en nieuw recht. 

Overgangsrecht 
Uiteraard moeten de rechten, plichten en 
procedures onder de op te heffen wetten 
worden omgezet naar de nieuwe wetge-
ving. Dit is vooral van belang voor vigeren-
de vergunningen en lopende procedures. 

Spreker: Masja Stefanski (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties). 
Gespreksleiding: Rick Keim (Gemeente Deventer). Tekst: Jacques Ploeger (Bestuurslid 
VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en Bisschop + Partners).
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Overgangsrecht is een afweging tussen ver-
schillende uitgangspunten:
•  Men wil zo snel mogelijk over naar nieuwe 

stelsel;
• Men wil voorkomen dat er een rechtsvacu-

um en/of een dubbel regime ontstaat;
• Men wil waarborgen dat bestaande rech-

ten zoveel als mogelijk worden gerespec-
teerd.

Zo is er geregeld dat:
• De omgevingsvisie voor Rijk en provin-

cie direct van kracht worden bij de 
invoering;

• Gemeenten voor het opstel-
len van omgevingsvisies 
een overgangsperiode 
van maximaal drie jaar 
na inwerkingtreding 
krijgen;

• Voor de uitwerking 
van hun omgevingsplan 
krijgen de gemeenten de 
tijd tot 2029 en tot die tijd 
zijn de huidige bestemmingsplan-
nen en de bruidsschat onderdeel van het 
(voorlopige) omgevingsplan; 

• De omgevingsverordening van de provin-
cies gereed moet zijn bij de inwerkingtre-
ding;

• Waterschappen maximaal twee jaar de 
tijd krijgen voor het opstellen van hun 
waterschapsverordeningen, waarbij in de 
tussentijd onder meer keuren, die straks 
verdwijnen, tijdelijk onderdeel uitmaken 
van de waterschapsverordeningen;

• Alle bestaande vergunningen onder het 
oude regiem worden automatisch aange-
merkt als omgevingsvergunningen onder 
de Omgevingswet;

• Voorschriften bij vergunningenplichten 
die straks verdwijnen, worden dan gezien 

als maatwerkvoorschriften op de nieuwe 
algemene regels.

Voor de statistiek: 14 wetten worden helemaal 
ingetrokken en 26 wetten gaan ten dele op in 
de Omgevingswet. Dit betekent dat de gehele 
samenhang van wet- en regelgeving moet 
worden aangepast aan de nieuwe situatie.

Onzekere situaties
Ten aanzien van mogelijke onzekere situaties 
in de overgangsperiode naar het nieuwe om-

gevingsplan ontstond tijdens de sessie een 
levendige discussie. Daarbij pre-

senteerde Masja Stefanski de 
mogelijkheid om ‘buitenplan-

se omgevingsplanactiviteit’ 
toe te staan als ontsnap-
pingsmogelijkheid om al 
wel nieuwe activiteiten toe 
te staan en nog niet een 

heel nieuw omgevingsplan 
te hoeven opstellen. Op zijn 

beurt opteerde Rick Keim voor 
een snelle overgang om zoveel mo-

gelijk te voorkomen dat gemeenten met hun 
beleids- en projectontwikkeling in onzekere 
situaties terecht komen.

Eén schaderegeling
Met de komst van de Omgevingswet worden 
ook de huidige regelingen voor planscha-
de en nadeelcompensatie vervangen door 
één nieuwe regeling in de nieuwe wet. Ten 
aanzien van de nadeelcompensatie is, in de 
nieuwe situatie, een claim pas mogelijk als 
de activiteit daadwerkelijk start of middels 
een vergunning mogelijk wordt gemaakt. Dit 
om ‘uitnodigingsplanologie’ te stimuleren. 
Voorts wordt de drempel van het normaal 
maatschappelijk risico bij indirecte schade op 
5% gelegd.

‘De 
Invoerings wet 

voert niet alleen 
in, maar vult ook 

aan en  
verbetert’
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De Wet VTH (vergunningverlening, toezicht 
en handhaving) zal beleidsneutraal met de 
Invoeringswet als een apart hoofdstuk in 
de Omgevingswet ingevoegd worden. 

Digitaal stelsel 
In het kader van de Omgevingswet wordt 
een geheel nieuw digitaal stelsel opge-
zet. De wettelijke basis daarvoor is ook 
onderdeel van de Invoeringswet. Bij de 
inwerkingtreding zullen de loketten voor 
het aanvragen van vergunningen en doen 
van meldingen direct beschikbaar zijn. 
Vervolgens zal de informatievoorziening 
voor burgers en overheid in het digitale 
stelsel stapsgewijs steeds verder uitgebreid 
worden.

In de Invoeringswet worden regels gesteld 
voor het gegevensbeheer, de bescherming 
van (persoons)gegevens en de kwaliteits-

borging van deze landelijke informatie-
voorziening.

Uit de zaal kwam de vraag in hoeverre de 
omgevingsdiensten met al hun gegevens 
over vergunningen en ontheffingen (ju-
ridisch) hierbij betrokken worden. Omge-
vingsdiensten zijn betrokken bij het opstel-
len en uitwerken van het digitale stelsel. 

Vergunningplicht bouwactiviteiten 
Bij de invoering van de Omgevingswet 
wordt ook de regelgeving rond de bouwver-
gunningen herzien (‘de knip’). Er vindt een 
opsplitsing plaats van de bouwvergunning 
in een vergunning in het kader van bouw-
technische regels en een vergunning op 
basis van ruimtelijke regels. Details als lan-
delijk vergunningsvrije categorieën dienen 
nog in het Invoeringsbesluit uitgewerkt te 
worden.   l 

Kennisnetwerk voor milieu-, water- en natuurbeschermingsrecht

Blijf actueel • Verdiep uw kennis • Verruim uw netwerk

Lidmaatschap
Persoonsgebonden € 75,- / Student € 15,- per jaar
Collectief € 250,- per jaar
Aanmelden via www.milieurecht.nl
Contact   info@milieurecht.nl

De Vereniging voor Milieurecht biedt u:

• Gratis deelname aan VMR studiemiddagen

•   Ledenkorting VMR Actualiteitendag

• Ledenkorting VMR Leergang

• VMR Publicaties

• VMR Ledennetwerk en werkgroepen voor verdieping

•  15% korting op het Tijdschrift voor Milieu en Recht 

Word nu lid
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Pionieren met de Crisis- 
en herstelwet 
De Crisis- en herstelwet is sinds 2010 in werking. Er zijn zo’n 250 experimenten 
in uitvoering in ongeveer 40% van de Nederlandse gemeenten. Van de pro-
vincies heeft eveneens zo’n 40% geëxperimenteerd. Welke lessen zijn er uit dit 
pionieren te trekken?

De ervaringen uit de reeds uitgevoerde 
experimenten leiden tot een nieuwe 
manier van werken, aanvliegen en 

denken. Zo is het noodzakelijk om collega’s van 
andere taakvelden te betrekken bij de experi-
menten en samen te werken. Integraal werken 
levert een kwalitatief beter plan op. 

Transitiewet omgevingsrecht
Er wordt momenteel gewerkt aan een aan-
passing van de Crisis- en herstelwet (Chw). Dit 
is nodig om de woningbouwopgave en de ener-
gietransitie te versnellen. Niet alleen wordt 
de toepasbaarheid van het projectuitvoe-
ringsbesluit vergroot, ook het gebruik maken 
van experimenten wordt vergemakkelijkt. De 

aanpassing van de Chw wordt wel de Transitie-
wet omgevingsrecht genoemd. Het streven is 
om de wet op 1 januari 2019 in werking te laten 
treden. 

Experimenten
In de praktijk blijkt dat gemeenten vaak huive-
rig zijn voor het uitvoeren van experimenten 
op ambtelijk en/of bestuurlijk niveau. Op beide 
vlakken is lef nodig. Het leren door te doen 
is hierop zeker van toepassing. Gelukkig zijn 
inmiddels toch verschillende experimenten 
gedaan, waaronder:
• Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte;
• Ontwikkelingsgebieden sturen op nieuwe 

gebruiksruimte; 

Sprekers: Maarten Engelberts (VNG) en Monique Arnolds (ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrelaties). Gespreksleiding: Daniëlla Nijman (Vicevoorzitter VVM-sectie 
Milieurecht en Praktijk en Halsten law fi rm). Tekst: Lonneke Bekkers (Stantec).
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• Nieuwe technieken (rainmaker, duurzaam 
stortbeheer, solar park en waterzuivering);

• Bouwen (EPC, ecodorp, autarkische wo-
ning);

• Regels en procedures (windturbines, 
particulier opdrachtgeverschap, keurmerk, 
garantiewoningen, zonnevelden, minder 
regeldruk bouwwerken, enz).

Leerpunten
Door de Raad van State zijn 
diverse uitspraken gedaan die 
bevestigen dat een bestem-
mingsplan een experimen-
teel karakter mag hebben. 
Het is daarbij belangrijk dat 
een zorgvuldige procedure 
is doorlopen, de participatie 
is toegepast en een goede 
afweging is gemaakt. Als voor-
beeld wordt het bestemmingsplan 
verbrede reikwijde van Havenstad Amster-
dam genoemd. Dit plan is een voorloper van 
het omgevingsplan. Aandachtspunten waren 
de beperkte bereikbaarheid en de beperkte 
ruimte. Heel concreet zijn daarom regels in het 
bestemmingsplan opgenomen over het aantal 
beschikbare parkeerplaatsen en de nabijheid 
van een metrostation/bushalte binnen een 
bepaald aantal meters van woningen. 

Ook in de gemeente Best is geëxperimenteerd 
met de Chw en wel voor een drietal woonwij-
ken. Er is veel aandacht besteed aan partici-
patie met bewoners die vanaf de start zijn 
meegenomen in het proces. Verordeningen 
zijn integraal geïntegreerd in het bestem-
mingsplan. Als een instrument beperkt wordt 
gebruikt, is de keuze gemaakt om het aspect 
vergunningsvrij in het plan op te nemen. 

Voor Maasvlakte 2 loopt op dit moment een 

pilot. Het idee is om een soort koepel over het 
terrein te plaatsen waarbinnen de benodigde 
milieuruimte wordt gemonitord. Er wordt 
zowel een Chw-plan als een omgevingsplan 
opgesteld. De pilot is in de eerste plaats een 
leer- en demonstatieproject: leren omgaan 
met nieuwe concepten en instrumenten en 
demonstreren hoe het nieuwe omgevingsrech-

tinstrumentarium zou kunnen werken. Op 
basis daarvan kunnen de mogelijk-

heden van de Crisis- en herstel-
wet worden vergeleken met 

de mogelijkheden van de 
Omgevingswet. 

Conclusies
Samenvattend levert het 

doen van experimenten 
veel bruikbare informatie en 

ervaring op. Er zijn op verschil-
lende vlakken interessante prak-

tijkvoorbeelden. Op basis van de tot dusver 
opgedane ervaringen kunnen de volgende 
conclusies getrokken worden:
• Nederland wacht op de mogelijkheden die 

de Omgevingswet biedt;
• De verbrede reikwijdte levert meer integra-

le plannen op;
• Het is mogelijk verordeningen in het be-

stemmingsplan te integreren;
• Gebruiksvriendelijke viewers zijn een meer-

waarde;
• De experimenten leveren waardevolle 

feedback op; 
• De vooraf geuite zorgen zijn geen werkelijk-

heid geworden;
• Creativiteit komt tot bloei.

Meer informatie is te vinden in de ‘Inspiratie-
gids bestemmingsplan met verbrede reikwijd-
te’; deze is terug te vinden via www.rijksover-
heid.nl.   l 

‘De experi-
menten met de 

Crisis- en herstel-
wet leveren veel 
bruikbare infor-

matie op’
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De Omgevingsregeling
De Omgevingsregeling vormt het dak van het gebouw van de Omgevingswet. Een 
belangrijk onderdeel want de Regeling bevat regels voor de uitvoeringspraktijk.

De Omgevingsregeling bundelt de regels 
van ongeveer 75 bestaande minis-
teriële regelingen tot één compacte 

regeling. De winst moet zitten in harmonisatie, 
verhoging van de gebruiksvriendelijkheid en 
vermindering van onderzoeks- en administra-
tieve lasten.

Vier thema’s
Een eerste versie van de Omgevingsregeling is 
op weg naar de consultatieronde in het voorjaar 
van 2019. De Regeling krijgt vier thema’s:
1. Gegevensverstrekking – met name de gege-

vens die een initiatiefnemer aan moet leve-
ren bij het aanvragen van een vergunning. De 
Regeling ziet uitsluitend toe op vergunnin-
gen die zijn ingesteld door het Rijk; het lokaal 
bestuur kan daarnaast ook eisen stellen aan 
de aan hen aan te leveren gegevens: voor in 

het Omgevingsplan aangemerkte vergun-
ningplichtige activiteiten.

2. Uitvoeren van activiteiten – de praktische uit-
werking van de regels waaraan een initiatief-
nemer zich moet houden vanuit het Besluit 
activiteiten leefomgeving en het Besluit 
bouwwerken leefomgeving.

3. Grenzen van gebieden en locaties  – het digi-
taal stelsel maakt de gebieden zichtbaar die 
in de Omgevingswet worden aangewezen. 
Niet alleen kan er op een gebied worden in-
gezoomd, maar er wordt ook een gelaagdheid 
aangegeven: kaarten van meerdere bestuurs-
organen zijn straks in het digitaal stelsel over 
elkaar te raadplegen.

4. Monitoring- en onderzoeksverplichtingen 
– overheden moeten, vanuit het Besluit 
kwaliteit leefomgeving, monitoren of de ge-
stelde doelen voor de leefomgeving worden 

Sprekers: Francine L’Ortye, Edwin Voogd, Eline van der Hoek en Mariska Jacobs (allen 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties). Gespreksleider: Renée Lameijer 
(Provincie Zuid-Holland).Tekst: Wietske Smidt (Mibacu bv).
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gehaald, of onderzoeken of aan een bepaalde 
norm wordt voldaan. De Regeling geeft de 
meet- en rekenregels hiervoor.

Inspelen op praktijkervaringen
Belangrijke reden om de regels voor de praktijk 
niet in de Omgevingswet of de besluiten op te 
nemen, is omdat de Regeling veel eenvoudiger 
en sneller kan worden aangepast. Daardoor kan 
worden ingespeeld op ervaringen uit de prak-
tijk. Naar verwachting zal de Regeling meerdere 
keren per jaar worden gewijzigd.

Aanvraagvereisten
Bij het opstellen van de vereisten voor een 
aanvraag geldt als uitgangspunt dat de regels 
zo toegankelijk mogelijk moeten zijn voor de 
aanvrager en dat de lasten zoveel mogelijk 
moeten worden verlicht. Uiteraard is men wel 
gebonden aan de Europese wetgeving; om die 
reden wordt een Europese verplichting in de 
Regeling als aanvraagvereiste opgenomen. Voor 
het overige worden alleen aanvraagvereisten 
opgenomen die écht nodig zijn en veel voor-
komen. Eenmaal ontvangen gegevens moeten 
zoveel mogelijk worden hergebruikt, zodat de 
aanvrager niet meerdere malen dezelfde infor-
matie hoeft aan te leveren.

De aanvraagvereisten zijn per activiteit in de 
Regeling opgenomen. Voordeel hiervan is dat de 
aanvrager alleen de voor die activiteit betref-
fende onderdelen hoeft te raadplegen. Naast 
algemene vereisten zijn er bijvoorbeeld vereis-
ten opgenomen voor milieu en lozingen, voor 
bouwen, voor ontgrondingen en voor werken in 
beperkingengebieden. 

Boer Maarten
De sprekers verduidelijkten hun betoog aan de 
hand van een praktijkgeval: boer Maarten uit 
de Flevopolder die een windmolen op zijn land 

wil plaatsen. Het voorbeeld maakte duidelijk 
hoe de aanvraag in zijn werk zal gaan. Van-
uit het Besluit kwaliteit leefomgeving en de 
Omgevingsregeling worden gegevens vereist 
over vermogen, diameter rotor, masthoogte en 
afstanden, maar niet over geluid. Dat wil echter 
niet zeggen dat boer Maarten deze gegevens 
niet aan hoeft te leveren, want deze kunnen 
misschien wel vereist worden vanuit het om-
gevingsplan of de MER-wetgeving. Bovendien 
mag het bevoegd gezag op eigen initiatief meer 
informatie opvragen dan vanuit de Regeling 
wordt vereist, maar uiteraard ook minder, dit 
kan in een vooroverleg worden besproken. 

Eén van de aanvraagvereisten is ook dat de aan-
vrager aangeeft hoe de participatie door bur-
gers, bedrijven, maatschappelijke organisaties 
en bestuursorganen is vormgegeven, dus hoe 
zij bij de voorbereiding zijn betrokken en wat de 
resultaten daarvan zijn. Het is daarbij primair 
de verantwoordelijkheid van de aanvrager om 
een adequate vorm te kiezen voor die participa-
tie, de Regeling geeft hiervoor geen vereisten. 
Dit punt riep discussie op, want hoe beoordeel 
je als overheid dat de participatie adequaat 
genoeg is vormgegeven en hoe betrek je dat bij 
de besluitvorming? Mag je als overheid eisen 
gaan stellen aan de manier waarop participatie 
is vormgegeven? Ook hier blijkt participatie een 
discussie- en aandachtspunt!

Transponeringsmodel
Een vraag van een deelnemer luidde ‘Hoe weet 
ik na de invoering van de Omgevingswet nog 
waar ik welke informatie kan vinden? Het BRZO 
bijvoorbeeld wordt opgesplitst en de inhoud 
komt op zoveel verschillende plekken in de Om-
gevingswet terecht dat het begint te duizelen.’ 
Een geruststelling: bij de implementatie van de 
Omgevingswet komt een transponeringstabel 
van de oude naar de nieuwe wetgeving!   l  
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 Zorgen over 
bodemkwaliteit
Voor het bepalen, beoordelen en verbeteren van de bodemkwaliteit is 
momenteel een uitgebreide set regels beschikbaar. Met name de Wet 
Bodembescherming (Wbb) en het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) geven 
precies aan hoe om te gaan met vervuilde bodems. Maar hoe gaat dat 
straks onder de Omgevingswet?

Al snel werd duidelijk dat er vooral 
veel hetzelfde blijft: de bescher-
ming van mens, dier en plant blijft 

gewaarborgd. Het principe ‘de vervuiler 

betaalt’ blijft van kracht. Nieuwe aantastin-
gen van de bodem moeten zoveel mogelijk 
beperkt en ongedaan gemaakt worden. 
Oude aantastingen worden aangepakt 

Sprekers: Martin van Gelderen (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) en Marianne 
van Rens (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en Milieu Juridisch Advies Van 
Rens). Gespreksleiding: Frank Pek (Grond en Wet). Tekst: Marloes Luitwieler (Bioclear earth).
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wanneer nodig en mogelijk. Ook uitvoe-
ringsregels die goed werken, zoals BUS en 
Bbk, worden naar de nieuwe wet overgezet. 
Waar nodig worden ze verbeterd.

Veranderingen
Maar wat verandert er dan wel? We zullen 
straks gebruik moeten maken van het 
standaard instrumentarium van de Omge-
vingswet. Daarnaast sluit de taakverdeling 
aan bij de rest van de Omgevingswet. 
De knip die nu gemaakt is tussen grote 
gemeenten (zelf bevoegd gezag Wbb) en 
kleine gemeenten (provincie bevoegd 
gezag) verdwijnt. Alle gemeenten zijn ver-
antwoordelijk voor de bodem. De provin-
cies coördineren het grondwaterbeleid, ook 
in kader van de Kaderrichtlijn Water (KRW). 
Marianne van Rens merkte in dit ver-

band op dat grond en grondwater niet te 
scheiden zijn en dat verontreinigingen zich 
vaak in beide compartimenten bevinden. 
Martin van Gelderen vulde in dit verband 
aan dat de gemeente zeker wel ambities 
of eisen mag stellen ten aanzien van de 
grondwaterkwaliteit. De provincie is niet 
bevoegd gezag voor het grondwater, maar 
wel verantwoordelijk voor de naleving van 
de KRW.

Beleidsvrijheid
Een andere wijziging met de Omgevings-
wet is, dat decentrale overheden meer 
beleidsvrijheid krijgen: zij bepalen de 
noodzaak tot aanpak van de bodemkwali-
teit en hebben meer afwegingsruimte. Het 
normenkader dat het Rijk stelt, is minder 
rigide. Dit vraagt wel meer van de decen-
trale overheden: ze moeten zelf bepalen 
welke kwaliteit in een bepaald gebied 
wenselijk is.

