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De organisatie van de Dag van de Omgevingswet 2019 was in 
handen van sectie Milieurecht en Praktijk van de VVM, netwerk 
van milieuprofessionals. Dit gebeurde in samenwerking met 
gastheer Provincie Utrecht, Provero, het Koninklijk Nederlands 
Waternetwerk, Stadswerk, Platform31, de Vereniging voor 
Milieurecht, de G40 gemeenten, VNG, de Vereniging Bouw- en 
Woningtoezicht Nederland het Netwerk Jong Leefomgeving en het 
ministerie van BZK. Ook diverse secties van de VVM verleenden 
hun medewerking. De VVM dankt de samenwerkingspartners 
voor hun bijdragen.

De projectgroep voor de organisatie bestond dit jaar uit: (v.l.n.r.) 
Rachel Heijne (directeur VVM), Ada Goverde (Allios Deite), 
Jos Dolstra (Stantec), Jerry de Rijke (De Rijke omgeving).
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Steeds meer kan en moet de uitvoering-
spraktijk concreet aan de slag. Dat kan 
ook steeds beter, want veel informatie 

is al beschikbaar. In het programma van de 
2019-editie heeft dit nadrukkelijk een plek ge-
kregen. Bijvoorbeeld door een mix van sessies 
over verschillende onderdelen van het stelsel 
en voorbeelden uit de praktijk van professio-
nals die de veranderingen aan het verkennen 
zijn. Direct betrokkenen bij deze initiatieven 
deelden hun ervaringen graag met de onge-
veer 350 deelnemers aan het congres in het 
provinciehuis van Utrecht. 

Net als voorgaande edities begon de dag met 
een plenair gedeelte waarin Commissaris 
van de Koning Hans Oosters de deelnemers 
verwelkomde. Heleen Groot, directeur Aan de 
slag met de Omgevingswet bij het Ministerie 
van BZK, wees op zaken die nog geregeld 
moeten worden voor inwerkingtreden van de 
wet. Tegelijkertijd liet ze weten dat niet alles 
af hoeft te zijn. Niels Koeman, lid van de Raad 
voor Leefomgeving en Infrastructuur ging in 
op de relatie tussen de energietransitie in de 
gebouwde omgeving en de Omgevingswet. 
Na dit plenaire gedeelte was er in drie rondes 
een keuze uit maar liefst 30 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. Dat maakt 
het mogelijk een breed congres te organise-
ren dat zich niet alleen richt op milieuprofes-
sionals, maar op allen die actief zijn in de fy-
sieke 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. Van belang voor het succes van de 
dag is ook de inzet van medewerkers van het 
Ministerie van BZK, de VNG, de facilitaire 
medewerkers van de provincie onder leiding 
van Wilco Mulder en niet te vergeten de me-
dewerkers van ons eigen VVM Bureau. Veel 
dank voor jullie inzet!

De negende editie van de Dag van de Omge-
vingswet zal plaatsvinden op 8 oktober 2020. 
Net als voorgaande jaren vernemen we uw 
suggesties voor thema’s en andere ideeën 
voor de invulling van deze dag. Natuurlijk 
bent u als lezer van deze congresbundel van 
harte welkom en neem gerust collega’s mee!

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

Voorwoord
Met nog ruim een jaar te gaan voor de beoogde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2021 
komt de Omgevingswet nu heel dichtbij. Met het oog hierop lag de nadruk tijdens de achtste 
editie van de Dag van de Omgevingswet op het voorbereiden van de implementatie. 
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De Omgevingswet kan geheel volgens planning op 1 januari 2021 in werking treden. 
De regelgeving is inmiddels inhoudelijk klaar en in stabiele vorm beschikbaar. 
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) komt eind dit jaar beschikbaar.

Het afronden van de Omgevingswet en 
de daarop volgende implementatie is 
een ongekend omvangrijke operatie 

waar alle overheden de handen vol aan hebben. 
Niettemin komt de eindstreep in zicht. “Ik heb 
er alle vertrouwen in dat de wet gewoon op 
1 januari 2021 in werking kan treden”, aldus 

Heleen Groot, directeur van het programma 
‘Aan de slag met de Omgevingswet’ (Ministerie 
van BZK). De 2019- editie van deze dag kende 
een grote opkomst, een teken dat alle betrok-
kenen voorvoelen dat het uur U nadert. Nu het 
wetgevingstraject vrijwel is afgerond, wacht de 
implementatie. Op dit punt stelde Heleen Groot 

Hans Oosters, Commissaris van de 
Koning: “De Omgevingswet maakt het 
mogelijk dat provincies, gemeenten en 
waterschappen daadwerkelijk met één 
stem vragen uit de samenleving kunnen 
beantwoorden”

Omgevingswet 
hard op weg naar

de eindstreep
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haar publiek gerust: “Het hoeft allemaal 
niet af te zijn om er klaar voor te zijn.” In dit 
licht wees ze er op dat er allerlei tools zijn 
ontwikkeld en evenementen worden geor-
ganiseerd die de praktijk op weg kunnen 
helpen.

Bermudadriehoek 
Om de omvangrijke 
wetgevingsopera-
tie te laten slagen, 
vindt gastheer Hans 
Oosters, Commissaris 
van de Koning, het 
van groot belang dat 
provincies, gemeenten 
en waterschappen met 
één mond praten. “Doen ze 
dit niet, dan ontstaat er een soort 
Bermudadriehoek voor burgers en onder-
nemers, omdat de betrokken overheden 
alsmaar naar elkaar zullen doorverwijzen.” 

Oosters vindt dit niet alleen zeer onge-
wenst, maar ook een gemiste kans als dit 
zou gebeuren. “De Omgevingswet maakt 
het namelijk mogelijk dat de decentrale 
bestuurslaag daadwerkelijk met één stem 

vragen uit de samenleving kan beant-
woorden.” 

Meer samenhang 
Ander belangrijk voor-
deel van de wet is vol-
gens de Commissaris 
dat deze tot steun kan 
zijn om als organisatie 

beter te functioneren, 
vooral door minder ver-

kokerd te opereren. “Met 
de wet in de hand kunnen 

we onze ruimtelijke toekomst 
samenhangend vormgeven. Er liggen tal 
van uitdagingen, neem de energietransitie, 
de woningbouwbehoefte en de mobiliteits-

‘Het is van 
groot belang dat 
Rijk, provincies, 

gemeenten en water-
schappen met één 

mond praten’ 

Prof. mr. Niels Koeman, lid Raad voor Prof. mr. Niels Koeman, lid Raad voor 
Leefomgeving en Infrastructuur (Rli): Leefomgeving en Infrastructuur (Rli): 
“We praten naast de nieuwbouw-
opgave over 7,5 miljoen bestaande 
woningen die we allemaal CO2-
neutraal moeten maken”neutraal moeten maken”
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ontwikkelingen. Juist daarom ben 
ik heel blij met het initiatief 
van de VVM om deze dag 
te organiseren.” 
Prof. mr. Niels Koeman, 
lid Raad voor Leefom-
geving en Infrastruc-
tuur (Rli), onderschreef 
zijn woorden. Hij ging 
in op de warmtetran-
sitie, en de uitdagingen 
die daar liggen. “We praten 
onder meer over 7,5 miljoen be-
staande woningen die we de komende 
decennia allemaal CO2-neutraal moeten 

maken. Daarnaast wacht de nieuw-
bouwopgave, maar die is 

relatief gemakkelijker.”