Zoekplaatje
Volgens Van Gelderen wordt de bodemre-
gelgeving wel een beetje een zoekplaatje 
voor de gebruiker: je hebt de aanvullings-
wet bodem, met een aanvullingsbesluit 
en een aanvullingsregeling. Hierin staan 
zaken die specifiek voor de bodem zijn. 
Maar veel zaken, zoals de zorgplicht en het 
opstellen van visies en omgevingsplannen, 
zijn algemeen voor de hele leefomgeving. 
Deze staan dus niet in de aanvullingswet. 
En dan krijg je daarnaast straks ook nog 
de regionale en lokale omgevingsverorde-
ningen en –plannen, die ook regels voor de 
bodem bevatten. 

Uit de reactie op consultatieronde van het 
Aanvullingsbesluit, blijkt dat met name 
het bedrijfsleven bang is voor dit maat-
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werk: gaan straks overal andere regels en 
normen gelden? Ook zijn er zorgen of ge-
meenten voldoende kennis en mankracht 
hebben om de bescherming van mens, 
dier en plant voldoende te waarborgen. 
Als voorbeeld wordt hier de kwestie van 
lood in speeltuinen besproken. Waarom 
wordt dit niet landelijk geregeld?

Toevalsvondst
Het bodembeleid kent straks drie aspec-
ten: 
1. Bodem in relatie tot maatschappelijke 

opgaven. Dit wordt vastgelegd in 
nationale, provinciale en 
gemeentelijke omge-
vingsvisies.

2. Bodem in relatie 
tot preventie en 
ongevallen. Dit valt 
onder de algemene 
zorgplichten en on-
gewone voorvallen. 
Verder zijn hiervoor 
regels opgenomen in het 
Besluit activiteiten leefom-
geving (Bal), zoals voor bodembe-
schermende maatregelen.

3. Omgang met (bestaande) bodemkwa-
liteit. Dit is geregeld met het nieuwe 
instrument ‘toevalsvondst’, met het 
overgangsrecht en in het Bal.

Vooral de toevalsvondst riep veel dis-
cussie op in de zaal. Wat houdt dit nou 
precies in en wat niet? Duidelijk werd dat 
het hierbij gaat om het aantreffen van 
een nog onbekende, historische verontrei-
niging met onaanvaardbare risico’s. Het 
geeft de gemeente een instrument om de 
eigenaar te bewegen het geconstateerde 

risico weg te nemen. Dit hoeft niet per 
se via een sanering te gebeuren: dit kan 
ook via het normale instrumentarium 
worden bepaald. Bij een toevalsvondst is 
er namelijk alleen een plicht om tijdelijke 
beveiligingsmaatregelen te nemen, niet 
om te saneren. Dit kan bijvoorbeeld door 
een hek om de locaties te zetten waardoor 
mensen geen toegang meer hebben tot 
het terrein. Er is daarna alleen een plicht 
om dan de bodem te saneren wanneer op 
het terrein activiteiten worden uitgevoerd 
die zorgen voor risico’s.

Zelf graven
Overigens is het niet 

verplicht resultaten 
van bodemonderzoek 
bij het bevoegd 
gezag te melden. 
Zelfs graven tot 25 
m3 hoeft niet bij de 

gemeente gemeld 
te worden. Dit laatste 

punt wordt bij de verdere 
uitwerking van de wet nog 

kritisch bekeken: behoeft dit nog 
aanpassing? Vrees uit de zaal is dat het 
zicht op de bodemkwaliteit verloren gaat. 
De praktijk zal moeten leren of de werk-
baarheid en het beschermingsniveau 
voldoende blijven met al die verschillende 
regels per gemeente en het ontbreken 
van een centrale database met bodemin-
formatie. 

Tot slot is het van belang om te weten dat 
in de toekomst alleen een mogelijke sane-
ringsplicht bestaat wanneer er activitei-
ten worden uitgevoerd: geen activiteiten 
geen actieve saneringsplicht meer!   l  

‘Het bodem-
beleid wordt een 
beetje een zoek-
plaatje voor de 

gebruiker’
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Met de komst van de Omgevingswet gaan ongeveer 600 rijksregels 
automatisch over naar gemeenten en waterschappen, de zogenaamde 
‘bruidsschat’. Hiermee wordt duidelijkheid gegeven aan burgers en bedrij-
ven en kunnen waterschappen en gemeenten de regels naar behoeven 
aanpassen. 

Bij inwerkingtreding van de Omge-
vingswet op 1 januari 2021 vervalt 
een set van landelijk uniforme 

Rijksregels. Deze regels krijgen van rechts-

wege een plaats in lokale regelgeving 
van gemeenten en waterschappen. Het 
Invoeringsbesluit Omgevingswet regelt dit 
overgangsrecht, dat inmiddels bekendheid 

Spreker: Nicole Fikke (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties) en Sandra 
Reynaers (Unie van Waterschappen). Gespreksleiding: Daniëlla Nijman (vicevoorzitter 
VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en Halsten law fi rm). Tekst: Jan Spitters (Wolters Kluwer).

Meer lokale 
afwegingsruimte
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geniet als de bruidsschat. Het bevoegd 
gezag kan deze regels afstemmen op spe-
cifieke lokale omstandigheden. Belangrijk, 
want nu zijn juist deze landelijke regels 
vaak te algemeen of juist te gedetailleerd. 
De decentrale overheden krijgen nu meer 
beleidsvrijheid om deze regels te verfijnen 
en toe te spitsen op (specifieke) lokale 
omstandigheden

Reikwijdte
De concepttekst van dit overgangsrecht 
verschijnt nog dit jaar in Internetcon-
sultatie en wordt voorjaar 2019 aan het 
parlement aangeboden. Het gaat 
om regels over milieubelas-
tende activiteiten (horeca, 
recreatie en detailhan-
del), gevolgen van 
emissies (geluid, geur 
en trillingen door 
bedrijven) en bouwen. 
En om regels over 
lozingen waarvoor nu 
nog rijksregels gelden. 
Deze onderwerpen staan 
nu vooral beschreven in het 
Activiteitenbesluit en Activiteitenre-
geling, maar ook in het Besluit lozen buiten 
inrichtingen, Besluit lozing afvalwater 
huishoudens, Woningwet en Bouwbesluit.

Verwerken in lokale regelgeving
Het Interprovinciaal Overleg (IPO) rekent 
erop dat de provincies deze onderwerpen 
vóór inwerkingtreding van de Omgevings-
wet in hun omgevingsverordening hebben 
geregeld. Voor hen is een bruidsschat dus 
niet nodig. Waterschappen en gemeenten 
verwachten meer tijd nodig te hebben voor 
het omzetten van rijksregels in de water-
schapsverordening respectievelijk omge-

vingsplan. Inmiddels hebben Rijk, Unie van 
Waterschappen (UvW) en Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) overeen-
stemming bereikt over een overgangster-
mijn tot 1 januari 2023 voor waterschappen 
en tot 1 januari 2029 voor gemeenten. Dit 
biedt hen de tijd om deze onderwerpen 
een op een over te nemen dan wel aan te 
passen of te laten vervallen. Er ontstaat dus 
meer afwegingsruimte voor gemeenten en 
waterschappen.

Omdat bij inwerkingtreding het Rijk de 
regels niet meer stelt en er nog geen lokale 

regels zijn, moet een rechtsvacuüm 
worden voorkomen. Daarom 

wordt de set aan huidige 
regels opgenomen in de 

waterschapsverorde-
ning of het omgevings-
plan. 

Schrappen, afstem-
men of specificeren 

Voor het eleganter, 
duidelijker en concreter 

herschrijven van de algemene 
regels kunnen gemeenten en water-

schappen aan de slag met het zogeheten 
‘3S-principe’ oftewel ‘Stem af Schrap’, om-
dat de specifieke zorgplicht volstaat: 
• Stem af: herschrijf de norm in relatie 

tot andere regels na afstemming met 
andere betrokken bestuursorganen voor 
een lokaal beoogd resultaat. Voorbeeld: 
regels voor lozing huishoudelijke afval-
water in het buitengebied.

• Schrap: verwijder een algemene regel en 
volsta met de specifieke zorgplicht die in 
het omgevingsplan c.q. de waterschaps-
verordening is opgenomen. Voorbeeld: 
schrappen van specifieke regels voor 

‘Circa 
600 rijks-

regels krijgen 
automatisch een 

plaats in decentrale 
en lokale regel-

geving’ 
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geur daar waar er geen probleem te 
verwachten is.

• Specificeer: maak de algemene regel (de 
norm) nog concreter, gericht op de activi-
teiten die op de locatie zijn toegelaten. 

De Unie van Waterschappen komt met een 
handreiking, zodat waterschappen kunnen 
experimenteren met lozingsregels, maat-
werkregels en gebied-specifieke regels.

Externe veiligheid
Tijdens de workshop kwamen verschil-
lende aspecten uit de uitvoeringspraktijk 
aan de orde. Zo gaan niet alle regels over 
(externe) veiligheid mee in de bruidsschat. 
Instructieregels uit het Besluit externe vei-
ligheid inrichtingen (Bevi) komen terecht 
in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). 
Net als nu moet bij de vaststelling van het 
omgevingsplan bijvoorbeeld het plaats-
gebonden risico in acht worden genomen. 
Bijvoorbeeld, door het stellen van regels 
over afstanden. 

Zorgplicht
Er is onderscheid tussen algemene zorg-
plicht en specifieke zorgplicht. De algeme-
ne zorgplicht geldt niet als er een specifieke 
zorgplicht van toepassing is of wanneer 
gedetailleerde specifieke regels gelden. Spe-

cifieke zorgplichten zijn algemene regels in 
Rijksregels, omgevingsverordeningen, wa-
terschapsverordening of omgevingsplan-
nen. Een specifieke zorgplicht geldt ook als 
gedetailleerde regels (algemene regels of 
vergunningvoorschriften) gelden. Voor de 
hand liggende maatregelen (good house-
keeping) zijn niet meer uitgeschreven 
maar vallen onder de specifieke zorgplicht. 
Daarnaast brengt de specifieke zorgplicht 
met zich mee dat degene die de activiteit 
verricht altijd moet blijven nadenken. 
Bijvoorbeeld of er iets extra’s gedaan moet 
worden of juist moet worden nagelaten 
bij onvoorziene situaties. Bijvoorbeeld: als 
het stormt materialen extra afdekken. Bij 
twijfel kan het bedrijf altijd informeren. 
Zo nodig kunnen bedrijven, vergunning-
verleners, toezichthouders en handhavers 
altijd een maatwerkvoorschrift stellen ter 
invulling van de specifieke zorgplicht.   l 
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 Anders leren werken
Naast het ontwikkelen van nieuw juridisch instrumentarium is voor
al een nieuwe manier van werken nodig om de verbeterdoelen van de 
Omgevingswet te bereiken. Welke dilemma’s en spagaten kan dat gaan 
opleveren?

Sprekers: Kristel Lammers en Annemieke van Brunschot (beiden VNG). 
Gespreksleiding: Enrico van Dijk (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en 
Van Dijk Omgeving). Verslaglegging: Rob Bruinink (MW Coaching en Advies).
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De Omgevingswet vraagt om ruimte 
geven, vertrouwen, samenwerken 
en samenspel. Zowel binnen de 

gemeente als met andere overheden en 
organisaties. Kristel Lammers benadrukte 
dat het nieuwe van de Omgevingswet met 
name is dat we naar een toekomst gaan die 
onbegrensd, complex en dynamisch is. Net-
werken gaan daarbij een steeds belangrijkere 
rol spelen. Gevolg daarvan is dat zaken niet 
altijd helder af te bakenen zijn. 

Continue verandering
Verschillende elementen en relaties die 
een verband hebben, vragen om een 
aanpak die gericht is op een on-
derzoekende en multidiscipli-
naire aanpak. Het is goed 
om je er daarbij bewust 
van te zijn dat het nooit 
af gaat raken. Het is een 
continue verandering 
waarbij het gaat zoals 
het gaat. Bij dit verande-
ringsproces is de ruimte 
niet langer de focus van het 
beleid, maar de plaats waar 
de maatschappelijke opgaven zich 
afspelen. Of het nu gaat om energietransitie, 
klimaatadaptatie, de woningbouwopgave, 
het tegengaan van sociale ongelijkheid of het 
versterken van het economisch vestigings-
klimaat: de Omgevingswet is er uiteindelijk 
goed voor, althans zo is de bedoeling.

Faciliterende overheid
Dit betekent dat er op een andere manier 
gewerkt moet worden. In plaats van te omar-
men wat afgesproken is, zal de overheid in de 
toekomst vooral moeten doen wat van haar 
gevraagd wordt. Niet langer voorschrijven, 
uitrollen en in orde maken maar: openstaan, 

uitnodigen en faciliteren. Van aanbodsturing 
met beleid als uitvoering naar vraagsturing 
met beleid als issuemanagement. In plaats 
van het streven naar gelijkheid en zeker-
heid voor alle burgers gaan we toe naar een 
situatie waarbij maatwerk en flexibiliteit 
belangrijkere thema’s zijn.

Verder zal er in de toekomst meer integraal 
gewerkt gaan worden. Door ‘stakeholders’ 
wordt immers veelal opgave- en gebiedsge-
richt gewerkt. De overheid krijgt daarbij een 
veranderende rol: van belerend en repete-
rend naar lerend en reflecterend.

Magic concepts
“Samengevat zijn er de ‘magic 

concepts’ van de Omge-
vingswet waarbij we alle-
maal een gevoel hebben”, 
aldus Lammers. “We 
zijn er ook allemaal wel 
voor, maar wat het in de 

praktijk precies inhoudt is 
toch lastig om te bepalen.” 

Voorbeelden van de magic 
concepts in het jargon rondom 

de Omgevingswet zijn: integraal, 
opgavegestuurd, gebiedsgericht, participatie, 
maatwerk en overheidsparticipatie.

Annemieke van Brunschot nam vervolgens 
het stokje over. Volgens haar is het moeilijk 
om tegen deze ‘magic concepts’ te zijn, maar 
roepen al deze begrippen wel de vraag op: 
hoe vul je ze in en hoeveel vind je genoeg? 
“De kracht van de concepten is dat ze partij-
en mobiliseren en ruimte geven om er zelf 
een bepaalde invulling aan te geven en dus 
te improviseren met een invulling die hen 
past. De makke ervan is dat ze ambigu zijn 
en er een scala aan ambitieniveaus achter 

‘Toewerken 
naar een nieuw 

normaal kan 
niet volgens 
een bestaand 

patroon’
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schuil gaat. Zo kan bijvoorbeeld, wat voor 
de één participatie is door de ander hooguit 
als een vorm van actief informeren worden 
ervaren.” 

Systematisch proberen
Om meer betekenis te geven aan de magic 
concepts heeft de VNG aan de NSOB, in de 
personen van prof. dr. Martijn van der Steen 
en prof. dr. Arwin van Buren, gevraagd een 
publicatie te schrijven. Deze heeft de titel 
‘Doe maar gewoon – Aan de slag met de 
Omgevingswet door systematisch proberen’ 
gekregen. De essentie is dat toewerken naar 
een nieuw normaal niet kan volgens 
een bestaand patroon. Wie 
van a naar b wil volgens 
de regels van b komt er 
niet met het volgen van 
het reguliere pad. Dat 
betekent een praktijk 
van aftasten, zoeken en 
experimenteren: van 
systematisch proberen, 
waarin partijen gaande-
weg leren wat er nodig is, 
de woorden vinden die daarbij 
horen en repertoire ontwikkelen waar-
mee de verschillende strijdige waarden goed 
geborgd zijn. 

Twister
Gewoon aan de slag dus met voortdurende 
reflectie om zodoende continue verbetering 
te bewerkstelligen. Om hiermee te oefenen 
hebben Kristel en Annemieke een spel ont-
wikkeld. Het is gebaseerd op het spel Twister 
waar kinderen met hun ouders halsbrekende 
toeren uithalen. 
In dit geval is het minder spannend, maar 
zeker ook vermakelijk. Op een groot vier-
kanten gronddoek is een negen-lagenmodel 

getekend. Van binnen naar buiten kunnen 
de navolgende lagen worden benoemd:
• De vier verbeterdoelen van de wet (geest 

van de wet);
• Wet- en regelgeving;
• Kennisinstrumenten;
• Beleidscyclus;
• Content;
• Digitaal Stelsel;
• Gemeentelijke processen en werkwijzen;
• Serviceformules
• Wereld.

De deelnemers aan de workshop werd 
gevraagd om hun plaats in het 

lagenmodel in te nemen. In 
een drietal rondes volgden 

onder andere de volgende 
vragen: waar sta je in het 
lagenmodel? Oftewel: 
met welk element van 
de veranderopgave ben 
je hoofdzakelijk bezig. 

Welke vragen hebben 
anderen denk je ten aan-

zien van jouw laag? En welke 
heb je daarvan op je netvlies en 

welke zijn nieuw? 
Aan de hand van deze vragen gingen de 
verschillende vertegenwoordigers van aller-
lei belangengroeperingen enthousiast met 
elkaar in gesprek. Van hoogheemraadschap 
tot universiteit en van omgevingsdienst tot 
adviesbureau. Ieder met een eigen perceptie 
van de toekomstige werkelijkheid. 

In sommige gevallen moesten er ingewikkel-
de spagaten gemaakt worden om de eigen 
realiteit goed weer te geven. Duidelijk werd 
verschillende silo’s moeten worden ontschot, 
met aandacht voor samenwerking tussen 
formele en informele organisaties.   l  

‘Aan de 
slag met 

voortdurende 
reflectie om continue 

verbetering te 
bewerkstelligen’
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Juiste koers uitzetten
Een marsroute om de Omgevingswet in te voeren is er niet, maar geluk-
kig worden gemeenten wel op weg geholpen. Met name de Roadmap en 
het Kompas Invoering Omgevingswet van de VNG zijn voor gemeenten 
handige hulpmiddelen om de koers uit te zetten.

Het uur U nadert snel: per 1 januari 
2021 treedt de Omgevingswet 
in werking. Zorgelijk is dat de 

ene gemeente zich veel beter op de grote 
veranderingen voorbereidt dan de ander. 
Zo ontbreekt het woord ‘Omgevingswet’ 
in maar liefst een derde van de collegeak-
koorden. Het informatieniveau loopt dan 

ook ontzettend uiteen. Om zoveel mogelijk 
gemeenten gericht op weg te helpen, heeft 
de VNG twee hulpmiddelen ontwikkeld: 
een Roadmap en een Kompas. 

Samenhang tussen sporen
De Omgevingswet kent vier hoofdsporen: 
wetgeving, kerninstrumenten, digitali-

Sprekers: André van Nijkerken (VNG) en Romy van Wechem (M&I / Partners). 
Gespreksleider: Maarten Loeffen (Directeur Stadswerk). Tekst: Jan de Graaf (DG 
Communicatie).Communicatie).
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sering en anders werken. De Roadmap 
beschrijft per spoor de belangrijkste 
mijlpalen en te verrichten activiteiten in 
de periode tot 1 januari 2021, de 
datum dat de wet inwerking 
treedt. 

Zes kompasrichtingen
Het tweede hulpmiddel, 
het Kompas, adresseert 
de vragen waarmee het 
bestuurlijk gezag aan de 
slag moet bij het invoeren 
van de Omgevingswet. 
Het Kompas levert geen klip 
en klare antwoorden, maar maakt 
duidelijk waar je in dit kader over moet of 
kunt nadenken. Het kompas geeft op zes 
lijnen richting, namelijk:
• Kennis van de wet
• Ambitiebepaling
• Toepassing van de wet
• Veranderopgave en verandertype 
• Invoeringsstrategie 
• Aanpak

Per ‘kompasrichting’ is een waslijst aan 
vragen opgenomen en wordt tevens ver-
wezen naar ondersteunend materiaal. De 
informatie wordt ook regelmatig geactu-
aliseerd

Ondersteunend materiaal
“Dit helpt mij om voor mijn collega’s 
zichtbaar te maken wat wanneer nodig 
is”, luidde de enthousiaste reactie van een 
deelnemer. André van Nijkerken liet daar-
op weten dat er nog een uitwerking volgt 
waar gemeenten absoluut aan moeten 
denken. “Via de Roadmap willen wij onder-
steunend materiaal beschikbaar stellen op 

de verschillende onderdelen, variërend van 
factsheets tot het beschrijven van praktijk-

voorbeelden.”