Interbestuurlijke 
samenwerking
Op haar beurt wil ook 
Groot er alles aan doen 

om de Bermudadrie-
hoek waar Oosters aan 

refereerde te voorkomen. 
Van belang zijn volgens 

haar zeventien regionale try-
outs waarmee het Ministerie van BZK 

is gestart, gericht op het laten slagen van 

‘Knelpunten 
blijken meestal 
te zitten in de 

interbestuurlijke 
samenwerking 

van alledag’
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de interbestuurlijke samenwerking. 
“Dat oefenen heeft al interessante 
inzichten opgeleverd met betrek-
king tot het afstemmen van beleid, 
regelgeving en vergunningen”, aldus 
de programmadirecteur. “De leerer-
varingen laten zien dat knelpunten 
vaak niet in de techniek zitten, maar 
in de interbestuurlijke samenwerking 
van alledag.” In dit licht ondersteunt 
Groot van harte het pleidooi van 
Oosters om vooral als gemeenten, 
provincies en waterschappen met één 
stem te spreken. “Voor een succesvolle 
implementatie van de Omgevingswet 
is het op elkaar afstemmen van hun 
processen echt één van de belangrijk-
ste uitdagingen.”  l

Heleen Groot, directeur van het program-
ma ‘Aan de slag met de Omgevingswet’: 
“Alles hoeft niet 100% af te zijn om er klaar 
voor te zijn”voor te zijn”
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Oh, zit dat zo! 
‘Van Omgevingswet naar omgevingsverordening’, hoe doe je dat? Deze 
vraag vormde de insteek van de sessie met als pakkende titel ‘Oh, zit zo!’. 
Een leerzaam inkijkje in het hoe, wat en waarom van de Omgevingswet. 

‘Zijn regels nodig?’, werd aan de 
deelnemers gevraagd. ‘Ja natuur-
lijk!’, luidde het antwoord. ‘Maar 

waarom dan?’ Na enige discussie was de 
zaal het erover eens dat regels bijdragen 
aan het creëren van veiligheid en het op-
stellen van spelregels voor iedereen. ‘Maar 
wie moet de regels stellen?’ ‘En zijn ze niet 

te streng?’ Nog twee vragen die je aan het 
denken zetten. 

Solide verordening
De Omgevingswet is een bundeling van 
wetgeving en de provincies zijn verplicht 
om een verordening te maken naar aanlei-
ding van deze wet, de Omgevingsverorde-

Sprekers: Carolien Idema en Fenna van Tol (beiden provincie Utrecht). Gespreksleiding: 
Ruud Poort (provincie Utrecht). Tekst: Jaco Huisman (provincie Zuid-Holland).
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ning. Deze verordening is een bundeling 
van ongeveer vijfentwintig voorgaande 
verordeningen. De Provincie Utrecht stelt 
daarnaast, gelijktijdig met het opstellen 
van de verordening, een Omgevingsvi-
sie op. Dit was niet altijd een handige 
combinatie, omdat je soms de visie nodig 
hebt om te weten wat er moet worden ver-
ordend. Voor de uitvoerbaarheid is het van 
belang om te kijken hoe de plannen van 
gemeenten overeenkomen met de nieuwe 
provincieregels die hier uit voortvloeien. 
Je gaat dan weer terug naar de basis: ‘Wat 
is het doel van de regel?’ ‘En is de regel dan 
nog wel van toepassing?’ Zo schaaf je alles 
bij en kom je tot een solide verordening.

Samenwerking
Utrecht werkt samen met buurpro-
vincies om de verordening 
vorm te geven, met name 
bij grenskwesties, maar 
ook zijn er zaken waar-
in Utrecht duidelijk 
een eigen koers vaart. 
Als voorbeeld wordt 
de regelgeving voor 
landschap genoemd: 
In Utrecht wordt 
geprobeerd om borden of 
reclames in weilanden tegen 
te gaan, maar in andere provin-
cies wordt hier anders mee omgegaan. 
In de regio wordt ook samengewerkt 
met bijvoorbeeld waterschappen om 
zoveel mogelijk te harmoniseren. Diverse 
interprovinciale overlegstructuren spelen 
een belangrijke rol in dit geheel, omdat er 
tijdens deze interprovinciale overleggen 
bepaalde onderwerpen op elkaar worden 
afgestemd. 
Het realiseren van insteekhavens is een 

ander voorbeeld dat laat zien dat samen-
werking belangrijk is. De provincie Utrecht 
kan als voorwaarde stellen dat een insteek-
haven haaks op de vaarweg moet staan, 
terwijl het waterschap kan stellen dat 
deze haven langs de vaarweg gerealiseerd 
moet worden. Dit draagt niet bij aan een 
duidelijk beleid. Daarom gingen de partijen 
het gesprek aan, met als resultaat dat het 
beleid gelijk is getrokken. Er is afgesproken 
dat de insteekhavens voortaan langs de 
vaarweg moeten worden gesitueerd. 

Een laatste voorbeeld is de verplichting 
om stiltegebieden aan te wijzen. De pro-
vincie stelt dan regels over de maximale 
geluidsnormen die gelden. Om iets te 
mogen doen wat de geldende geluidsnor-

men overschrijdt, bijvoorbeeld een 
solextour, zijn vergunningen 

nodig bij de gemeenten 
die in de stiltegebieden 

liggen of die over deze 
gebieden gaan. Dit 
schuurt wel een beetje, 
want de provincie 
zadelt gemeenten op 

met handhaving. Voor 
gemeenten kan dit lastig 

zijn vanwege de noodzaak 
om daarvoor handhavings-

capaciteit vrij te maken. 

Digitaal stelsel 
Het is de plicht van de overheid om alle 
wetten en regels digitaal raadpleegbaar 
te maken. Dit betekent niet dat er een 
PDF-bestandje op internet wordt geüp-
load. Bepaalde woorden moeten worden 
opgepikt, zodat de computer herkent waar 
het over gaat en welke regels en artikelen 
hiervoor van toepassing zijn. 

'Regels stellen 
vraagt om 

samenwerking 
tussen overheden'
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De Landelijke voorziening Bekendma-
ken en Beschikbaar stellen (LVBB) is een 
digitaal platform waarin alle regelgeving 
wordt verwerkt en op te halen is. Op dit 
platform kun je naar het gebied gaan 
waarin jouw activiteit zal plaats-
vinden. Alle van toepassing 
zijnde regelgeving is 
gekoppeld aan een 
bepaald gebied. Daar-
naast worden alle 
wijzigingsbesluiten 
in het LVBB ingevoerd 
zodat de informatie 
up to date blijft. De 
coördinaten die bij een 
gebied horen en waaraan 
de regelgeving is gekoppeld, 
hebben juridische waarden gekregen. 

Het Omgevingsloket is een verzamelplek 
voor alle regelgeving en op dit platform 
wordt alle regelgeving van overheden ge-
combineerd. Een burger zal hier naar toe 
gaan om te kijken of hij bijvoorbeeld een 

boom mag wel of niet kappen. Je 
klikt een bepaald gebied aan 

en je ziet waar je allemaal 
aan moet voldoen. In 

het starscherm van 
het Omgevingsloket 
komen de meest 
voorkomende activi-

teiten te staan. Via een 
kliksysteem kun je snel 

zien of je een vergun-
ning nodig hebt en zo ja, bij 

welke instantie je zijn moet. Zit 
dat zo? Oh het zit zo!  l

‘Voor 
gemeenten 

kan het lastig 
zijn om voldoende 

handhavings-
capaciteit vrij 

te maken’
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Lab laat van zich horen
Zuid-Holland kent het Living Lab Omgevingswet. Doel is het delen van 
kennis, het opleiden van studenten en het samen voorbereiden op de 
komst van de Omgevingswet.

Living Lab Omgevingswet Zuid-Hol-
land is een samenwerkingsverband 
van de provincie Zuid-Holland, de 

gemeenten Leiden, Alphen aan den Rijn en 
Bodegraven, de omgevingsdienst, het hoog-
heemraadschap, de VNG, adviesbureau 
Mees Ruimte & Milieu en de Hogeschool 
Leiden. Het idee is dat de bestuursorganen 
zaken waar zij bij de implementatie van 
de Omgevingswet tegenaan lopen, nader 

kunnen laten onderzoeken door studenten 
van de Hogeschool en in enkele gevallen 
van de Erasmus Universiteit. Voor deze 
studenten is het te verrichten onderzoek 
hun afstudeeronderwerp. 