De naam suggereert wel-
licht dat het hulpmiddel 

de weg wijst. “Dat is 
niet zo. Gemeenten 
bepalen echt zelf 
hoe ze het traject 
inkleuren. De Road-

map helpt om op een 
gestructureerde manier 

naar de invoeringsdatum 
toe te werken.” Gemeenten 

kunnen hieruit ‘plukken’ wat op 
een bepaald moment relevant is. “Ieder-
een kan dus zelf een selectie maken en 
filteren.” Met het oog op dit laatste komt de 
Roadmap binnenkort ook beschikbaar in 
excel.   l 

‘Roadmap 
helpt om op 

gestructureerd 
naar de 

invoeringsdatum 
toe te werken’
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Een vergunningaanvraag in het kader van de Omgevingswet is onderhevig 
aan het vereiste van participatie. De wet geeft echter niet meer handvatten 
dan deze eis. Hoe moet een dergelijk proces ingestoken worden? En wat 
werkt wel en wat niet? 

Om te komen tot een antwoord op 
de vraag over nut en noodzaak van 
participatie in de praktijk dient er 

geparticipeerd te worden. De groep van circa 
twintig deelnemers werd direct verdeeld in 
vier groepen: twee groepen initiatiefnemers 
en twee groepen overheid. 

Casus
De praktische casus die voorlag, betrof 
een behoorlijk project in Rotterdam: ‘Van 
Merwe-Vierhavengebied tot Makers District’. 

De locatie is de volgende transformatieplek 
in Rotterdam. De komende jaren verschuift 
de functie van de haven naar een 21e-eeuws 
stedelijk gebied voor wonen en voor de 
maakindustrie. Een gebied dat hernieuwbare 
energie gebruikt en dat de gevolgen van 
de klimaatverandering kan opvangen. Dit 
betekent dat de komende jaren haven en 
gebiedsontwikkeling hand in hand gaan. De 
inrichting krijgt vorm via zowel ontwikkel-
plannen van de gemeente als van initiatief-
nemers. 

Sprekers: Frans Werter (Bureau De Steeg) en Marte Kappert (7 Zebra’s). Gespreksleiding: 
Mirelle Kolnaar (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties). Tekst: Daan 
Velings (Heijmans).

Participatie: 
lust of last?
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Vaarwater bijster
De vier groepen van respectievelijke initiatief-
nemers en vertegenwoordigers van de overheid 
kregen de opdracht om vanuit de hun toebedeel-
de rol de voorgenoemde casus te benaderen en 
te komen tot een participatieaanpak. Voorna-
melijk de 010-ers wisten hier wel raad mee, 
althans dat dachten ze. Iedereen 
had al helemaal voor ogen hoe 
mooi het zou worden daar in 
Rotjeknor. Alleen verloor men 
het proces om te komen tot 
een proces uit het oog… De 
sprekers hadden dit snel in 
de gaten en zetten eenieder 
weer op het goede vaarwater, 
om in termen van het gebied 
te blijven.   

Resultaten
Na een hevige brainstorming binnen de diverse 
teams werd het resultaat van eenieder met de 
groep gedeeld. Vanuit de twee groepen met 
initiatiefnemers werden met name vragen ten 
behoeve van de aanpak aangedragen. Bijvoor-
beeld: 
• Wat zijn de behoeftes van de (omliggende) 

wijk? 
• Kunnen andere initiatieven gecombineerd 

worden?
• Wie zijn de stakeholders en kunnen zij bereikt 

worden?
• Hoe kan samen opgetrokken worden met de 

diverse partijen?
• Welke bijdrage heeft de overheid in dit ver-

haal?
• Welke financiële mogelijkheden zijn er voor 

ons?

Vanuit de overheidsgroepen kwamen vragen als: 
• Wie participeert en in hoeverre?
• Wat zijn de uitgangspunten?

• Wat is de visie en het bijbehorend kader?
• Welke ambities willen wij zelf vervullen?

Gelijkenissen en verschillen
De twee lijstjes laten zien dat er sprake is van 
enige gelijkenissen tussen hoe beide velden het 

participatieproces zouden aanvliegen. Dat is 
goed om te zien. Niettemin zijn er ook 

witte vlekken over het adequaat 
invullen van een participatie-

proces. De hamvraag, namelijk 
wat participatie nu concreet 
inhoudt, bleef al met al gro-
tendeels onbeantwoord. Of 
toch niet?

Handvatten
De sprekers hadden al op de uit-

komst van de exercitie geanticipeerd 
met een kort vragenoverzicht dat helpt om het 

participatieproces in te vullen: 
1. Is er een noodzaak tot participatie? Zo nee, 

motiveren!
2. Zo ja:
3. Wie, waarom?
4. Ruimte/invloed?
5. Hoe/wanneer?
6. Wat te doen met resultaten? 

Duidelijk toch? Veel deelnemers lieten weten 
dat dit lijstje een aantal goede handvatten biedt 
voor het invullen van het participatieproces. De 
enige discussie die nog aangewakkerd werd, 
had betrekking op ‘nee’. Een welles-nietes-dis-
cussie ontstond over de vraag of het überhaupt 
wel mogelijk was om middels een motivatie 
participatie buiten beschouwing te laten. Deze 
discussie werd niet beslecht, maar voor een ieder 
stond vast: 

Participatie groot of klein? Het is in ieders belang 
om in bepaalde mate aanwezig te zijn!   l  

‘Iedereen 
had al hele-

maal voor ogen 
hoe mooi het in 
Rotjeknor zou 

worden’
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 Grote infraprojecten 
de maat genomen
Bij grote infrastructuurprojecten worden veel en gedetailleerde beslissin-
gen genomen in de planfase. Dit gaat ten koste van de fl exibiliteit in de 
uitvoeringsfase. Dit staat op gespannen voet met de Omgevingswet die 
juist uitgaat van participatie, lokaal maatwerk, gebiedsgerichte benade-
ring en het afwegen van ‘beschermen en benutten’. 

Grote infraprojecten, met een inves-
teringsomvang van meer dan 50 
miljoen euro vaak gemeentegrens-

overstijgend, geven gezicht aan Nederland. 

Meer dan 20% van de bevolking is op één 
of andere manier bij een van deze projec-
ten betrokken. Een sprekend voorbeeld is 
het project Zuidasdok om de Zuidas en de 

Sprekers: Shirley van den Bos (BAM) en Patrick Kemperman (Infram). 
Gespreksleiding: Pieter van der Zwet (Stantec). Tekst: René van der Zweerde 
(KuiperCompagnons).
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noordelijke Randstad beter te ontsluiten. 
De voorbereiding van dit project kostte 
15 jaar en de uitvoering gaat nog eens 10 
jaar duren, totaal dus 25 jaar. Dat terwijl 
de gemiddelde wooncarrière ter plaatse 1,5 
jaar is en het gemiddelde huurcontract van 
grote bedrijven 5 jaar. Gedurende 
die 25 jaar komt er dus een 
veelheid aan stakehol-
ders en omwonenden 
langs.

Participatieni-
veaus 
Participatie wordt 
vormgegeven op ver-
schillende niveaus. Het 
basisniveau is het ‘keu-
kentafeloverleg’ waarbij het 
delen van informatie en het met 
elkaar omgaan als goede buur van belang 
is. Het tweede niveau betreft het organi-
seren van creatieve en interactieve panels 
om gezamenlijk knelpunten te bespreken. 
Op niveau drie worden omwonenden en 
stakeholders uitgedaagd om projectgerela-
teerde initiatieven te ontwikkelen bijvoor-
beeld in de vorm van de verbetering van de 
openbare ruimte.

Introductie vierde niveau
Hoe hoger het participatieniveau, hoe 
minder ruimte er is voor stakeholders en 
omwonenden om in de uitvoeringsfase 
bij te sturen. Omdat de Omgevingswet 
juist uitgaat van vormen van participatie 
in elke fase van de besluitvorming is het 
nodig om een vierde niveau van partici-
patie te introduceren in de realisatiefase, 
namelijk eigenaarschap en burgerinitia-
tieven. Deze vorm van participatie vereist 
dat een project in zowel de planfase als 

de uitvoeringsfase voldoende wendbaar 
is, zodat co-creatie ook in de langjarige 
uitvoeringsfase van grote projecten kan 
worden ingezet. Dit kan het draagvlak van 
grote projecten vergroten, omdat het ook 
omwonenden en stakeholders bedient die 

pas in de uitvoeringsfase met het 
project in aanraking komen.

Een deelnemer bracht 
daar tegenin dat 
ruimtelijke plannen 
en vergunningen 
vaak aan het einde 
van de planfase exact 

vastleggen wat wel en 
wat niet mag, met als 

uitvloeisel dat het vierde 
niveau van participatie geen 

ruimte krijgt. Anderen bena-
drukten dat de Omgevingswet daarvoor 
juist oplossingen biedt doordat met open 
normen kan worden gestuurd op doelstel-
lingen. Daardoor kan het detailniveau van 
ruimtelijke besluiten beter passen bij de 
fase waarin een project zich bevindt. Dat 
levert participatieruimte op in de uitvoe-
ring. Het instrument inpassingsplan is al 
een goede stap in deze richting.

Conclusie
Duidelijk werd dat de Omgevingswet 
uitdaagt om het proces van initiatief tot re-
alisatie bij grote projecten opnieuw tegen 
het licht te houden. Daarbij moet worden 
ingezet op flexibiliteit en wendbaarheid 
in de verschillende projectfases zodat 
participatie werkelijk kan leiden tot andere 
keuzes. Dat vergt niet alleen een andere 
kijk op de bestuursrechtelijke ruimtelijke 
instrumenten, maar ook een andere wijze 
van contractering.   l  

De 
omgeving 

komt veelal 
pas in beweging 

tijdens de uitvoe-
ring van een 

project’
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 Aan de slag met 
dienstverlening
De Omgevingswet gaat invloed uitoefenen op de dienstverlening van overhe-
den. De VNG werkt momenteel aan serviceformules die richting geven aan de 
manier waarop overheden de dienstverlening slim kunnen inrichten. 

Hanneke Kunst opende met een vraag 
aan de zaal: “Wat verandert er vol-
gens u aan de dienstverlening van 

overheden met de Omgevingswet?” Volgens 
de deelnemers moeten de gemeenten vooral 
opener zijn en meer overstappen naar een be-
leid van ‘ja, tenzij’. Ook zal er meer vanuit één 
overheid moeten worden gecommuniceerd. 
Kunst vult zelf nog aan dat ook de deregu-
lering verandert en de besluitvormingen 
gemakkelijker en sneller moet verlopen met 
aandacht voor de rol van participatie.

Frustraties
Uit onderzoek blijkt, niet geheel onverwacht, 

dat er in het vergunningenproces nog veel 
ruimte voor verbetering is. De VNG heeft 
de gemiddelde beleving van klanten van de 
gemeenten getoetst en aan de hand van de 
bevindingen diverse persona’s opgesteld. 
Elke persona behoeft een eigen aanpak en 
beleeft het aanvragen van een vergunning 
op een specifi eke manier. Dit onderzoek 
heeft mede geleid tot een Top 9 van de meest 
voorkomende frustraties. Klanten ergeren 
zich bijvoorbeeld aan de black box: er gaat 
veel informatie in, maar men kan niet zien 
wat ermee gebeurt en wanneer er iets uit 
komt. Verder duren processen vaak lang, is er 
geen vast contactpersoon met kennis van het 

Spreker: Hanneke Kunst (VNG). Gespreksleiding: Harm Borgers Spreker: Hanneke Kunst (VNG). Gespreksleiding: Harm Borgers 
(KokxDeVoogd). Tekst: Kyra Liemburg (Stantec).
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dossier en wordt er vaak in onbegrijpelijke taal 
gecommuniceerd.

Serviceformules
Met de resultaten van het onderzoek zijn vier 
serviceformules opgesteld voor het verbeteren 
van de dienstverlening van overheden die 
passen bij de doelen van de Omgevingswet. Het 
gaat achtereenvolgens om de 1) snelservicefor-
mule, 2) ontwerpformule, 3) ontwikkelformule 
en 4) toezichtformule. 

De snelserviceformule is bedoeld 
voor de eenvoudige procedures. 
Bij circa 70% van de initiatie-
ven bij een gemeente gaat 
het om een eenvoudige 
verbouwing. Deze bulkpro-
jecten kunnen middels een 
snelle, geautomatiseerde 
toetsing worden behandeld 
en (vergunningsvrij) worden 
toegestaan. Zo wordt de dienst-
verlening sneller en eenvoudiger.

De ontwerpformule beoogt een goede samen-
werking tussen de diverse partijen. Een initia-
tiefnemer neemt een actievere rol aan in het 
voortraject en de overheid faciliteert en denkt 
mee. Binnen acht weken moet deze procedure 
zijn afgerond. Zo wordt de dienstverlening even-
eens eenvoudiger en sneller plus transparanter.

De ontwikkelformule is gericht op initiatief-
nemers met ideeën die niet weten waar ze 
moeten beginnen. De formule richt zich op 
initiatieven in de fysieke leefomgeving waarbij 
meerdere belanghebbenden betrokken zijn. 
Er is één overheid voor alle services van de 
verschillende instanties, die een faciliteren-
de rol aanneemt en adviseert vanuit een ‘ja 
mits’-houding.

De toezichtformule focust vooral op signaleren 
door bijvoorbeeld belanghebbenden. Inwoners 
houden hun directe omgeving in de gaten en 
willen graag weten of bepaalde activiteiten of 
veranderingen wel zijn toegestaan. Op deze 
manier blijft iedereen betrokken bij de ontwik-
kelingen in de fysieke leefomgeving.

Innovaties op een rij
De VNG heeft meer dan honderd innovaties 
op een rij gezet. Deze innovaties richten zich 
zowel op kleine onderdelen van een proces als 

op een hele procedure. Het gaat van 
een simpele begeleidingsbrief bij 

een vergunning met ‘normale 
taal’ tot een Amazon-stijl 

vergunningsuggestie, waar-
mee aanvragers suggesties 
krijgen over welke vergun-
ningen of toestemmingen 

nog meer nodig kunnen zijn. 
Alle innovaties zijn verzameld 

en beschikbaar gesteld door de 
VNG.

Verbeteren dienstverlening
Het advies van Kunst: richt een spoor 
‘Dienstverlening’ in. De VNG heeft diverse 
handreikingen en visies beschikbaar die als 
startpunt kunnen worden gebruikt. Uit de 
zaal klinkt de reactie dat veel gemeenten er 
geen tijd voor hebben en dat de basis nog 
niet op orde is, waardoor dienstverlening 
geen aandacht krijgt. Kunst geeft aan dat 
de Omgevingswet vraagt om meer transpa-
rantie en eenvoudige dienstverlening. Ook 
inwoners en ondernemers willen dit graag. 
Bovendien heeft het verbeteren van de 
dienstverlening ook invloed op de processen 
binnen de organisatie. Alle reden om tijd te 
maken voor het verbeteren van de dienst-
verlening.   l

‘Optuigen 
dienstverlenings-
spoor zorgt voor 

efficiëntere afhan-
deling van  
procedures’
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Gemeenten en andere overheden 
schrijven vaak op een heel ge-
makkelijke wijze hun ambities en 

doelstellingen op in beleidsdocumenten, 
zonder zich af te vragen hoe ze die in de 
praktijk van alledag waar kunnen maken. 
Als puntje bij paaltje komt, blijkt de reali-
satie vaak lastig en soms zelfs onmogelijk. 
Wico Ankersmit illustreerde dit met twee 
voorbeelden: in het klein zijn eigen zoek-
tocht naar een energiezuinige woning en 
in het groot de invoering van de wettelijke 
eis om nieuwbouwhuizen zoveel mogelijk 
energieneutraal te bouwen.

Kruimelregels
Ankersmit wilde zijn woning uit 1908 
‘zelfvoorzienend’ maken. Technisch is het 
mogelijk om de energetische prestatie 

sterk te verhogen, zonder het esthetische 
aspect uit het oog te verliezen. Het is bo-
vendien aantrekkelijk omdat de gemeente 
Epe, die energieneutraliteit als ambitie 
heeft, bereid is dit soort initiatieven met 
€ 500,- te ondersteunen. Ankersmit’s 
aanvraag komt echter niet door de 
welstandscommissie, die grijze pannenda-
ken als norm hanteert. Nadat deze hobbel 
genomen is, volgt de volgende: bij de 
ingreep wordt de in het bestemmingsplan 
vastgelegde maximale hoogte van de wo-
ning met zo’n 5 cm overschreden. Via een 
door de rijksoverheid opgestelde ‘kruimel-
regel’ – een planologische ontheffi ng voor 
‘voorzieningen gericht op het isoleren van 
het gebouw’ – wordt het uiteindelijk toch 
mogelijk. Kosten: veel tijd en € 650,- aan 
leges.

Spreker: Wico Ankersmit (Directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, Spreker: Wico Ankersmit (Directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, 
VBWTN). Gespreksleiding: Willem van der Werf (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht VBWTN). Gespreksleiding: Willem van der Werf (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht 
en Praktijk en Universiteit Utrecht). Tekst: Jos van der Schot (Tekst & Context).

Duurzaam doel zonder regels
Wetten en regels worden vaak ingezet om nieuwe ontwikkelingen af te dwin-
gen. Hoe zou het zijn als niet de regels maar het maatschappelijk doel centraal 
staat? Met deze vraag nodigde Wico Ankersmit de deelnemers uit om anders 
naar veranderingen in de openbare ruimte te kijken. 



39
netwerk van
milieuprofessionals

Aan voorkant regelen
“Mooi verhaal”, reageerde een van de 
aanwezigen, “maar wat heeft dit met de 
Omgevingswet te maken?” Ankersmit 
antwoordde dat ook het omgevingsplan 
de zaak kan dichttimmeren. De vele regels, 
met name stammend uit de tijd van de 
ruimtelijke ordening, zullen ook met de 
snellere procedures, eenvoudigere loketten 
en grote participatiegraad de gewenste of 
ideale oplossing in de weg staan. Steeds 
moeten de initiatiefnemers op zoek naar 
de vaak beperkte speelruimte. 
Daar ligt volgens Ankersmit 
wel een kans: “Als we de 
overgang van oude naar 
nieuwe wetgeving be-
naderen van regel naar 
regel, verandert er niets. 
Als het lukt om van 
regel- naar doelsturing 
te komen, dan kan er wel 
echt iets veranderen. Dan 
kunnen we uitzonderingen 
namelijk direct regelvrij maken. Het 
doel wordt bepalend, niet de regel. We kun-
nen dat het best aan de voorkant regelen.”

BENG: van het gas los
Het tweede voorbeeld had betrekking op 
de BENG-regeling, gericht op het neerzet-
ten van Bijna Energie Neutrale Gebouwen. 
De regeling eist drie prestaties: maximale 
totale energiebehoefte, maximaal primair 
energieverbruik en minimaal percentage 
hernieuwbare energie. De eerste gaat over 
de bouwconstructie, de tweede over de 
installaties en de derde over de gebruikte 
energiebron.

De resultaten van twaalf praktijkprojecten 
laten zien dat slechts één ervan voldoet 

aan alle BENG-eisen. Om er alsnog aan te 
voldoen, zijn grote veranderingen in de 
bouwplannen nodig, met dito kosten. De 
hiervoor benodigde maatregelen stuiten 
bovendien vaak op bestaande (ruimtelijke) 
wet- en regelgeving. 

Ankersmit gaf twee oplossingen. De 
eerste is een parapluregel die past in een 
bestemmings- of omgevingsplan. “Voor 
het verduurzamen van een gebouw kan 

ontheffing worden verleend voor het 
afwijken tot maximaal 10% 

van de maten en percenta-
ges. Deze afwijking dient 

dan geheel ten dienste 
te staan van deze 
verduurzaming.” Aan 
de tweede oplossing 
werkt hijzelf al, sa-

men met de VNG: het 
al dan niet heffen van 

leges in verband met het 
realiseren van duurzaam-

heidsmaatregelen.

Zingeving
De discussie blijft beperkt tot de vraag 
waartoe we regels invoeren en hanteren. 
“Regels zijn om controle te hebben”, stelt 
een deelnemer, “maar controle is een fictie 
en is alleen maar bedoeld om te voorko-
men dat er iets gebeurt wat je niet wilt.” 
Zaken juridisch afdekken biedt weliswaar 
zekerheid, maar waarom wil je dat. Het 
gaat immers toch om het creëren van 
ruimte voor ontwikkeling? Het gedeelde 
pleidooi is om met een kritische blik naar 
de regels te kijken: Wat beoogt de regel? En, 
is dat ook wat ik werkelijk wil? Ankersmit 
gaf nog een uitsmijter. “Ga van regelge-
richt werken naar doelgericht werken.”   l

‘Steeds moeten 
initiatiefnemers  
op zoek naar de  
vaak beperkte  
speelruimte’
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 Kerninstrumenten in 
hun onderlinge relatie
Vanuit het Programma Aan de slag met de Omgevingswet is een 
interbestuurlijk programma opgezet. Dit moet ondersteunen dat in 
2021 iedereen met de Omgevingswet kan werken. 

In haar presentatie gaf Katja Stribos een 
toelichting op de samenhang van de 
kerninstrumenten en de rol die deze in 

de beleidscyclus vervullen. Haar woorden 
lokten veel opmerkingen en vragen uit. 
Eén van de constateringen betreffende de 
inmiddels vastgestelde omgevingsvisies 
is dat deze vaak onrealistisch 
of tenminste erg ambities 
gesteld zijn. Een andere 
constatering is dat een 
kostencalculatie van de 
visie steevast ontbreekt. 

Lange termijn
Katja Stribos benadrukte 
dat de omgevingsvisie 

vooral de lange termijn bestrijkt dynamisch 
van aard is en bovendien na elke verkiezing 
op onderdelen bijgesteld kan worden in 
lijn met de ambities van een college. Hoe 
gemeenten met de omgevingsvisie omgaan, 
wordt overigens mede bepaald door de 
resultaten van de participatieronde.

 
Een concreet voorbeeld is het 

Programma Regionale Ener-
giestrategie (2016) waarin 
de deelnemers in zeven 
pilotregio’s ervaring willen 
opdoen hoe Nederland in 
2050 CO2-neutraal kan zijn. 

Dit is een stip op de horizon 
waarvan het pad er naar toe 

“Veel vast-
gestelde omge-
vingsvisies zijn 
onrealistisch of 
tenminste erg 

ambities’ 
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elke vier jaar aangepast kan worden. In dit 
verband attendeerde de inleider op de ‘beleids-
cyclus’, waarmee de evaluatie van vastgestelde 
plannen en de overige kerninstrumenten 
wordt gewaarborgd.

Intergemeentelijke afstemming
Een ander discussiepunt betrof de vraag of de 
omgevingsvisies wel voldoende intergemeen-
telijk worden afgestemd. Katja Stribos maakte 
duidelijk dat op verschillende schaalniveaus 
wordt samengewerkt. De wet geeft immers 
aan dat er rekening gehouden dient te worden 
met elkaars taken en bevoegdheden Als er 
sprake is van een provinciaal belang, dan kan 
de provincie middels een ‘instructieregel’ zor-
gen dat de omgevingsplannen van aangren-
zende gemeentes op elkaar afgestemd worden. 
De toehoorders spraken de wens uit dat die 
instructies - de provinciale omgevingsverorde-
ningen - er snel komen. Te meer daar naar vo-
ren werd gebracht dat ook de omgevingsvisie 

van provincies vaak te vaag zijn. De rijksbrede 
visie (voorheen de Nota Ruimtelijke Ordening) 
is nu overigens in de Nationale Omgevingsvi-
sie (NOVI) verwoord.

Provinciale verordeningen
In de Invoeringswet is geen overgangsrecht 
voor provinciale verordeningen opgenomen. 
Deze zullen er bij invoering van het stelsel zijn 
Vanaf de invoeringsdatum kan het tijdelijke 
deel van een omgevingsplan, dat bestaat uit 
de verschillende bestemmingsplannen en 
beheerverordeningen van de gemeente en 
de bruidschat die het Rijk meegeeft, omgezet 
worden naar een permanent deel. Van de alge-
mene regels (BAL en BBL), welke onafhankelijk 
van een locatie of gemeente gelden, kan men 
– indien noodzakelijk en indien het Bal en BBL 
in maatwerkmogelijkheden voorzien – gemo-
tiveerd afwijken, namelijk door het opstellen 
van maatwerkvoorschriften en maatwerkre-
gels in het omgevingsplan.   l 

Spreker: Katja Stribos (Programma Aan de slag met de Omgevingswet). 
Gespreksleiding: Harald Langejans (Milieufreelancers). 
Tekst: Vincent van Vliet (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en QHSSE).
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Provincie Utrecht op 
koers met omgevingsvisie 
De Provincie Utrecht is op koers met haar omgevingsvisie. Vroegtijdig 
in gesprek gaan met inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven, 
belangenorganisaties en andere overheden vormt een belangrijk speer-
punt. “Door doen ontstaat bezieling”, liet Conny Raijmaekers enthousiast 
weten.

Etappe 1: trends en ontwikkelingen en 
thema’s
De provincie heeft de afgelopen periode 
veel sectorale plannen opgesteld. In deze 
plannen ontbreekt nog de samenhang 
en een actuele, breed gedragen visie op 
de toekomst. Deze omissie is de provincie 
samen met de verschillende stakeholders 
gaan verkennen, waarbij GS en PS vanaf 
het begin actief zijn betrokken.

De verkenning is in september 2017 van 
start gegaan. Een onafhankelijk bureau 
heeft de trendverkenning opgesteld. Ver-
volgens is in een bijeenkomst met zo’n 60 
deskundigen de trendverkenning bespro-
ken en aangevuld. Dit vormt de basis voor 
de tweede etappe.

Etappe 2: Visie op 2050
Vanaf het voorjaar 2018 zijn rondetafel-
discussies met vertegenwoordigers van 

Spreker: Conny Raijmaekers (Provincie Utrecht). Gespreksleider: Annemieke Schattenberg 
(Programma Aan de slag met de Omgevingswet). Tekst: Willem van der Werf (Bestuurslid 
VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en Universiteit Utrecht).
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gemeenten, bedrijven, burgers, buurtpro-
vincies, waterschappen, NGO’s en het Rijk 
georganiseerd over de uitkomsten van 
etappe 1. Samen is de toekomst verkend. 
Hierbij zijn verschillende manieren van sa-
menwerking gekozen, waarbij onder meer 
met jongeren is gesproken. Studenten aan 
de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht 
(HKU) hebben de omgevingsvisie zelfs 
verbeeld in een tentoonstelling. 

De provincie is ook met een tourteam 
Omgevingsvisie, met in het team ook 
inhoudsdeskundigen de regio ingegaan. 
De verhalen en resultaten, in het voorjaar 
van 2018 gepresenteerd in de ‘Horizon 
Utrecht 2050’, geven een beeld van hoe de 
verschillende stakeholders denken over 
toekomstig Utrecht. Deze verzameling aan 
verhalen zijn belangrijk bij de volgende 
etappes in 2018: de provinciale ambi-
ties en het uiteindelijke koersdocument 
voor de omgevingsvisie en -verordening. 
Het moet voor iedereen een herkenbaar 
geheel vormen. Daarnaast zijn er enquê-
tes uitgevoerd, waaruit bleek dat natuur, 
duurzaamheid, gezondheid, cultuur en 
bereikbaarheid door de burger het meest 
werden genoemd. 

Een deelneemster aan de sessie, zelf 
woonachtig in de provincie, vroeg hoe de 
participatie heeft plaatsgevonden: zij heeft 
er niets van gehoord. Conny Raijmaekers 
gaf aan dat burgers en ondernemers via 
gemeenten of de provinciewebsite zijn 
uitgenodigd. 

Etappe 3: Koersdocument
Van de visie op 2050 even terug naar de 
huidige werkelijkheid. De provincie Utrecht 
is anno 2018 een welvarende regio met een 

aantrekkelijk vestigingsklimaat. Hoe houdt 
de provincie dit in stand in het licht van 
de vele uitdagingen die er liggen op het 
gebied van onder meer wonen, mobili-
teit, energie, gezondheid, economie en 
natuur? De wijze waarop de provincie deze 
uitgagingen aangaat, met een juiste balans 
tussen regie en samenwerking, wordt blij-
vend onderzocht. Op basis hiervan is met 
gemeenten en waterschappen gesproken 
over wat de route naar 2050 kan zijn. De 
uitkomsten gebruikt de provincie bij het 
opstellen van het uiteindelijke koersdocu-
ment. Hierin komen koersen te staan over 
een toekomstbestendige en bereikbare 
woon- en werkomgeving en een duurzame 
en concurrerende economie. Provinciale 
Staten zullen het koersdocument in decem-
ber behandelen. 

Omgevingsvisie en -verordening
In 2019 gaat de provincie Utrecht de 
omgevingsvisie en omgevingsverordening 
opstellen aan de hand van het koersdo-
cument. Iemand stelde de vraag hoe de 
toekomstige rol van de provincie eruit ziet. 
Bij het opstellen van de omgevingsvisie 
en – verordening geldt ‘lokaal wat lokaal 
kan en regionaal wat moet’, antwoordde 
Raijmaekers. Dit vraagt om maatwerk en 
flexibiliteit alleen al vanwege de diversiteit 
in de regio’s. Toch is op veel vlakken regie 
nodig, omdat de provincie tevens bescher-
mer is van de basiskwaliteiten in de fysieke 
leefomgeving. Het ‘etappeproces’ heeft 
ervoor gezorgd dat er concrete stappen zijn 
gezet op dit vlak. Gedeputeerde Maasdam 
meldde al tijdens de opening dat de pro-
vincie het ‘omdenken’ inmiddels concreter 
heeft weten te maken bij het opstellen van 
het koersdocument. “Uit het doen ontstaat 
de bezieling.”   l 
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Overheden denken niet altijd aan programma’s om beleidsdoelen uit de 
omgevingsvisie handen en voeten te geven. Toch biedt het kansen om 
een visie in samenhangende, effectieve maatregelen te vertalen. Ontdek 
de veelzijdigheid van het programma als beleidsinstrument!

Voor het instrument programma 
onder de Omgevingwet lijkt min-
der aandacht te zijn in de uitvoe-

ringspraktijk. Het begrip programma is niet 
nieuw, maar de verschillende toepassings-
vormen onder de Omgevingswet zijn soms 
nog onbekend. 

Bewustwording groeit
Anouk Baving en Nicole Hardon duiken 
via een korte openingsquiz samen met 
de deelnemers in de veelzijdigheid van 
het instrument programma. De bewust-
wording voor dit instrument groeit. De 
antwoorden van de deelnemers bevestigen 

Spreker: Anouk Baving en Nicole Hardon (beiden Programma Aan de slag met de 
Omgevingswet) Gespreksleiding: Leendert de Bruin (Bestuurslid VVM-sectie Milieu-
recht en Praktijk en Heijmans) Tekst: Daan Velings (Heijmans).

Kennismaken met 
het instrument 

programma
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wel dat de beelden over dit instrument nog 
verschillen. Ook blijkt niet iedereen zich in 
de praktijk al even veel op de inzet van dit 
instrument voor te bereiden. 

Kansen
De Omgevingswet spreekt 
van programma’s als 
beleidsinstrument voor 
onderdelen van de fysie-
ke leefomgeving indien
1. Er sprake is van een 

uitwerking van het 
beleid voor ontwikkeling, 
gebruik, beheer, bescher-

ming en behoud van de fysieke leefom-
geving, en/of

2. Het om maatregelen gaat om aan omge-
vingswaarden te voldoen, 

en/of
3. Maatregelen zijn bedoeld om een of meer 

andere doelstellingen voor de fysieke 
leefomgeving te bereiken.

De maatregelen kunnen zowel juridisch als 
niet-juridisch van aard zijn. In een program-
ma kan de inzet van andere (kern)instru-
menten – bijvoorbeeld omgevingswaarde 
– of juridische maatregelen aangekondigd 
worden. Maar denk ook aan de start van 
een subsidieregeling, communicatiecam-
pagne of een samenwerkingsverband. 
Het programma kan op sectoraal niveau 
worden ingezet. En een programma kan 
de samenwerking tussen beleidsvelden en 
bestuursorganen versterken.

Onderwerpen als energietransitie, klimaat-
adaptatie en gebiedsontwikkeling, maar 
bijvoorbeeld ook het beleid voor bepaalde 
milieuaspecten, vervoer, e.d. lenen zich ook 
goed om uit te werken in een programma. 
Gezien de doelstelling in de omgevingswet 
om te zorgen voor minder regels, bieden 

programma’s dus ook kansen om te 
komen met nieuwe creatieve, 

innovatieve, niet juridische 
oplossingen.

Meer uitvoeringsge-
richt
Er zit geen strakke 
scheiding tussen de 

omgevingsvisie en 
het programma. Ten 

opzichte van een omge-
vingsvisie is een programma 

‘Tussen 
de omgevings-

visie en het pro-
gramma bestaat 

geen strakke 
scheiding’
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concreter en meer op uitvoering gericht. Je 
kan één programma opstellen of meerdere 
voor verschillende onderdelen van de fysie-
ke leefomgeving. Vooral als de omgevings-
visie abstract is, kan behoefte bestaan aan 
doorvertaling naar concreet en samenhan-
gend pakket van (beleids)maatregelen. In 
een programma kan je dat voor bepaalde 
onderwerpen in samenhang doen.

Samenhangende aanpak
Het gesprek met de deelnemers 
gaat al snel over de keuze 
waar je die knip tussen 
visie en programma 
maakt. Een strategische 
visie op hoofdlijnen 
biedt met de uitwer-
king van beleid in 
programma’s flexibili-
teit voor B&W en GS om 
waar mogelijk uitwerking 
in samenhang op te pakken. 
Een programma kan tussentijds 
sneller aangepast worden zolang het nog 
past binnen de afgesproken en afgestemde 
omgevingsvisie. Om daadwerkelijk van de 
meerwaarde te profiteren, moeten al in het 
traject van de omgevingsvisie tussen het 
algemeen en dagelijks bestuur afspraken 
worden gemaakt over de rollen, taken en 
afstemming.

Typen
Op verzoek van de deelnemers is stilgestaan 
bij de typen programma’s. 

Onverplichte ‘vrije’ programma’s
Onverplicht wil zeggen dat je het instru-
ment op eigen initiatief en naar eigen be-
hoefte inzet. Het instrument biedt daarmee 
flexibiliteit in de vormgeving en uitwerking 

van beleidsdoelen. Voorbeelden vanuit het 
huidig recht zijn een gemeentelijk riole-
ringsprogramma of een structuurvisie voor 
gebiedsuitwerkingen.

Verplichte programma’s volgend uit  
EU-regelgeving 
Het gaat hierbij om al bestaande plannen en 
programma’s die volgen uit Europese regel-
geving. Zoals de richtlijn omgevingslawaai, 

de kaderrichtlijn water, de richtlijn over-
stromingsrisico’s en de richtlijn 

luchtkwaliteit.

Verplichte programma’s 
bij dreigende overschrij-
ding van een omge-
vingswaarde
Dreigt een vastgestelde 

omgevingswaarde, zoals 
geluid-, geur- of lichtnorm, 

te worden overschreden, dan 
moet in beginsel de gemeente 

of waterbeheerder een programma 
opstellen met maatregelen zodat blijvend 
aan de omgevingswaarde wordt voldaan.

Programma’s met programmatische aanpak
Dit is voor decentrale overheden een nieuw 
instrument. Het bepaalt de gebruikers-
ruimte of creëert ontwikkelingsruimte. Dat 
gebeurt via samenhangende activiteiten en 
maatregelen in een gebied waar omgevings-
waarden of andere doelstellingen voor de 
fysieke leefomgeving onder druk staan. 

Overgangsrecht
De Invoeringswet Omgevingswet regelt het 
overgangsrecht voor programma’s. Verplich-
te programma’s die op grond van het oude 
recht zijn vastgesteld, blijven hierdoor straks 
gelden.   l  

‘Visie op 
hoofd lijnen biedt 

flexibiliteit  
om beleid uit  
te werken in  
programma’s’
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SWECO ZIET DE 
OMGEVINGSWET 
ALS KANS!

De Omgevingswet biedt mogelijkheden om actuele thema’s als klimaatadaptatie, 
energietransitie, circulaire economie en slimme mobiliteit integraal aan te 
pakken. Ingenieursadviesbureau Sweco ondersteunt u graag zowel op inhoud 
als proces bij het opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsplan. Wij 
combineren onze ervaring in participatietrajecten met actuele lokale kennis. Alle 
relevante thema’s komen op de agenda en de verwachtingen bij betrokkenen zijn 
realistisch. Zo profiteert u maximaal van de kansen die de Omgevingswet u biedt.

Ga voor meer informatie naar 
www.sweco.nl/gebiedsontwikkeling
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 Omgevingsplan uitdaging van formaat

Op grond van artikel 2.4 van de Omgevingswet stelt de gemeenteraad één om-
gevingsplan op. Het is niet zo dat alle bestemmingsplannen per 1 januari 2021 
omgevingsplannen moeten zijn. Er geldt een overgangsperiode van acht jaar om 
dit om te bouwen. 

Om geen gat te laten vallen doordat 
regels per 1 januari 2021 vervallen, is er 
een bruidsschat. Dit zijn regels, onder 

meer op het gebied van geur en geluid, die per 
1 januari 2021 gaan gelden als regels van het 
omgevingsplan. De omgevingsvisie is vanaf 
2024 verplicht.

Regels
Artikel 2.4 van de Omgevingswet biedt in 
principe niet de mogelijkheid van uitwerkings-
regels. In artikel 4.1 van de Omgevingswet is 
bepaald dat in het omgevingsplan met het oog 
op de doelen van de wet regels kunnen worden 
gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of 
kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. 
Het begrip ‘fysieke leefomgeving’ is een breed 
begrip. Het is de vraag hoe dit moet worden 
afgebakend ten opzichte van de APV, waarbij 
de gemeente een autonome bevoegdheid heeft. 

Artikel 2.7 van de Omgevingswet is op dit punt 
bij de Invoeringswet aangepast. Er zijn drie 
mogelijkheden: regels die in het omgevingsplan 
moeten, regels die er in mogen en regels die er 
niet in mogen. Dit is nader uitgewerkt in het 
omgevingsbesluit: regels over activiteiten die 
onderdelen van de fysieke leefomgeving wijzi-
gen moeten in het omgevingsplan; regels over 
handhaving van de openbare orde, burgemees-
tersbevoegdheden en geldzaken mogen niet in 
het omgevingsplan. Voor overige regels geldt 
keuzevrijheid, tenzij anders is geïnstrueerd of 
het gaat om zaken die vallen buiten het kader 
van de Omgevingswet. 

De VNG is bezig om een algemene verorde-
ning voor de fysieke leefomgeving te maken. 
Ook een handreiking voor het integreren van 
gemeentelijke verordeningen, waarbij gepro-
beerd wordt om een lijstje te maken van welke 

Spreker: Jeroen Huijben (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties). 
Gespreksleiding: Jos Dolstra (Voorzitter VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en Stantec). 
Tekst: Jelle van de Poel (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en StAB). Tekst: Jelle van de Poel (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en StAB). 
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verordening waaronder komt te 
vallen. Geldzaken, zoals belas-
tingen mogen dus niet in 
het omgevingsplan, anders 
zou ook de grondslag van 
de betreffende heffing in 
de Omgevingswet moeten 
staan. Deze zaken blijven 
daardoor appellabel bij de 
fiscale bestuursrechter.

Overheveling rijksregels
De tweede bron van regels in het omge-
vingsplan is het Bkl dat bepaalde onderwerpen 
aanwijst. Het gaat om onderwerpen die op dit 
moment nog op rijksniveau zijn geregeld, bij-
voorbeeld regels over externe veiligheid, lucht-
kwaliteit, vuurwerk, geluid, trillingen, geur en 
cultureel erfgoed. Huijben licht desgevraagd toe 
dat bij opstellen van het omgevingsplan alleen 
wordt getoetst aan het Bkl, niet aan het Bal. 

Provinciale aanwijzingen
Naast artikel 2.7 van de Omgevingswet en het 
Bkl zijn provinciale aanwijzingen de derde 
bron van regels in het omgevingsplan. Dat 
het niet altijd eenvoudig is te duiden hoe een 
onderwerp moet of mag worden geregeld, blijkt 
bijvoorbeeld bij evenementen. De ruimtelij-
ke aspecten mogen worden geregeld in het 
omgevingsplan, maar andere aspecten zoals de 
beveiliging niet. Het geluid bij een evenement 
is tijdelijk en hoeft om die reden niet te worden 
geregeld in het omgevingsplan.