Spin in het web
In het kader van het Living Lab vinden er 
regelmatig bijeenkomsten plaats waar 
studenten pitches houden over hun 

Sprekers: Loesanne van der Geest (Mees Ruimte & Milieu & Hogeschool Leiden), Rosalie 
Delhaas (pro vincie Zuid-Holland) en Arjan Spruijt (student bestuurskunde Erasmus 
Universiteit). Gespreksleiding: Loesanne van der Geest. Tekst: Jelle van de Poel (Stichting 
Advisering Bestuursrechtspraak en bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk).Advisering Bestuursrechtspraak en bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk).

Living Lab laat van zich horen
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onderwerp. Loesanne van der Geest is zelf 
op deze manier afgestudeerd. Bijzonder is 
dat zij voor haar scriptie over het verdelen 
van gebruiksruimte de jaarlijkse scriptie-
prijs van de VVM ontving. Nu opereert ze 
als spin in het web: ze begeleidt andere 
studenten bij hun afstuderen en werkt 
één dag per week voor de Hogeschool om 
het Living Lab onder de aandacht 
te brengen en om kennis te 
delen via artikelen of 
blogs. De ervaring leert 
dat het belangrijk is 
om het te onderzoe-
ken onderwerp niet 
te groot te maken, 
anders wordt het 
moeilijk om tot con-
crete aanbevelingen 
te komen. Verder moe-
ten de verwachtingen van 
de student en de begeleidende 
partij goed worden afgestemd. Het 
houden van interviews vraagt veel van 
een organisatie en jurisprudentie-onder-
zoek is niet mogelijk omdat de Omgevings-
wet er nog niet is. 

Afgelopen jaar zijn elf mensen op deze 
wijze afgestudeerd Vorig jaar studeerden 
vier studenten af binnen het LivingLab. 
De verschillende onderzoeken zijn via de 
websites livinglab.nl of hbokennisbank.nl 
te raadplagen. 

Maatwerk versus participatie
Eén van de afstudeeropdrachten ging over 
de vraag hoe maatwerk binnen de omge-
vingsvergunning zich verhoudt tot partici-
patie. De Omgevingswet biedt voor beide 
meer mogelijkheden, maar het lijkt niet 
altijd goed samen te gaan. De zaal mag re-

ageren op een tweetal stellingen. De eerste 
stelling luidt: ‘Van nee-tenzij naar ja-mits 
leidt tot meer beleid en regelgeving om 
kaders te geven aan de mits.’ De tendens 
in de zaal is dat dit wel te verwachten is, 
maar juist niet wat de wetgever beoogt. 
Loesanne licht toe dat veel van de gemeen-
ten bij het onderzoek aangaven dat de 
toename van de afwegingsruimte ertoe 

zal leiden dat meer regelgeving 
en beleid wordt opgesteld. 

De tweede stelling luidt: 
‘Het algemeen belang 

weegt zwaarder van het 
belang van participa-
tie.’ De meningen zijn 
verdeeld, wellicht moet 

participatie worden 
gezien als één van de 

belangen die moet worden 
afgewogen. Verder wordt op-

gemerkt dat participatie niet hoeft 
te betekenen dat degene die participeert 
ook zijn zin krijgt. 

Netwerkopbrengsten
Vervolgens geeft Arjan Spruijt een toelich-
ting op zijn onderzoek bij een vijftal sa-
menwerkingsverbanden naar netwerkvi-
taliteit en netwerkopbrengsten. Bij de vijf 
netwerken is, aan de hand van interviews 
met deelnemers aan het netwerk, gekeken 
naar een aantal indicatoren en het belang 
daarvan. De indeling van de regio’s waar-
binnen de samenwerking plaatsvindt is 
dezelfde als die van de Omgevingsdien-
sten. Conclusies zijn onder meer dat voor 
netwerkopbrengsten een gezamenlijke 
ambitie van belang is, dat samenwerking 
persoonsafhankelijk is en dat regionale or-
ganisaties, waaronder omgevingsdiensten, 
een spilfunctie hebben.  l 