Multidisciplinair
Huijben benadrukte dat het maken van een 
omgevingsplan niet alleen een juridisch proces 
is: het idee is dat bij het opstellen van het plan 
multidisciplinair wordt gewerkt. Uit de zaal 
komt de vraag of het wel reëel is om bijvoor-
beeld voor de gehele gemeente Rotterdam, die 

zowel veel industrie als woonwijken 
omvat, één omgevingsplan te 

willen maken. Huijben ant-
woordde dat een omgevings-
plan wel gebiedsgericht 
kan zijn, per gebied kan een 
eigen type regels uit het 
plan gelden. Hierdoor kan de 

gemeente in de ene wijk meer 
flexibiliteit bieden dan in de 

andere wijk. Een omgevingsplan 
bestaat uit regels en via een geometri-

sche plaatsbepaling worden de regels verbon-
den aan een locatie. Als je in een (digitaal) om-
gevingsplan een bepaalde locatie aanklikt, krijg 
je direct te zien welke regels op die locatie van 
toepassing zijn. Er zal in de praktijk in 90% van 
de gevallen nog wel met functies worden ge-
werkt. Deze zijn weliswaar niet verplicht, maar 
wel handig om te ordenen. Wel zijn uiteindelijk 
de op die locatie van toepassing verklaarde 
regels bepalend en dus niet de functies. 

Veranderingen
In tegenstelling tot het bestemmingsplan zal 
een omgevingsplan geen (algemene) toelich-
ting meer hebben; het is namelijk een set met 
algemene regels. Een ander verschil is dat 
de planperiode van tien jaar en de actualise-
ringsplicht komen te vervallen. Ook zal het 
uitvoerbaarheidsvereiste nog maar beperkt 
gelden en maakt het omgevingsplan een open 
normstelling met nadere afwegingsruimte mo-
gelijk. Verder zijn gebodsbepalingen mogelijk 
in plaats van alleen toelatingsplanologie en 
vervalt het standaard overgangsrecht. Wel blijft 
tegen een omgevingsplan beroep mogelijk bij 
de Raad van State. Tot slot zal er vaker spra-
ke zijn van twee afwegingsmomenten: het 
moment van vaststellen van de (open) norm 
in een omgevingsplan en het moment dat een 
activiteit daadwerkelijk wordt toegestaan.   l  

‘Een gemeente 
kan in de ene wijk 
meer flexibiliteit 
bieden dan in de 

andere’
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 Anticiperen op het 
omgevingsplan
Veel gemeenten zijn zich al aan het voorbereiden op de komst van het 
omgevingsplan. ‘sHertogenbosch en Zwolle zijn al vroeg uit de startblok
ken gekomen. Hun ervaringen bieden houvast voor anderen.

Sprekers: Fred van den Bosch (Gemeente ‘s-Hertogenbosch), Patries van den Broek (Gemeente 
Zwolle). Gespreksleiding: Jos Dolstra (Voorzitter VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en Stantec). 
Tekst: Daniël Harmsen (Bisschop + Partners).
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‘S-Hertogenbosch is al in 2016 gestart 
met het opzetten van een praktijk-
pilot. Als pilot diende een dyna-

misch gebied. Dit werd gesplitst in beheer-
gebieden met een belangrijke rol voor rust 
en ontwikkelgebieden waar verandering de 
hoofdzaak voert. 

Vragenbomen
De exercitie vereiste een nauwe samenwer-
king tussen de verschillende afdelingen. 
Passend bij de pragmatische cultuur in 
‘s-Hertogenbosch, is ervoor gekozen om 
vooral anders naar het proces te kijken. “In 
‘s-Hertogenbosch werken we van A naar B 
volgens de principes van B.” Dit hield onder 
meer in dat de gemeente lopend werk 
alvast in de geest van de Omgevingswet 
oppakt. Voor een betere dienstverlening is 
bijvoorbeeld een pilot gestart om de regels 
overzichtelijker te maken. Met behulp van 
gebiedsgerelateerde vragenbomen werd 
het bestaande beleid in discussies met 
vakinhoudelijke mensen vernieuwd en 
consistent gemaakt. Dit werkte wonderwel. 
Het advies van ‘s-Hertogenbosch is dan 
ook de transformatie alvast naar 
voren te halen met het op 
orde brengen van je gege-
vens en beleid zodat de 
implementatie van alle 
noodzakelijke verande-
ringen voorspoedig kan 
verlopen.

Kernteam
De komst van de Omge-
vingswet zet veel in beweging. 
Niet alleen de instrumenten, maar 
ook de dienstverlening, de processen, 
de ICT-faciliteiten, de organisatie en het 

belangrijkste, de mensen, gaan allemaal 
veranderingen ondervinden. Gemeente 
Zwolle heeft om die reden een kernteam 
voor de implementatie van de Omgevings-
wet samengesteld. Aftrap vormde het 
opstellen van een streefbeeld, zodat alle 
sporen dezelfde kant op bewegen. Verder 
is ervoor gekozen dat de omgevingsvisie 
centraal staat voor de aanpassingen in het 
instrumentarium. Immers zonder te weten 
wat voor een gemeente je wilt zijn, kan je 
geen duidelijke regels opstellen. 

Houvast
De omgevingsvisie deel 1 is eind vorig 
jaar vastgesteld. In deel 2 gaat Zwolle met 
veertien strategische opgaven de omge-
vingsvisie verder uitwerken. Hierbij zal 
ook de rol als gemeente verder aan bod 
komen. Tegelijkertijd werkt de gemeente 
aan het omgevingsplan, met als eerste 
stap de verordeningen te bundelen tot één 
omgevingsverordening. Gaandeweg neemt 
ook de participatie een belangrijkere rol in, 
maar Zwolle wil eerst weten waar de ge-
meente zelf staat. Pas dan wordt er gericht 

naar buiten gegaan. 

Om chaos op planniveau 
zoveel mogelijk te voorko-
men, zeker als straks de 
bruidsschat gaat gelden, 
wil Zwolle een volledig 
omgevingsplan snel na 

de inwerkingtreding van 
de wet gereed hebben. Het 

advies van de gemeente is 
om nu alvast te beginnen met 

het grondwerk: zet alle aandachtspun-
ten, in één lijst zodat er een houvast is bij 
het werken aan een omgevingsplan.   l

‘De gemeente 
pakt het lopende 
werk alvast in de 
geest van de Om-

gevingswet op’
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 Staalkaarten als inspiratiebron 
voor het omgevingsplan 

Het omgevingsplan bundelt de gemeentelijke regelgeving voor de fysieke 
leefomgeving. Bij het opstellen hiervan kunnen gemeenten gebruik ma-
ken van staalkaarten en een stappenplan. Beide producten zijn ontwik-
keld binnen het project ‘Handvatten Omgevingsplan’.

Het omgevingsplan is een van 
de kerninstrumenten van de 
Omgevingswet. Het plan bundelt 

de gemeentelijke regelgeving voor de 
fysieke leefomgeving. Dit heeft betrekking 
op de hele fysieke leefomgeving en is dus 
meer omvattend dan de huidige regels uit 
het bestemmingsplan en de gemeente-
lijke verordeningen. Volgens Annemieke 
Schattenberg nodigt de nieuwe aanpak uit 
om door elkaars bril naar de verschillende 
domeinen binnen de fysieke leefomgeving 
te kijken. Nu gebeurt dit nog veelal door 
een eigen bril vanuit een bepaald werkveld. 
De nieuwe integrale benadering zorgt er 

volgens haar voor dat men elkaar straks 
beter begrijpt.

Voor en na 2021
Tot 2021 kunnen gemeenten zich de regels 
eigen maken die in hun omgevingsplan-
nen moeten komen. Vanaf 2021 geldt 
een omgevingsplan van rechtswege. 
Dit bestaat niet alleen uit de vigerende 
bestemmingsplannen en verordeningen, 
maar ook uit de landelijke regels die wor-
den gedecentraliseerd: de bruidsschat (zie 
elders in deze congresbundel). Ook kunnen 
gemeenten vanaf 2021 zelf een omgevings-
plan vaststellen. Dit kan in één keer voor de 

Sprekers: Annemieke Schattenberg (Programma Aan de slag met de Omgevingswet). 
Gespreksleider: Rob Bruinink (MW Coaching en Advies). 
Verslaglegging: Bart Oortwijn (Combined Efforts Milieu en omgevingsadvisering).
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hele gemeente of afzonderlijk per gebied. In 
2029 moet er een dekkend omgevingsplan 
zijn conform de eisen uit de Omgevings-
wet. 

Staalkaarten
In het project Handvatten Omgevingsplan 
zijn voor de volgende vier thema’s ‘staal-
kaarten’ ontwikkeld: 1) Centrum stedelijk, 2) 
Buiten centrum stedelijk, 3) Energietransi-
tie, en 4) Bedrijfsmatige activiteiten (zone-
ring). De staalkaarten kunnen gemeenten 
gebruiken als inspiratiebron. 

Tijdens de projectperiode is ook veel 
ervaring opgedaan met het proces om te 
komen tot een omgevingsplan. Belangrijke 
leerpunten zijn:
• Ken de wetgeving;
• Start met een visie;
• Werk niet in kokers; 
• Neem de tijd; 
• Werk in hapbare brokken.

Vanuit het publiek kwam de 
vraag hoe het integrale 
werken zich verhoudt tot 
het werken in ‘behap-
bare’ brokken. Anne-
miek maakte duidelijk 
dat de afzonderlijke 
gebieden of thema’s 
moeten worden opge-
steld in de context voor 
het hele plan. Op die manier 
kunnen ze later ook goed worden 
samengevoegd. 

Stappenplan
In het project is een stappenplan ontwik-
keld om te komen tot een omgevingsplan. 
Net als de staalkaarten is dit geen blauw-

druk, maar een handreiking voor een moge-
lijke aanpak. Iedere situatie vraagt immers 
om een eigen benadering. In de presentatie 
zijn de verschillende stappen doorgenomen 
en toegelicht. De aanpak kent de volgende 
elementen:
1. Inventariseer huidige regels en beleid;
2. Bepaal de ambities;
3. Kies welke rol je als gemeente wil spelen;
4. Werk uit wat de kaders zijn;
5. Maak een integrale gebiedsbeschrijving;
6. Geef de werkingsgebieden aan;
7. Maak een keuzemenu;
8. Stel concrete regels op;
9. Regel de monitoring. 

Deze elementen komen met de staalkaarten 
en het stappenplan beschikbaar op de site 
van ‘Aan de slag met de Omgevingswet’. 

VNG aan zet
Het staalkaartenonderdeel van het project 
wordt nu overgedragen aan de VNG. Eerst 

zal de VNG een structuur voor het 
omgevingsplan opleveren, 

waarna in het eerste kwar-
taal van 2019 staalkaarten 

volgen voor de verorde-
ningen, het omgevings-
plan en het buitenge-
bied. Desgevraagd laat 

Annemieke weten dat zij 
niet weet welke verschil-

len in aanpak gemeenten 
hanteren bij het opstellen van 

hun omgevingsplannen. Wel is 
inmiddels duidelijk dat de ene beleidsneu-
traal overgaat en de andere eerst een visie 
ontwikkelt. Verder leert een peiling dat er 
behoefte bestaat aan staalkaarten voor de 
bodem. Annemieke neemt dit mee naar 
VNG.   l 

‘Iedere 
gemeente 

heeft de ruimte 
om op een eigen 
wijze het omge-
vingsplan op te 

stellen’
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 Meerwaarde pilots 
Omgevingswet en m.e.r.
De Commissie m.e.r. heeft de afgelopen twee jaar een tiental pilots 
Omgevingswet en m.e.r. uitgevoerd. Doel was te experimenteren met het 
m.e.r.-instrument onder de nieuwe werkwijze. Wat zijn de leerervaringen?

De Omgevingswet betekent 
aanzienlijke veranderingen voor 
de wetgeving in het ruimtelijk 

domein, zoals integraal werken en globale 
en fl exibele plannen. Dit moet ruimte 
bieden aan innovatie en maatschappelij-
ke ontwikkelingen. De m.e.r.-wetgeving 
verandert echter nauwelijks, omdat deze 
Europees is vastgelegd. Niettemin zal door 
de introductie van de Omgevingswet ook 

de aanpak en werkwijze van het MER 
veranderen. Daarmee is de afgelopen twee 
jaar geëxperimenteerd door zowel de Com-
missie m.e.r. als gemeenten, provincies en 
adviesbureaus. 

Leerervaringen
Tijdens de presentatie is de Plan-MER Om-
gevingsplan buitengebied Zutphen toege-
licht. De gemeente Zutphen werkt aan een 

Sprekers: Roel Meeuwsen (Commissie m.e.r.) en Marleen Schuil-Oltvoort (gemeente 
Zutphen) Gespreksleiding: Peter van de Laak (Milieuregie) Tekst: Roel Meeuwsen 
(Commissie m.e.r.).
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omgevingsplan voor het buitengebied. Bij 
het opstellen is een participatieproces met 
bewoners, gebruikers, recreanten doorlo-
pen. Voorafgaand aan het opstellen van het 
MER is advies gevraagd aan de Commissie 
m.e.r. Dit advies leverde veel informatie op, 
maar de onderzoekslast ging wel omhoog. 
Conclusie is dat het met het advies van 
de Commissie het MER inzichtelijker is 
geworden. Dit geldt met name 
voor de samenhang. Ook 
de kwaliteit is verbeterd. 
Daar staat tegenover 
dat de onderzoekslast 
niet kleiner is 
geworden en de 
afwegingsruimte niet 
groter. Dit heeft met 
name te maken met 
de natuurwetgeving die 
strenge eisen stelt aan de 
stikstofemissie vanuit veehou-
derijen en de effecten daarvan op 
Natura 2000. 

Participanten zijn benaderd via enquêtes en 
van de 400 zijn er 147 teruggekomen. Daar-
naast zijn er ook gesprekken gevoerd. In 
combinatie met de informatie die al bekend 
was, is er zo een beter beeld ontstaan van de 
belangen en waarden in het buitengebied. 

Meerwaarde 
De presentaties lokte diverse vragen uit, bij-
voorbeeld naar de meerwaarde van m.e.r. in 
beide pilots. Dit ligt met name in de afwe-
ging van de verschillende belangen in het 
MER. Met hun omgevingsvisies en -plannen 
hebben gemeenten en provincies diverse 
ambities, bijvoorbeeld ten aanzien van 
de energietransitie, ruimtelijke kwaliteit 
en gezondheid. Door deze concreet uit te 

werken in het MER, ontstaat een beeld van 
kansen en risico´s en dat helpt om keuzes te 
maken in het beleid. Door m.e.r. te koppelen 
aan de verschillende fasen van de beleids-
cyclus uit de Omgevingswet ontstaat er 
bovendien continuïteit. In het MER kunnen 
immers ambities, doelen en milieueffecten 
worden uitgewerkt met daarbij behorende 
indicatoren. Deze indicatoren kunnen in het 

monitoringsprogramma worden 
vastgelegd en dat vormt de 

basis voor evaluatie van 
beleid. 

Geadviseerd wordt 
zoveel mogelijk uit het 
MER te halen. De proce-

dure kost weliswaar tijd 
en geld, maar levert veel 

inzichten op. Van belang is 
wel om in een vroeg stadium 

omgevingsvisie en -plan zo goed 
mogelijk op het MER af te stemmen. 

In de pilot wordt overigens niet meer over 
buitengebied gesproken, maar over lande-
lijk gebied. Dat klinkt net iets vriendelijker 
en doet meer recht aan het verschil tussen 
stad en land. 

Dankzij de pilot is het geheel veel inzich-
telijker geworden, maar of dat echt past 
bij het detailniveau van het plan is nog de 
vraag.

Resultaten pilots
De website van de Commissie m.e.r. biedt 
informatie over de resultaten van de tot 
dusver afgeronde pilots, zie www.commis-
siemer.nl. Een aantal pilots loopt nog en de 
bevindingen hiervan worden na afronding 
aan het overzicht toegevoegd.   l  

‘Koppelen 
m.e.r. aan  

beleidscyclus 
Omgevingswet re-
sulteert in meer 

continuïteit’
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 Nieuw Omgevingsloket 
opent deuren
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) vormt straks een belangrijke 
ingang voor alles wat met de Omgevingswet van doen heeft. Alle digitale 
informatie komt vanaf 2021 beschikbaar via het Omgevingsloket Online. 
Op die manier kan iedereen snel zien wat wel en wat niet mag.

Het nieuwe Omgevingsloket Online 
(OLO) is voorlopig nog ‘work in 
progress’. Op dit moment worden 

vooral testen uitgevoerd om de bruikbaar-
heid van het systeem vast te stellen. De 
software wordt stap-voor-stap ontwikkeld. 

Verbeteren ondersteuning
In de huidige situatie is sprake van 
versnippering van systemen, denk aan 

de Activiteitenbesluit Internet Module 
(AIM), Omgevingsloket online (huidige 
Olo) en de website ruimtelijkeplannen.
nl. In de nieuwe situatie worden deze 
systemen geïntegreerd in een nieuw 
Omgevingsloket. Een belangrijke doel-
stelling is het beter ondersteunen van de 
gebruiker bij het kiezen van de te onder-
nemen activiteiten. Daarnaast biedt het 
nieuwe onlineloket mogelijkheden om 

Sprekers: Rick Bleeker en Ivo de Been (beiden Rijkswaterstaat). 
Gespreksleiding: Hennie Genee (bestuurslid Provero en Nedgraphics). 
Tekst: Gerben Visser (Stantec). 
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beter aan te sluiten op de belevingswereld 
van de gebruiker. 
 
Werkwijze
Het grootste deel van de sessie bestond uit 
een demonstratie van het nieuwe Omge-
vingsloket. Om te laten zien wat er nu reeds 
mogelijk is, werd een casus behandeld waar-
in een garagebedrijf enkele wascabines wil 
bouwen en daarvoor onder meer een boom 
moet kappen. Het bedrijf vraagt zich af welke 
vergunningen hij moet aanvragen. Gebruiker 
kiest hierbij voor de keuze: Checken. Eerst 
wordt de betreffende locatie weergegeven 
in een geografische omgeving. Vervolgens 
kan de gebruiker via een zoekfunctie de 
gewenste werkzaamheden, in de taal van de 
gebruiker, opzoeken. Ingegeven zoektermen 
genereren vervolgens keuzemogelijkheden. 
Dit is een substantiële verandering ten 
opzichte van de huidige situatie waarin de 
gebruiker uit lange lijsten met meer 
juridische activiteiten moet 
kiezen. Voor de gekozen werk-
zaamheden beantwoordt 
de gebruiker een aantal 
vragen waarna een con-
clusie wordt getoond per 
werkzaamheid of er een 
vergunning of melding 
nodig is. 

In het nieuwe Omgevingslo-
ket heeft de gebruiker drie 
hoofdkeuzes: raadplegen, checken 
en aanvragen. De keuze en wens van de 
gebruiker bepalen de meer gedetailleerde 
vervolgstappen. Het indienen van een inte-
grale vergunningaanvraag voor meerdere 
activiteiten maakt daarbij onderdeel uit van 
de mogelijkheden.

Aandachtspunten
Wat betreft de voortgang benoemen de 
sprekers een essentieel aandachtspunt. De 
ontwikkelpartners van het Omgevingsloket, 
waaronder Rijkswaterstaat, zijn namelijk 
van andere overheden afhankelijk voor het 
opleveren van input. De overheidsorganisa-
tie die verantwoordelijk is voor het opstellen 
van juridische regels moet deze eveneens 
aanleveren.. Daarnaast moeten zij zoge-
naamde toepasbare regels aanleveren zodat 
de functionaliteit ‘Checken en Aanvragen’ de 
juiste content bevat. Om dit allemaal goed 
op elkaar te laten aansluiten, zijn er stan-
daarden ontwikkeld. Hierin is afgesproken 
op welke wijze deze regels moeten worden 
aangeleverd, zodat ze op een geïntegreer-
de wijze getoond kunnen worden aan de 
gebruiker. Deze content zal onder meer 
betrekking hebben op de specifieke regels 
voor het toepassen van de afwegingsruimte 

van lokale overheden. Met alle partijen 
tezamen ligt er de uitdaging 

om dit alles te laten werken 
in één overzichtelijk en 

gebruiksvriendelijk 
systeem. Dit is nog wel 
een opgave.

Al met al is er nog een 
hoop te doen voordat 

het systeem over twee 
jaar operationeel kan 

zijn. Vanuit het publiek 
werd aangedrongen om daarbij 

nadrukkelijk oog te hebben voor de bruik-
baarheid en de volledigheid van het nieuwe 
systeem. Door de integrale presentatie van 
informatie en sterk verbeterde interface 
voor de gebruiker biedt DSO echter veel 
perspectief!   l  

‘Loket biedt 
kansen om beter 
aan te sluiten op 
belevingswereld 

gebruiker’ 
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Toezicht en handhaving wint aan belang

 Bij toezicht en handhaving vormt de doelstelling van de Omgevingswet straks 
het uitgangspunt. Ondergeschikt daaraan is de vraag welke taken verplicht door 
omgevingsdiensten moeten worden verricht.

 De Omgevingswet kent niet veel nieuwe 
instrumenten voor de handhaving. De 
bepalingen hierover staan in Hoofd-

stuk 18 van de Omgevingswet en hoofdstuk 11 
van het Omgevingsbesluit. Een gevolg van de 
wet is wel dat er, wat betreft de inhoud van 
de regels, meer ruimte komt voor regionaal 
maatwerk. 

Veranderende rol
Marc du Maine benadrukte dat toezicht steeds 
meer gericht is op het oplossen van milieu-
problemen. “Het gaat niet meer alleen om de 
regels.” Sowieso is volgens hem de rol van de 
toezichthouder aan het veranderen. Zo wordt er 
steeds meer gewerkt met brancheplannen. Een 
ander verschil is dat toezicht en handhaving 
traditioneel gericht zijn op het beheersen van 
risico’s en gevaren. Tegenwoordig zijn er ook an-
dere onderwerpen, zoals de circulaire economie 
en energiebesparing, waar de toezichthouder 

oog voor moet hebben. Verder is de inzet van 
digitale hulpmiddelen toegenomen, onder meer 
dankzij de data van satellieten en drones. 

De Omgevingswet draagt ertoe bij dat initia-
tiefnemers meer eigen verantwoordelijkheid 
krijgen. Als voorbeeld noemde Du Maine het 
werken met gecertifi ceerde systemen. “Het 
bedrijf zorgt dan zelf voor de audit. Dit betekent 
dat een deel van de verantwoordelijkheid bij de 
bedrijven komt te liggen.” Bijkomend voordeel 
hiervan is dat bij het plannen van toezicht ge-
bruik kan worden gemaakt van de uitkomsten 
van deze audit. 

Signalen uit het veld
Gerd de Kruif ging in op de conclusie van de 
‘Verkenning ondersteuningsbehoefte toe-
zichthouders en handhavers Omgevingswet’. 
Dit zijn de conclusies van een interbestuurlijk 
onderzoek waarmee signalen zijn opgehaald 

Sprekers: Marc du Maine (ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties), Gerd de Kruif 
(Programma Aan de slag met de Omgevingswet) en Herbert Dekkers (Omgevingsdienst IJmond). 
Gespreksleiding: Rens Bolkestein (Secretaris VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en Brolyn). 
Tekst: Jelle van de Poel (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en StAB).Tekst: Jelle van de Poel (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en StAB).
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bij medewerkers toezicht en handhaving. 
Hieruit blijkt dat er behoefte is aan kennis 
over de Omgevingswet, met name over het 
‘anders werken’. Verder is er behoefte aan 
betrokkenheid van toezicht en handhaving bij 
de planvorming. De Kruif gaf aan dat aandacht 
voor de uitvoerbaarheid van plannen heel 
belangrijk is. Ook bestaat er behoefte aan een 
samenwerkingsruimte voor digitale uitwisse-
ling van toezicht- en handhavingsinformatie. 
Beheren van de leefomgeving, dus ook toezicht 
en handhaving, blijft met de Omgevingswet 
natuurlijk belangrijk. Daarbij is het verstandig 
om goed aan te sluiten bij het instrumentarium 
en de doelstellingen.

Superinspecteur
De eerste vraag van Herbert Dekkers aan de 
zaal was hoe het werken met de omgevings-
diensten nu bevalt. De reacties wisselden. Zijn 
persoonlijke indruk is dat het verschil maakt 
of men al samenwerkte of dat het gaat om 
een gedwongen samenwerking. Het proces 
loopt inmiddels vier jaar, maar er is 
nog steeds een slag te maken. 
Belangrijk is dat provincies en 
gemeenten zich niet zien als 
opdrachtgevers, maar als ei-
genaren. De doelstelling van 
de wet moet het uitgangs-
punt zijn en niet de vraag 
welke taken de omgevings-
diensten verplicht zouden 
moeten verrichten.

Volgens Dekkers zal het verlenen van 
vergunningen in de nabije toekomst steeds 
minder voorkomen. “Er komen meer taken te 
liggen bij toezicht en handhaving.” Toezicht-
houders krijgen er steeds meer mee te maken 
dat op verschillende plaatsen binnen hun regio 
andere regels gelden. Van een toezichthouder 

wordt verwacht dat hij omgevingsbewust toe-
zicht houdt, in feite wordt er gezocht naar een 
‘superinspecteur’. 

Reacties
Vanuit de zaal kwam de vraag of het wel een re-
ele verwachting is dat de zorgplicht uit het Bal 
de handhaving zal vereenvoudigen. Du Maine 
geeft aan dat op basis van die specifieke zorg-
plicht maatwerkvoorschriften kunnen worden 
opgelegd. “Dit vergemakkelijkt de handhaving.” 
Een voorbeeld is een lozingsactiviteit waarvoor 
desgewenst een maatwerkvoorschrift kan 
worden gesteld. Na afloop wordt duidelijk dat 
in extreme gevallen ook rechtstreeks gehand-
haafd kan worden.

Een andere deelnemer merkte op dat de regels 
over veiligheid en hygiëne van zwemwater, 
waarvoor nu nog de provincie verantwoordelijk 
is, worden geschrapt. Onder de Omgevingswet 
kunnen hierover alleen nog achteraf, op basis 

van zorgplicht, regels worden gesteld. 
In de praktijk is het echter heel 

lastig om alles pas achteraf te 
regelen. Volgens Du blijft 

het voor de provincie wel 
mogelijk om hierover 
tijdig in gesprek te gaan, 
maar de gemeente is 
primair verantwoor-

delijk. 

Tot slot werd opgemerkt 
dat omgevingsdiensten zich 

richten op uniformeren, terwijl ge-
meentes met het omgevingsplan juist weer 

eigen regels kunnen stellen. Dekkers antwoord-
de dat het daarom goed is om alle regelgeving 
digitaal in GIS te zetten. “Het wordt wel wat 
ingewikkelder, maar dergelijke hulpmiddelen 
helpen.”   l 

‘Met de 
Omgevingswet 
komen er meer 

taken bij toezicht 
en handhaving te 

liggen’ 
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Digitaal stelsel als steunbeer
In 2021 is het zover. Dan treedt de Omgevingswet in werking. Bij de Om-
gevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Dat is het Digitaal 
Stelsel Omgevingswet (DSO). Het stelsel vormt het hart van de nieuwe 
Omgevingswet.

Alle digitale informatie is straks op 
één plek te vinden: het Omge-
vingsloket. Via dit loket kan ieder-

een snel zien wat mag en wat niet volgens 
de Omgevingswet.
Tot nu toe zijn alleen de losse DSO-onder-

delen gepresenteerd. Afgelopen periode 
is gebouwd aan de werkende lijnen, zodat 
de samenhangende contouren van het 
nieuwe systeem zichtbaar worden. Tijdens 
de sessie is specifi ek stilgestaan bij de 
mogelijkheden van het omgevingsloket die 

Sprekers: Joyce de Jong (Programma Aan de slag met de Omgevingswet). 
Gespreksleiding: Hennie Genee (Bestuurslid Provero en Nedgraphics). 
Verslaglegging: Jan Hinfelaar (Heijmans).
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al beschikbaar zijn:
•  oriëntatie op de kaart
• doorlopen van vraagbomen
• opstellen en indienen van meldingen en 

aanvragen
• ontwikkelingsportaal
• beheerportaal

Het DSO is een open stelsel; zowel overheids-
partijen als bedrijven kunnen eigen apps en 
software op basis van het DSO ontwikkelen.

Bij het bouwen van het stelsel wordt gere-
geld afstemming met de gebruikers gezocht 
(Agile Software Development) om zo een 
passender systeem te krijgen. Nadrukkelijk 
werd opgemerkt dat ook het testen ‘agile’ 
verloopt: elk kwartaal wordt de nieuwe 
functionaliteit getest. Stukje bij beetje leidt 
dit tot de volledige functionaliteit. Daarnaast 
wordt de informatie in DSO in een later 
stadium inhoudelijk verder uitgebreid; zo zijn 
er bijvoorbeeld mogelijke aanvullingen met 
onder meer externe werking vanuit de Wet 
natuurbescherming. Dit is echter nu nog niet 
in scope.

Vragen en antwoorden
De informatiedichtheid bij de presentatie 
was dermate hoog dat in de sessie weinig tijd 
was voor het beantwoorden van vragen. 

1. Participatie
• Hoe kunnen belanghebbenden weten dat 

er een bepaalde activiteit in de buurt plaats-
vindt?
Er is in het DSO geen ontwikkeling voor-
zien om de omgeving te informeren over 
in de buurt voorziene activiteiten. Ook zijn 
er enkele apps die hierin voorzien, maar 
deze maken geen onderdeel uit van DSO.

• Hoe kunnen mensen bij projecten worden 

betrokken vanuit de participatiegedachte?
Het DSO voorziet nog niet in instrumenten 
voor de burgerparticipatie. Wel wordt - 
vanuit de Unie van Waterschappen - de 
participatie meegenomen in de planont-
wikkeling.

2. Vraagbomen
• In hoeverre voorziet het DSO ook in vraag-

bomen over de lokale regelgeving?
Het DSO voorziet alleen in de algemene 
regelgeving. Voor de lokale regelgeving 
zullen gemeenten zelf vragenbomen moe-
ten gaan ontwikkelen.

3. Informatiehuizen
• Bestaan de informatiehuizen straks nog 

binnen het DSO? 
Het DSO voorziet vooralsnog alleen in 
ruimtelijke informatie. Wel bestaat de 
mogelijkheid om in latere fase informatie 
aan DSO toe te voegen. Via de zogenaamde 
‘aansluitvoorwaarden’ wordt hier al op 
geanticipeerd.

• Hoe zorgen we ervoor dat de omgevingsver-
ordeningen digitaal worden vertaald?
De STOP-standaard is de taal waarin omge-
vingsverordeningen kunnen worden aan-
geleverd. Dit betekent dat leveranciers de 
komende tijd hun plansystemen moeten 
aanpassen om de omgevingsdocumenten 
in dit formaat te kunnen aanleveren.

4. Communicatie na vergunningverlening 
nog in DSO?

• Blijft de informatie in DSO bestaan respec-
tievelijk toegankelijk na vergunningverle-
ning?

 Nee, de vergunningverlening en de 
communicatie daarover is een taak van de 
bevoegd gezagen en loopt buiten het DSO 
om.    l 
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 Toepasbare regels 
binnen de wet
‘Toepasbare regels’ zijn juridische regels van het omgevingsplan omgezet in vra-
genbomen,. Deze worden gebruikt om de initiatiefnemer op begrijpelijke wijze 
door de wetgeving te leiden die op een gekozen locatie van toepassing is. Toepas-
bare regels vormen de vragen die worden gesteld in de vergunningcheck en in de 
aanvraagformulieren. 

Het omgevingsloket wordt gevuld door 
de rijksoverheid, provincies, water-
schappen en gemeenten. Doordat er 

in de Omgevingswet meer decentraal geregeld 
wordt, zal een groot deel gevuld moeten wor-
den door de gemeente zelf in samenwerking 
met de overige partners. Het loket werkt aan de 
hand van omgevingsplannen met juridische re-

gels, met de locatie als basis. Als het loket goed 
gevuld is, kan men aan de hand van een adres, 
kadastraal nummer of coördinaten meteen zien 
welke regels hier van toepassing zijn en wat 
wel en niet mogelijk is of mag op deze locatie. 

Meer decentraal
De toepasbare regels binnen de omgevingswet 

Spreker: Annemieke Vliegen (Programma Aan de Slag met de Omgevingswet). 
Gespreksleiding: Roeland Mathijsen (BRO).  Tekst: Esther Bruinenberg.Gespreksleiding: Roeland Mathijsen (BRO).  Tekst: Esther Bruinenberg.
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hebben dezelfde opzet als in het huidige 
OLO. Men kan een vergunningscheck doen of 
(direct) een aanvraag doen. Het grootste 
verschil is dat de huidige OLO/AIM 
gevuld is met vragen die de rijks-
overheid heeft opgesteld, terwijl 
die verantwoordelijkheid nu 
meer bij de lokale overhe-
den komt te liggen. De op te 
stellen vragen moeten komen 
vanuit de eigen gemeentelijke 
omgevingsplannen. 

Om het loket goed te vullen, zal er 
goed samengewerkt moeten worden 
tussen de verschillende overheden. Dit 
vereist afstemming van het beleid. Verder 
moeten de vragen op de eenduidige manier 
worden opgesteld en eenduidig te beant-
woorden zijn.

Teamwerk
Voor het opstellen van de toepasbare regels 
(vragen) is een jurist nodig, bijgestaan door 

een (geo)techneut. De vragen moeten ook 
leesbaar, duidelijk en begrijpelijk zijn. Het 
team zal verder moeten bestaan uit zowel 
opstellers van het beleid als degene die 
betrokken zijn bij het uitvoeren ervan als 
degene die regels moeten invoeren. Om 
het op de juiste manier in te voeren, is een 
regelapplicatie noodzakelijk. De regels in 
het loket vergen onderhoud. Zodra er nieuw 
beleid in een aanpassing van het omgevings-
plan wordt vastgesteld, zullen de toepasbare 
regels aangepast moeten worden. Hoe vaak 
dat gebeurt, hangt samen met wijzigingen in 
het omgevingsplan én het ambitieniveau van 
dienstverlening richting de initiatiefnemer.

Oefenen
Het loket werkt met dynamische vragen. Een 
vraag kan bijvoorbeeld gaan over het kappen 
van een boom. Als op basis van de locatie die 

is ingevuld al duidelijk is dat 
het een ‘monumentale’ 

boom betreft, dan is 
gelijk bekend dat er 

een vergunning 
nodig is. Verdere 
vragen hoeven dan 
niet meer door de 
initiatiefnemer 

beantwoord te 
worden. Indien het 

geen monumentale 
boom betreft, worden er 

wel vervolgvragen aan de initia-
tiefnemer gesteld. Zo maakt de vragenboom 
gebruik van reeds aanwezige informatie. 

Op de website ‘Aan de slag met de Omge-
vingswet’ kan er al geoefend worden met de 
toepasbare regels. Verder lopen er bij diverse 
bevoegd gezagen, waaronder de VNG, pilots 
en praktijkproeven om ervaring op te doen.   l

‘Oefenen 
met toepasbare 
regels kan op 

de website Aan 
de slag met de 
Omgevingswet’ 
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Waterschappen 
lopen warm 
‘Wie naar eenvoud streeft, zal eerst het complexe moeten beheersen’. “Deze 
oude Chinese wijsheid gaat ook op voor de implementatie van de Omgevings-
wet en het digitaal stelsel”, hield Izakjan Dekker zijn publiek voor. “Om dit 
eenvoudig beter te maken, zal eerst de complexiteit beheerst moeten worden.” 

Momenteel zijn er 21 waterschap-
pen in Nederland. Hun taken zijn: 
waterkeringszorg, het waterkwan-

titeitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. 
Maar ook een positieve beleving van het wa-
ter beschouwen waterschappen als een taak. 

Roadmap
Izakjan Dekker werkt vanuit de Unie van Wa-
terschappen als verbindende schakel tussen 

het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en 
de waterschappen. Hij maakte duidelijk dat 
de waterschappen vanuit het digitale stelsel 
bezien een bijzondere plek innemen. “Het 
waterdomein is een verhaal apart met eigen 
instrumenten en bevoegdheden. Waterschap-
pen moeten echter net als andere overheden 
informatie leveren aan het DSO. Plus hier 
gebruik van maken. Om dit soepel te laten 
verlopen, is een roadmap Implementatie Om-

Spreker: Izakjan Dekker (Unie van Waterschappen). Gespreksleiding: Gerrit Jan 
van het Eind (Ministerie van Economische Zaken en Klimaat) 
Tekst: Roswitha van Zon (gemeente Utrecht). 
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gevingswet Waterschappen gemaakt. Hierin 
zijn alle sporen en instrumenten samenge-
voegd, samen met een planning.”

Relevant in dit verband is ook het Traject 
Transitieondersteuning Omgevingswet Wa-
terschappen (TROWA). De veranderopgaven 
die bij dit spoor horen zijn ‘Digitaal werken’ 
en ‘Van waterschap naar informatieschap’.

Digitale regelgeving
Een andere uitdaging is te komen tot doel-
gerichte digitale regelgeving. Het doel is dat 
de initiatiefnemer de juiste informatie 
op publiekvriendelijke wijze 
uit het digitale loket haalt. 
Om te voorkomen dat 
er licht zit tussen 
toepasbare regels en 
de waterschapsveror-
dening, wordt hiertoe 
een logisch model 
gehanteerd. Diverse 
waterschapcollega’s kij-
ken samen door middel 
van een risicomatrix welke 
activiteiten toegestaan zijn en 
welke niet. Dit heeft inmiddels voor 
verschillende activiteiten geresulteerd in een 
geharmoniseerd beslismodel.

In dit verband is er ook een pilot met een 
peilbesluit gedaan. Een van de bevindin-
gen was dat het streven naar harmonisatie 
weliswaar winst oplevert voor de organisa-
ties samen, maar voor een organisatie apart 
minder efficiënt kan zijn. Tenslotte werd door 
een van de aanwezigen opgemerkt dat de 
benadering van ‘nee mits’ naar ‘ja tenzij’ kan 
stokken bij Europese regelgeving. Daar gel-
den soms wel harde verboden, bijvoorbeeld 
als het gaat om kwaliteitseisen.

Eenduidige begrippen
Een andere uitdaging is het klaarmaken 
van de eigen systemen van de waterschap-
pen voor het DSO. Ook dit vergt expliciete 
aandacht en daarom loopt nu onder meer 
het project Baseline Basis op Orde. Een 
belangrijke pijler hiervan is informatiebe-
veiliging en privacy. Ten behoeve van de 
harmonisatie van waterbegrippen wordt 
gewerkt met de Aquo standaard. Een tip 
die in dit verband werd gegeven, is het niet 
te hebben over de label of merk van de be-
grippenset, maar om het doel van onderling 
afstemmen. Dat kan de angel uit de dis-

cussie halen van welke standaard 
beter is. Ook werd opgemerkt 

dat het goed uiteenrafelen 
van begrippen kan leiden 

tot eenduidiger termen. 
Een andere suggestie 
is om aan te sluiten 
op de stelselcatalogus 
van het Informatiehuis 

Water. Ook benadrukte 
een van de aanwezigen 

dat harmonisatie niet alleen 
tussen de waterschappen moet 

plaatsvinden, maar ook tussen overheden 
in dezelfde regio. 

Cultuurverandering
Door de waterschappen is inmiddels de 
Routekaart Anders Werken opgesteld. Het 
gaat hierbij om de cultuurverandering die 
nodig is om het werken met de Omge-
vingswet te stimuleren. Het is een cyclisch 
proces, waarbij de processtappen zijn 
uitgewerkt. Denk aan het aanwakkeren van 
urgentiebesef en het maken van doel-
groepenanalyses. Vanuit het publiek werd 
aangedrongen om hier ook regiopartners 
bij te betrekken.   l 

‘Het water-
domein is een 

verhaal apart met 
eigen instrumen-
ten en bevoegd-

heden
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 Watertoets: 
oude wijn in nieuwe zakken?

Aanvankelijk zou de watertoets geen plek meer krijgen in Omgevingswet. 
Op verzoek van verschillende spelers is de toets toch onderdeel gaan uit-
maken van de procedures. Blijft er nu veel bij het oude of gaat het nodige 
veranderen? 

De watertoets is in 2003 ingevoerd 
om de waterbelangen in bestem-
mingsplannen te borgen. Het 

instrument biedt waterbeheerders veel 
mogelijkheden om bouw- en ontwikkel-
projecten water- en klimaatbestendig te 
maken. Helaas wordt de toets nog te vaak 
gezien als een verplicht nummer met als 
gevolg dat de kansen onvoldoende worden 
benut. 

Meerwaarde
Hoewel de juridische mogelijkheden 
beperkt zijn, kan er wel degelijk veel met 
de watertoets worden bereikt. De toets is te 
beschouwen als een concretisering van het 
zorgvuldigheidsbeginsel uit de Algeme-

ne wet bestuursrecht. Het gebruik ervan 
dwingt plannenmakers om op voorhand na 
te denken wat je moet doen om te voorko-
men dat een plan negatieve gevolgen voor 
de waterhuishouding heeft: men moet 
gewoon rekening houden met alle in het 
geding zijnde belangen. 

Waterrobuust bouwen begint bij voorkeur 
al vroeg in het planproces. Zo is al veel 
winst te behalen door al voor de formele 
bestemmingsplanfase met de waterbe-
heerder in gesprek te gaan. Vaak zijn oplos-
singen juist goedkoper als er eerder in het 
proces over water wordt nagedacht. Dit kan 
bovendien leiden tot een beter ontwerp 
en eventueel zelfs andere locatiekeuzes of 

Spreker: Peter de Putter (Sterk Consulting). Gespreksleiding: Ada Goverde 
(Waternetwerk en AlliosDeite). Tekst: Joost Lankester (Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland).Ondernemend Nederland).
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een andere wijze van bijvoorbeeld bouwrijp 
maken. 

Omgevingstoets
Bij de watertoets worden vaak 
enkel waterkwantiteitsas-
pecten meegenomen. 
Water is echter veel meer 
omvattend dan kwan-
titeit en heeft directe 
raakvlakken met kwali-
teit en veiligheid. Water 
raakt daarnaast andere 
thema’s in de leefomgeving 
die beïnvloed worden door 
ruimtelijke ontwikkelingen zoals 
natuur, hitte, energie etc. Door de toets 
nu al breder in te zetten, in de geest van de 
Omgevingswet, kan dan ook al veel worden 
bereikt. Je zou dan kunnen spreken van een 
omgevingstoets. 

Bij het opstellen van omgevingsvisies wordt 
al veel integraal gedacht en zijn waterbeheer-
ders ook direct betrokken. Met behulp van hel-
dere uitgangspunten – ‘wat willen we in ons 
gebied, gegeven de vraagstukken, opgaven en 
ontwikkelingen?’ – kan ook duidelijk worden 
welke maatregelen in de verschillende (deels 
nog) sectorale programma’s moeten worden 
opgenomen. Indien nodig kunnen vervolgens 
in het gemeentelijke omgevingsplan en de 
waterschapsverordening aan bepaalde activi-
teiten regels worden gesteld. 

Nieuwe situatie
In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) 
wordt expliciet vermeld dat in een omge-
vingsplan rekening moet worden gehouden 
met de gevolgen voor het beheer van wa-
tersystemen. Hierbij dienen de opvattingen 
van de waterbeheerder te worden betrokken. 

Voorop staat het zorgvuldig afwegen van alle 
belangen (zorgvuldigheidsbeginsel), waarna 

het bestuursorgaan moet beoordelen of een 
besluit nadelige gevolgen heeft en 

deze zo nodig mitigeren. Tot slot 
moeten besluiten worden 

gemotiveerd. 

Het huidige recht geeft 
aan dat men met elkaar 
moet praten, maar in de 

Omgevingswet wordt 
dit scherper gesteld: de 

gemeente moet bij haar 
omgevingsplan rekening hou-

den met de gevolgen hiervan voor 
het watersysteembeheer. De toelichting 

bij het Bkl leert dat deze watertoets ook van 
toepassing is op bijvoorbeeld de omge-
vingsvisie, de omgevingsverordening en het 
projectbesluit. 

Statisch of dynamisch?
Een interessante vraag is hoe onder de 
Omgevingswet kan worden omgegaan met 
verwachte maar onzekere ontwikkelingen 
zoals klimaatverandering. De watertoets is nu 
vaak statisch, gericht op de huidige situatie en 
de nu bekende opgaven. In hoeverre is het mo-
gelijk ruimte te reserveren voor onzekerheden, 
zoals al het geval is bij de ruimtereservering 
voor toekomstige versterking van primaire ke-
ringen (‘profiel van vrije ruimte)? Juist met de 
Omgevingswet kunnen toekomstige ontwik-
kelingen tijdig worden geagendeerd in de om-
gevingsvisie om vervolgens tot uitdrukking te 
komen in het omgevingsplan. Ook de stress-
test helpt hier een handje: plannen kunnen 
worden getoetst aan de klimaatscenario’s van 
de toekomst, waarna de resultaten kunnen 
leiden tot regels in het omgevingsplan en/of 
de waterschapsverordening.   l  

‘Met de 
watertoets is 

nu al veel meer 
mogelijk dan tot 
nu toe meestal 

gebeurt’
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Bij binnenkomst kregen de deel-
nemers direct een rol toebedeeld. 
Vervolgens oefenden zij met het 

spel aan de hand van een concrete casus, 
namelijk de bouw van het Maxima Kinder-
ziekenhuis in de gemeente Utrecht. 

Casus
De casus luidde als volgt: De directie heeft 
de fi nanciering van het ziekenhuis rond, 
de grond is aangekocht en de architect 
is druk bezig met het uitwerken van de 
plannen. Het kinderziekenhuis past binnen 

de gemeentelijke omgevingsvisie, maar 
de huidige bestemming van de locatie is 
landbouwgrond en de locatie grenst aan een 
natuurgebied. De directie wil nu eigenlijk 
heel snel aan de slag met de realisatie, maar 
in het kader van de Omgevingswet moet 
er nog een aantal zaken geregeld worden. 
Een wijziging van het omgevingsplan en de 
bijbehorende vergunningen bijvoorbeeld. 
De ziekenhuisdirectie heeft het initiatief ge-
nomen voor een participatiegesprek, vooral 
met het oog op de verplichte watertoets. Dit 
is waar het spel echt begint.

Spreker: Joost Lankester (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). 
Tekst: Ada Goverde (Waternetwerk en Allios Deite).Tekst: Ada Goverde (Waternetwerk en Allios Deite).

 Spelen met de watertoets 

Een variant van het aloude ganzenbordspel geeft inzicht in de wijze waarop 
de watertoets binnen de nieuwe Omgevingswet vorm kan krijgen. Doel van 
het spel is de verschillende stakeholders samen een ontwikkelproces in de 
geest van de Omgevingswet in een notendop te laten ervaren. Plus om spe-
lenderwijs tot vernieuwende oplossingen te komen.
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Zorgen over uitvoering
De stakeholders die aan tafel zitten zijn:
• Het waterschap;
• De gemeente (RO en Grondzaken);
• Verschillende omgevingspartijen, waar-

onder de natuurbeheerder;
• De directie van het Ziekenhuis;
• De architect.

Als aftrap gaf de directie een toelichting op 
haar plannen en merkte onder de aanwe-
zige stakeholders direct enige weerstand. 
Wel benadrukten alle stakeholders dat ze 
niet tegen de komst van het ziekenhuis 
zijn, maar zorgen hebben over de uitvoe-
ring van het plan en dan vooral het effect 
op de omgeving. Het waterschap en de 
natuurbeheerder wezen in dit kader op een 
aantal uitdagingen op het gebied 
van de waterhuishouding. 
Andere stakeholders uit 
de omgeving stelden 
vragen over klimaat-
adaptief bouwen. De 
gemeente toonde zich 
met name verheugd 
over de versterking 
van de zorgfunctie en 
is voorstander van een 
snelle start van de realisa-
tie van het ziekenhuis. 

Verbeteringen
Gaandeweg het spel raakte de gemeente 
doordrongen van de weerstand tegen be-
paalde aspecten van het bouwplan, waar-
op haar taak als bemiddelaar c.q. facilitator 
werd opgepakt.

De architect toonde zich aanvankelijk wat 
nukkig, maar naarmate de stakeholders 
met ideeën en suggesties komen, veran-

derde haar opstelling. Er ontstond een sfeer 
waarin ideeën werden gezien als kansen 
om het ontwerp te verbeteren. Directie en 
architect merkten dat de verschillende par-
tijen prima bereid zijn om mee te denken 
en werden aangestoken door het enthousi-
asme. Uiteindelijk kwam de architect met 
het briljante idee om de parkeergelegenhe-
den te integreren in het gebouw, waarbij er 
een ‘parkeerbaan’ ontstaat die de kinderen 
uitzicht biedt op de rondrijdende auto’s als 
een soort levensgrote dinkeytoysbaan.

Leerpunten
Gedurende het gesprek kwam een aantal 
suggesties langs die handvatten kunnen 
bieden om een dergelijk proces gemakke-
lijker te laten lopen. Een handleiding voor 

initiatiefnemers kan ervoor zorgen 
dat alle aspecten aan bod 

komen. Ook het aanstel-
len van iemand die het 

totale proces begeleidt, 
bijvoorbeeld een faci-
litator, kan een goed 
hulpmiddel zijn. Deze 
kan de verschillende 

partijen op het juiste 
moment bij elkaar bren-

gen zodat zij opbouwend 
met elkaar in gesprek blijven. 

Heel praktisch was de suggestie om door 
de waterschappen een voorbeeldenboek 
te laten maken met standaardoplossingen 
om klimaatadaptief te bouwen. Daarbij 
kunnen per waterschap specifieke oplos-
singen worden opgenomen voor regionale 
problemen. Een andere praktische tip was 
om met de stakeholders op locatie te gaan 
kijken. Het zien van de feitelijke situatie 
gaat altijd boven een tekening.   l 

‘RVO stimuleert 
Duurzaam, Agra-
risch, Innovatief 
en Internationaal 

ondernemen’
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 Innovatief omgaan met 
afvoer hemelwater
Adaptieve maatregelen krijgen de laatste jaren meer en meer vorm, zodat 
gemeenten steeds inventiever omgaan met hemelwateroverlast. Biedt de Omge-
vingswet nu juist kansen of belemmeringen om de maatregelen snel en simpel 
gerealiseerd te krijgen?

Ger Pannekoek zette uiteen op welke 
manieren de vertaalslag naar de 
praktijk kan worden onderzocht. Een 

manier om te werken aan adaptieve maatrege-
len is de WaterStraat: een initiatief van VPDelta, 
dat proeftuinen in Nederland ontwikkelt, waar 
innovatie plaatsvindt. In Delft doen het Hoog-
heemraadschap van Delfl and, VPdelta en The 
Green Village mee in de ontwikkeling ervan.

Regenwaterbuffering
Anderhalf jaar geleden is begonnen met de 
WaterStraat op een terrein van de Technische 
Universiteit Delft. Er zijn verschillende innova-
ties te zien. Ook zijn er drie regententen en een 
aangeklede bezoekersplek beschikbaar. Zo is er 
een regenwaterbuffering met gewassen zee-
schelpen. Het gaat dan om natuurlijk materiaal 
(dus zo min mogelijk plastic in de grond) en een 
bufferend vermogen van 65 à 70 procent. De 
hernieuwbare grondstof is robuust en onder-
houdsarm én CO2-bindend.

Klimaatadaptatie heeft niet alleen als effect 
veel natheid-, maar ook hitte- en droogteaan-
pak. Dus water meer infi ltreren en beschikbaar 
maken voor hergebruik. Bijvoorbeeld door 
grondwaterpeil op peil te houden of door ge-
bruik van speciaal zand én het water niet direct 
af te voeren met buizen.

Kryštof Krijt vroeg zich hardop af of we nu 
werkelijk nieuwe dingen gaan doen met het 
regenwater in de Omgevingswet. Of is het al 
iets bestaands of ouds? Hij wees erop dat in 
bestaand recht afvloeiend hemelwater wordt 
gezien als afvalstof, net als bladeren van de 
boom. Primaire verantwoordelijkheid ligt bij de 
perceeleigenaar, die zonder probleem hemel-
water mag afvoeren in de bodem of water, 
zoals een vijver. En de gemeente mag nu al een 
regenwater- en grondwaterverordening maken. 

In bestaand recht is een lokale visie voor (mid-
del)lange termijn van groot belang. Er gelden 
rijksregels voor lozingen met decentrale ruimte 
op basis van maatwerk en verordeningen.

Veranderingen
Wat blijft onder de Omgevingswet is de 
zorgplicht voor gemeenten en waterschappen, 
zoals nu geregeld is in de Wet milieubeheer en 
Waterwet. Afstemming en samenwerking moet 
(artikel 3.8 Waterwet en verbreed in artikel 2.2 
van de Omgevingswet). Financiering gaat via 
heffi ngen op grond van de Gemeentewet en de 
Waterschapswet.

Wat een beetje veranderd is dat gemeenten 
geen rioleringsplan meer hoeven te hebben. 
De verplichting ertoe komt te vervallen, maar 
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het ligt voor de hand dat de omgevingsvisie 
ook een visie op het omgaan met 
gemeentelijke zorgplichten 
bevat. Daarnaast kan er een 
gemeentelijk programma 
opgesteld worden. Het 
draait om vertrouwen in 
gemeente en waterschap. 
Het hoeft geen riole-
ringsprogramma zijn, dat 
kan natuurlijk altijd wel 
opgesteld worden met het 
oog op ‘draagvlakartikel’ 3.14 
van de Omgevingswet. Maar een 
gemeentelijk waterprogramma mag ook. 

Integrale aanpak
Met de Omgevingswet is er geen sprake meer 
van watervisie of -nota. De omgevingsvisie 
moet integraal worden vormgegeven, dus 

ook over waterlast, hittestress en droogte. Het 
Omgevingsplan kan regels bevatten 

over de afvoer van hemelwater 
van percelen. Wat betreft de 

handhaving: het omge-
vingsplan is perfect om 
tot op perceelsniveau te 
differentiëren. Bij een 
omgevingsplan is er wel 

bezwaar en beroep, bij 
waterschapsverordening 

niet.

Verkokering binnen gemeenten 
komt vooral door wet- en regelgeving en 

daarbij behorende budgetten: riolering en kli-
maatadaptatie/duurzaamheid zijn verschillen-
de zaken. De Omgevingswet kan helpen met de 
integrale aanpak; ook door zaken bij elkaar te 
brengen.   l 

Sprekers: Ger Pannekoek (EWB) en Kryštof Krijt (Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijkrelaties). Gespreksleiding: Jacques Ploeger (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en 
Praktijk en Bisschop + Partners). Tekst: Enrico van Dijk (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en 
Praktijk en Van Dijk en Omgeving).

‘Wet- en 
regelgeving is 

één, maar het gaat 
vooral om meer 

integraal denken’
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 Warmdraaien voor 
klimaatadaptatie
Door de energietransitie gaan alle straten in het land open. 
Simpelweg de oude toestand herstellen is geen optie. We moeten 
immers klimaatadaptieve maatregelen treffen en inspelen op nieuwe 
vormen van mobiliteit. De deelnemers van deze sessie gingen met 
een praktijkvoorbeeld van de gemeente Eindhoven aan de slag om te 
ontdekken wat de mogelijkheden zijn.

De Omgevingswet vraagt om een 
andere samenwerking tussen 
overheid en inwoners. De twee 

sprekers lieten een aantal ontwikkelingen 
zien die op gemeenten afkomen zoals ener-
gietransitie, circulaire economie, vergrij-
zing en verdichting versus krimp, met een 

accent op klimaatadaptieve maatregelen. 
Al deze ontwikkelingen moeten op zowel 
gemeentelijk niveau als op wijk- en straat-
niveau concreet gemaakt worden. En dit in 
‘de geest van de Omgevingswet’, oftewel 
integraal en in samenwerking met betrok-
ken partijen. Dat is nogal een uitdaging! 

Sprekers: Anneloes Voorberg (Beleidsmedewerker Stadswerk) en Maarten Loeffen 
(Directeur Stadswerk). Gespreksleiding: Maarten Loeffen. Tekst: Anneloes Voorberg.
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Prioriteren
Een eerste stap 

is het maken 
van een 
omgevings-
visie: wat 
vind je 
belangrijk 

en wat wil 
je bereiken 

als gemeente? 
De omgevingsvisie 

van Eindhoven is nog 
in ontwikkeling, maar in de contouren 
zijn de klimaatdoelstellingen al duidelijk 
zichtbaar. In de vastgestelde Tilburgse 
omgevingsvisie is aangegeven welke be-
tekenis klimaat- een duurzaamheidsmaat-
regelen hebben voor de fysieke leefomge-
ving. De vervolgstap is de vertaling naar 
concrete maatregelen op gemeentelijk en 
wijkniveau, samen met betrokkenen die 
meedenken over het ‘hoe’. 

Oefenen
Om hiermee te oefenen, gingen de veertig 
deelnemers in drie groepen uiteen om 
zich te buigen over drie stadsdelen in 
Eindhoven: het Centrum, een woonwijk 
en een bedrijventerrein. Er werd gespro-
ken over concrete maatregelen om dat 
gebied klimaatadaptief te maken. Daarbij 
werd gezocht naar meekoppelkansen om 
ook de andere uitdagingen een plek te 
geven. Aandacht kregen ook procesmatige 
maatregelen, zoals wie betrek je op welk 
moment en wat is de rol van de gemeente?

De groepen leverden vele ideeën aan om 
vanuit de geest van de Omgevingswet met 
dit vraagstuk aan de slag te gaan. Deze zijn 
samen te vatten in zes concrete stappen:

1. Stel een omgevingsvisie op waarin de 
klimaatdoelstellingen zo concreet mo-
gelijk worden aangegeven. Of formuleer 
aan de hand van de visie deeldoelstel-
lingen om stap voor stap voortgang te 
kunnen boeken;

2. Identificeer vervolgens binnen de 
verschillende gebiedsdelen zowel de 
doelgroepen als de belanghebbenden en 
werk aan het betrekken van die partijen;

3. Overweeg of je per gebied een klimaatta-
fel wil inrichten;

4. Maak samen met betrokkenen een risi-
coanalyse;

5. Leg ter inspiratie verschillende scenario’s 
voor die kunnen worden gehanteerd om 
de klimaatdoelstellingen te realiseren;

6. Toets tot slot of het plan concreet 
bijdraagt aan de realisatie van de (deel)
doelstelling.

Maatregelen
Voor de verschillende stadsdelen kwamen 
de volgende concrete maatregelen boven 
tafel:
• Zorg voor meer groen in de binnenstad 

en denk daarbij ook aan verticaal groen;
• Maak ruimte voor ondergrondse water-

opslag;
• Creëer een logistiek transferium voor 

winkelbevoorrading in de buurt van 
station;

• Gebruik de daken op het industrieterrein 
voor vergroening en wateropslag;

• Gebruik restwarmte en Riothermie.

“Het bepalen van de visie is het belang-
rijkst, maar ook het lastigst”, liet een deel-
nemer na afloop weten. “Het is erg belang-
rijk om die ‘stip op de horizon’ vervolgens 
concreet en SMART te maken door hieraan 
concrete doelstellingen te koppelen.”   l 

‘Gebruik de 
daken op het 

industrieterrein 
voor vergroening 
en wateropslag’
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Niet alleen het omgevingsrecht is in beweging. Ook de regulering voor 
energieopwekking en -distributie wordt integraler. Het Klimaatakkoord 
en de nieuwe Energiewet hebben dan ook een directe link met de Omge-
vingswet.

Iedere gemeente is verantwoordelijk 
voor de eigen transitie naar aardgasvrij. 
Uiterlijk in 2021 moeten alle gemeen-

ten een transitievisie hebben opgesteld 
met een tijdspad waarin gebouwen wor-
den verduurzaamd en van het gas af gaan. 

Implementatie
Het realiseren van aardgasvrije verwar-
ming heeft grote impact op de fysieke 
leefomgeving. Zo moeten straten worden 

opengebroken voor het aanpassen van de 
infrastructuur. En hoe ziet het fi nanciële 
plaatje eruit? De implementatie zal staps-
gewijs moeten worden ingepland en heeft 
dus ook impact op bijvoorbeeld bestaande 
onderhouds- en renovatieplanningen. 
Verder moet rekening worden gehouden 
met de termijn waarop nieuwe bronnen 
beschikbaar komen. De toenemende druk 
op de elektra-infrastructuur vanwege de 
oplaadbehoefte van elektrische auto’s 

Sprekers: Harm Borgers (KokxVoogd) en Jeroen Hovens (Groene Bij). 
Gespreksleiding: Rens Bolkestein (Secretaris VVM-sectie Milieurecht en 
Praktijk en Brolyn). Tekst: Kyra Liemburg (Stantec).

 Energiewet naast 
Omgevingswet
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vormt in dit kader eveneens een uitdaging.

Regionale Energiestrategieën 
Van belang in dit verband is ook het op-
stellen van Regionale Energiestrategieën 
(RES) om op regionaal niveau een nieuw 
energiesysteem op te zetten. Gemeenten, 
waterschappen en provincies moeten 
deze samen opstellen. Hierin kunnen de 
decentrale overheden aangeven 
wat voor mogelijkheden zij 
zien voor het inpassen 
van bijvoorbeeld bode-
menergie, windturbi-
nes, zonnepanelen op 
gebouwen, zonnevel-
den en biomassa. Al 
die vormen leggen een 
steeds grotere claim op 
de openbare ruimte.

Gemeente aan zet
Samenvattend geeft Jeroen Hovens 
aan dat de huidige wet- en regelgeving 
erg is gericht op aardgasgebruik en cen-
trale opwekking. Er wordt een transitie 
gevraagd naar decentrale opwekking en 
een aardgasvrije samenleving. Voor die 
transitie is vooral de gemeente aan zet. 
Desgevraagd liet Hovens weten dat ook de 
netbeheerders al druk bezig zijn met deze 
transitie. Er zijn echter nog veel vragen 
over hun rechten en verantwoordelijkhe-
den in de nieuwe Energiewet.

Relatie met Omgevingswet. 
De nieuwe Energiewet herverdeelt de ta-
ken en rollen van de verschillende spelers, 
terwijl de Omgevingswet alles integreert 
wat te maken heeft met de fysieke leefom-
geving. Vreemd genoeg valt de Energiewet 
buiten de invloedsfeer van de Omgevings-

wet, terwijl de energietransitie veel invloed 
heeft op de fysieke leefomgeving. Harm 
Borgers benadrukte de verwevenheid van 
de twee onderwerpen en dit betekent 
volgens hem dat overheden moeten kiezen 
voor een integrale benadering. Daarnaast 
moeten bevoegde gezagen actief invulling 
geven aan participatie, omdat dit in beide 

wetten een belangrijke rol speelt.

Adaptieve ambtenaar
De zaal reageerde 

instemmend op het 
perspectief om de 
energietransitie te ge-
bruiken als vliegwiel 
voor de omgevings-
visie. Een deelnemer 

concludeerde dat dit 
een adaptieve ambtenaar 

vereist die van aanpakken 
weet. Dit leidde tot de suggestie 

of het niet verstandiger is om regionaal 
te beginnen met de RES en dan te kijken 
naar de lokale inpassing. Borgers gaf aan 
dat dit de ideale volgorde is. De omge-
keerde route is volgens hem veel lastiger, 
omdat bestuurders dan regionaal aan tafel 
zitten met hun lokale aanpak in de hand. 
Dat kan een belemmering zijn voor de 
afspraken over de regionale klimaat- en 
energiestrategie.

Borgers ging vervolgens kort in op de rela-
tie tussen de verschillende instrumenten 
van de Energiewet en de Omgevingswet. 
Integratie van de wetten zou volgens 
hem een stuk duidelijker zijn. Zo vereist 
het realiseren van windmolens op de 
Veluwe afwegingen die zo met elkaar zijn 
verweven dat het één visie en programma 
vereist.   l 

‘De Energiewet 
en de Omgevings-
wet zijn onlosma-
kelijk met elkaar 

verbonden’
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 Integratie Milieu en RO: 
hoe doe je dat?
De Omgevingswet integreert alle regelgeving voor de fysieke leefomgeving. Inte-
gratie van milieu en ruimtelijke ordening is in dit kader daarom niet meer dan 
logisch. Maar hoe kan een gemeente deze uitdaging aangaan?

Bij revitalisering en herbestemming van 
niet-gezoneerde bedrijventerreinen 
wordt tot nu toe vrijwel altijd gebruik 

gemaakt van de VNG-publicatie ‘Bedrijven 
en milieuzonering’’. Aan de hand hiervan kan 
worden bepaald of bedrijven en activiteiten 
mogelijk zijn op een industrieterrein. Dit werkt 
in de praktijk echter niet. Een nieuwe onderne-
ming wordt op een bedrijventerrein toegelaten 
op basis van de toegestane milieucategorie 
volgens het bestemmingsplan, maar sommige 
bedrijfsactiviteiten geven veel meer overlast 
dan waarmee rekening is gehouden op grond 
van het VNG-boekje. Dat probleem is nog 
belangrijker dan dat sommige activiteiten niet 

zijn opgenomen in het boekje. Met als gevolg 
dat het klachten kan regenen. Voor de VNG 
reden om de uitgave binnenkort in te trekken. 

Veranderingen
Met de komst van de Omgevingswet verandert 
er bovendien het nodige. Zo mogen milieunor-
men niet worden opgenomen in het bestem-
mingsplan, maar is het verplicht om dit straks 
wel te doen in het omgevingsplan. In het plan 
kunnen gemeenten omgevingswaarden en 
maatwerkvoorschriften stellen (Bal). Via het 
Bkl zijn er instructieregels voor gemeenten met 
immissieregels voor geluid, geur, trillingen en 
externe veiligheid. Integratie van milieu(nor-

Sprekers: Rein Bruinsma (Royal HaskoningDHV Nederland BV) en Reinier Kalt 
(gemeente Soest). Gespreksleiding: Jerry de Rijke (Bestuurslid VVM-sectie Milieu-
recht en Praktijk en De Rijke Omgeving). Tekst: Marianne van Rens (Bestuurslid 
VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en Milieu Juridisch Advies van Rens).
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men) en RO dus. Hoe kan zo’n omgevings-
plan worden opgesteld zonder het 
VNG-boekje te gebruiken?

Staalkaart voor bedrijven-
terreinen
Vanuit het programma 
‘Aan de slag met de Om-
gevingswet’ is onder meer 
de thematische staalkaart 
bedrijfsmatige activiteiten 
opgesteld, als handvat en 
inspiratie bij het opstellen 
van het omgevingsplan voor dit 
thema. Voor bedrijventerreinen is 
daarbij op hoofdlijnen de volgende systematiek 
uitgewerkt:
• Uitsluiting van bedrijfsactiviteiten die je 

zeker niet wilt hebben.
• Maak een functiescheiding door een inwaart-

se zonering, waardoor de bedrijfsactiviteiten 
die de meeste gebruiksruimte vragen het 
verst van de woningen bevinden. Het bedrijf 
vraagt die ruimte zelf aan, rekening houdend 
met eventuele groei. Dit is bepalend waar het 
bedrijf zich op het bedrijfsterrein kan vesti-
gen. Locaties kunnen vervolgens per bedrijf 
zonder milieucategorieën worden vergund.  

• Maatwerk voor bestaande bedrijfsactivitei-
ten die meer gebruiksruimte gebruiken dan 
gezien de ligging op het bedrijventerrein 
eigenlijk mogelijk is. Door een omgevings-
vergunning en omgevingsplanactiviteit 
kunnen activiteiten worden toegestaan met 
een hogere belasting, mits de nabij gelegen 
woningen hier geen hinder van ondervinden.

Met behulp van de Crisis en herstelwet is in 
Soest via de ‘staalkaartaanpak’ een nieuw be-
stemmingsplan opgesteld. Hierin wordt onder 
meer rekening gehouden met de bestaande 
bedrijfsactiviteiten en kan toch een deel van 

het bedrijventerrein langzaam worden getrans-
formeerd naar een woongebied.

Milieuzonering nieuwe stijl
De ontwikkelde staalkaart 

haalt de sectorale wanden 
binnen de gemeente weg 
en dwingt integratie van 
RO en milieu af. Er is geen 
kant en klaar lijstje meer 

aan het loket aan de hand 
waarvan gemakkelijk gezegd 

kan worden of een bedrijf zich 
wel of niet mag vestigen op een 

bepaalde plek op het bedrijventerrein. 
Dit betekent dat er veel werk ligt voor de ge-
meenten. De VNG komt in januari 2019 met een 
milieuzonering nieuwe stijl gebaseerd op vier 
staalkaarten die toegepast kan worden onder 
de huidige wet- en regelgeving.

Tips
De sessie besloot met een inventarisatie van 
tips. Dit leverde het volgende lijstje op:
• Denk niet vanuit lijstjes, want de werkelijk-

heid is meestal anders;
• Ga voor je iets bedenkt eerst met alle partijen 

praten met inbegrip van de Omgevings-
dienst;

• Ga naar de bestaande bedrijven en vraag hun 
zelf welke gebruiksruimte ze nodig hebben 
en laat dit ook door hen onderbouwen;

• Zorg ervoor dat bij het loket zowel milieu- als 
RO-kennis aanwezig is.

Een meer algemeen aandachtspunt is dat vari-
abelen aan het omgevingsplan kunnen worden 
toegevoegd, bijvoorbeeld tijden van zwaar 
transport of activiteiten op het buitenterrein. 
Bedrijven moeten bovendien zelf nadenken 
over benodigde gebruiksruimte en kunnen dan 
daaraan gehouden worden.   l 

‘Staalkaart 
haalt sectorale 
wanden weg en 
dwingt tot inte-

gratie van RO en 
milieu’



78

 Kernwaarden voor een 
veilige leefomgeving
Onder de vlag van de veiligheidsregio’s willen regionale brandweer- en 
geneeskundige hulpverleningsdiensten graag meewerken aan de ontwik-
keling van de gemeentelijke omgevingsvisies en -plannen. Een speciaal 
voor dit doel ontworpen bordspel stimuleert niet alleen de integrale 
samenwerking, maar geeft ook inzicht welke belangen de veiligheidsregio 
in een zo vroeg mogelijk stadium mee wil geven.

De veiligheidsregio’s (VR’s) hanteren 
in hun advies aan gemeenten 
die een omgevingsvisie- en plan 

ontwikkelen zes kernwaarden als ontwerp-
principes voor fysieke veiligheid. Voor het 
visualiseren hiervan is een even simpele 
als adequate tool ontwikkeld in de vorm 
van een bordspel. De veiligheidsadviseurs 

gebruiken de tool om interactief met 
raadsleden, ambtenaren en stakeholders 
de veiligheidsaspecten van gemeentelijk 
gebied te evalueren. 

Spelelementen
Het spel bestaat uit een plattegrond met 
daarin een leeg terrein en omgevingsele-

Sprekers: Dennie Strik (VR Brabant-Zuidoost) en Menno de Jonge (VR Groningen). 
Gespreksleiding: Gerd de Kruif (zelfstandig adviseur). Tekst: Vincent van Vliet 
(Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en /QHSSE).
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menten zoals wegen, wijken, waterbergin-
gen, etc. Op het bord zijn ook een spoorweg 
met een plasbrand- en explosieaandachts-
gebied, een LPG-tankstation met 
een explosieaandachtsgebied 
en een hoogspanningslei-
dingtracé geprojecteerd, 
stuk voor stuk risi-
co-objecten zoals voor 
elk postcodegebied op 
de provinciale risico-
kaarten te vinden zijn 
(zie risicokaart.nl). Met 
losse onderdelen zoals 
een kinderdagverblijf, een 
ziekenhuis, huizen en flats, 
een winkelcentrum, een parkeer-
garage en groenvoorzieningen kan het lege 
plangebied ingevuld worden. 

De deelnemers mochten vervolgens in de 
rollen van onder meer gemeenteambte-
naar, externe-veiligheidsdeskundige van 
de VR, geneeskundig adviseur van de GGD/
GHOR, medewerker van het waterschap en 
burger het plangebied invullen. Dit leverde 
een geanimeerd overleg en geschuif van 
inrichtingselementen op. Voor iedereen lag 
het voor de hand om het ziekenhuis zo ver 
mogelijk buiten de gegeven risicocontou-
ren te situeren. Daarbij dacht men ook aan 
de huidige risico’s van extreme waterover-
lastsituaties! ‘Out of the box’-denkend is de 
verkoop van LPG in het tankstation opge-
offerd aan niet-economische belangen als 
een prettige leefomgeving. Kennelijk kan 
men – boven zo’n plattegrond hangend 
en geïnspireerd door de gepresenteerde, 
herkenbare incidentencasuïstiek – zeer 
snel een voorgestelde visie of plan op 
veiligheidsaspecten evalueren. 

Proactief
Het interactieve ‘spel’ gaf de deelnemers 
ruimte om zowel eigen expertise in te 

brengen als onveiligheidsgevoe-
lens te uiten. Frank Cools, 

jurist, adviseur Crisisbe-
heersing van het insti-

tuut Fysieke Veiligheid 
(IFV), ziet in de tool 
een kans om invulling 
te geven aan de 
‘proactieve stap’ van 

de veiligheids(beleid)
keten, een beginsel van 

de vroegere Rampenwet. 
De proactieve stap volgens de 

nieuwe Omgevingswet appelleert 
overigens ook aan andere risico’s zoals tril-
lingen veroorzaakt door langs denderende 
treinen en fijnstof. Aanvullend is ook een 
illustratief filmpje gemaakt (zie youtube.
com/watch?v=HHDtniwVGoU).
 
Méér omgevingswaarden
De inleiders hopen dat deze vorm van 
co-creatie de drempel tot de gewenste
samenwerking tussen de omgevingspart-
ners slecht en dat partners in een vroeg 
stadium van plantontwikkeling worden 
uitgenodigd om fysieke veiligheid hierin te 
borgen. Het resultaat zal méér omgevings-
waarden opleveren voor zowel burgers als 
hulpverleners, denk aan watervoorzienin-
gen tégen hittestress en vóór bluswater of 
geen hoogspanningskabel boven bebou-
wing. Ook gemeenten en projectontwikke-
laars zijn er bij gebaat: door aan voorkant 
de omgevingswaarden mee te nemen, 
wordt meer draagvlak gecreëerd. Dat levert 
vervolgens tijdswinst op en kan juridische 
rompslomp helpen voorkomen.   l 

‘Interactief 
hulpmiddel voor 

het evalueren van 
veiligheidsaspecten 

van gemeentelijk 
beleid’
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De Omgevingswet richt zich vooral op de fysieke leefomgeving. De vraag 
is hoe gezondheid als maatschappelijk belang geborgd kan worden in de 
uitwerking van de wet, zoals in omgevingsvisies en omgevingsplannen. Wat 
is hierbij de urgentie en wat zijn de opgaven en de handelingsperspectieven? 
Hoe geef je hier invulling aan bij de verdere uitwerking? En wat betekent dit 
in relatie tot ons omgevingsbeleid en omgevingsrecht?

Na de opening door Leendert van 
Bree trapt Barbara van Gulick de 
sessie af met de introductie van 

het GiGel-project. Deze afkorting staat voor 
Gids Gezonde Leefomgeving. Het project is 
een samenwerking tussen het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat, RIVM, 
Rijkswaterstaat en GGD GHOR. GiGeL biedt 
inzicht en instrumenten om invulling te 

geven aan een gezonde richting van de 
leefomgeving. Maar hoe houd je rekening 
met verschillende invalshoeken en voor- én 
tegenstanders daarvan. En wat is er nodig 
op het gebied van (ruimtelijke) planvor-
ming om voor een gezonde(re) leefomge-
ving te zorgen? Meer informatie over GiGeL 
is te vinden op: 
‘www.gezondeleefomgeving.nl’.

Sprekers: Leendert van Bree (Vicevoorzitter VVM en LvB Business Development | Urban Futures 
and Health), Barbara van Gulick (Rijkswaterstaat) en Erwin Noordover (Stibbe). 
Gespreksleiding: Jerry de Rijke (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en De Rijke Omgeving) 
Tekst: Juul Osinga (Voorzitter Jong Leefomgeving en Aveco de Bondt).

 Gidsproject voor een 
gezonde leefomgeving
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Bevorderen (duurzame) gezondheid
Gezondheid als thema staat al veel langer 
op de (stedelijke) beleidsagenda, hield 
Leendert van Bree zijn publiek voor. Dit 
gebeurde vroeger (en nu nog 
steeds!) vaak vooral vanuit 
het oogpunt van bescher-
men en voorkómen van 
gezondheidsrisico’s. 
En een thema als 
klimaatverandering 
is daarbij weer een 
nieuw soort risico. 

Het bevorderen van 
gezondheid is echter rela-
tief nieuw in het ruimtelijk 
domein. Er zijn diverse opgaven 
waar we dan mee te maken hebben, zoals 
het bevorderen van publieke gezondheid, 
het stimuleren van positieve (individuele) 
gezondheid en sociale veerkracht en het 
integraal bevorderen van een gezonde 
leefstijl, verbeteren van scholing, toeganke-
lijkheid bij voorzieningen (óók in de zorg) 
en gezond gedrag. Eigenlijk is een gezonde 
leefomgeving onderdeel van een meer 
duurzame, gezonde en inclusieve econo-
mie en samenleving van de toekomst. 
Gezondheid is bovendien niet alleen een 
thema dat voor de overheid relevant is, ook 
in het bedrijfsleven speelt het een steeds 
grotere rol. Bedrijven nemen een gezonde 
leefomgeving vaker mee als vestigings- 
en concurrentiefactor. Gezondheid is dus 
van iedereen en daarom ook een integraal 
onderdeel van gebiedsontwikkeling 2.0. De 
Omgevingswet roept daartoe ook op en is 
daarmee een transitiekans om economie 
en samenleving op een toekomstbestendi-
ge en duurzame leest te schoeien. 

Juridisch perspectief
Erwin Noordover positioneerde het aspect 
gezondheid in een juridisch perspectief. 
Hoe maak je gezondheidsbevordering 

bijvoorbeeld juridisch afdwing-
baar? En wil je dat wel of is 

dat betuttelend? Dit is een 
onderwerp van maat-

schappelijke discussie. 
Heel veel aspecten 
leveren binnen de 
normen gezondheids-
schade op, maar lang 

niet alles verbieden 
we. In de Omgevingswet 

is het wel mogelijk om op 
grond hiervan mogelijk een 

vergunning te weigeren, maar hoe 
stel je vast dat er een direct verband is met 
gezondheidsrisico? Hoe ruim definiëren we 
dit begrip om het te regelen en te handha-
ven? Gesignaleerd werd dat veel overheden 
op visieniveau weliswaar hoge ambities 
hebben, maar dat het de vraag is wat 
hiervan overblijft als je dit gaat afdwingen 
in een omgevingsplan. Daar zal nog veel 
discussie over worden gevoerd alvorens er 
jurisprudentie over ontstaat. 

Nieuwe verbindingen
Op de stelling ‘De normen worden 
gehaald, dus we hoeven niets extra’s te 
doen voor een gezonde leefomgeving’ 
reageerde aanvankelijk niemand positief. 
Er kwamen wel vragen over hoe ver die 
normen dan reiken. Wanneer is genoeg 
echt genoeg? De sessie kon afgesloten 
worden met een positieve noot: het the-
ma gezondheid leeft en leidt tot nieuwe 
verbindingen, vooral tussen het sociale 
en fysieke domein.   l 

‘Gezondheid 
speelt overal en is 

integraal onderdeel 
van gebiedsont-

wikkeling 2.0’
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Voorafgaand aan het plenaire programma vond de Voorafgaand aan het plenaire programma vond de 
sessie 'Omgevingswet voor dummies' plaats,  waarbij 
het hoe, wat en waarom van de nieuwe wet werd 
toegelicht door Sandra Anzion en Renée Lameijer

Omgevingswetfi tness 
door het Netwerk 
Jong Leefomgeving





Voorbereiden loont

Als advies- en ingenieursbureau met meer dan 30 jaar 
ervaring in wetgeving voor de fysieke leefomgeving, 
vergunningverlening en handhaving en projecten in de 
openbare ruimte, kan Stantec als geen ander ondersteunen 
bij de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. 

Onze experts werken al jaren samen met grote en kleine 
(overheids)organisaties aan alle zaken die op een rijtje 
moeten staan voor de wet actief wordt in 2021.

Stantec.com/Omgevingswet

Bent u er klaar voor?