‘Wellicht moet 
participatie wor-

den gezien als één 
van de af te wegen 

belangen’
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Anders werken met het
Omgevingswetfi lter!
Leidt de Omgevingswet écht tot ruimte voor initiatieven? Is de afwe-
gingsruimte groter? Leidt participatie tot hogere kwaliteit van plannen 
en besluiten? Gaan we beter met elkaar samenwerken aan het realiseren 
van maatschappelijke opgaven? In de workshop Omgevingswetfi lter 
werd aan de hand van een casus met elkaar gediscussieerd over hoe de 
toekomstige praktijk met de Omgevingswet er uit ziet.

Stel je de volgende casus voor: een 
gemeente wil de sociale cohesie in 
wijken stimuleren door de realisatie 

van openbare barbecueplaatsen. Daar-
bij dient sprake te zijn van een goede, 
klimaatneutrale inpassing in de fysieke 

leefomgeving, waarbij overlast wordt 
voorkomen. Wat komt er als eerst in je op 
wanneer je dit initiatief bestudeert? Naast 
de terechte opmerking ‘waarom komt de 
gemeente met dit initiatief?’, kun je denken 
aan vragen als: Hoe gaat het er uit zien? 

Sprekers, gespreksleiding, 
tekst: Anouk Paris (Over 
Morgen), Carmen Muurmans 
(Schulinck), Juul Osinga (Aveco 
de Bondt), allen bestuurslid van 
Netwerk Jong Leefomgeving
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Is er een vergunning voor nodig? Mag er 
alcohol worden genuttigd? Hoe voorkom 
je overlast? Zijn er effecten op het milieu? 
Kortom: de op het eerste oog eenvoudige 
casus brengt veel praktische en juridische 
vragen met zich mee.

Implicaties
Juridisch gezien zou onder de Omgevings-
wet voor een dergelijk initiatief gekeken 
moeten worden naar onder meer algeme-
ne regels, het omgevingsplan 
en de noodzaak van een 
omgevingsvergunning. 
Denk daarbij ook 
aan aspecten als 
gezondheid en de 
mogelijkheid om 
omgevingswaarden, 
maatwerkregels en 
maatwerkvoorschrif-
ten te stellen. Ook 
de betrokkenheid van 
belanghebbenden moet 
natuurlijk in een vroeg stadium 
geborgd zijn, waarbij de vorm voor partici-
patie afhankelijk is van de aard en karakter 
van het besluit, de impact op de omgeving 
en de betrokken partijen. 

Stellingnemen 
Aan de hand van een interactieve ‘live’-ka-
hoot gingen de deelnemers met elkaar in 
gesprek over vier stellingen. Daarbij diende 
de gepresenteerde casus ter inspiratie.

Stelling 1. Samenwerken: Vroegtijdig sa-
menwerken vergroot draagvlak en kwaliteit 
van oplossingen. Hoe zou jij willen samen-
werken met je collega’s bij de realisatie van 
deze casus?
De meningen waren verdeeld. Het meren-

deel was van mening dat echt samenwer-
ken niet in het overheidskantoor plaats-
vindt, maar dat je daarvoor naar buiten 
moet. Wel heb je daarvoor eerst een intern 
een gedeeld eindbeeld voor nodig. Een 
klein groepje koos ervoor om middels een 
intersectorale werkgroep gedurende een 
periode aan het project samen te werken, 
je moet elkaar immers eerst leren kennen.

Stelling 2. Bestuurscultuur: De Omgevings-
wet vraagt om een andere bestuur-

scultuur. Hoe zie jij de rol van 
het College van B&W in de 

realisatie van deze casus?
Bijna iedereen koos 
ervoor om politici aan 
te laten sluiten bij 
bijeenkomsten met 
inwoners, ondernemers 

en maatschappelijke 
organisaties. Wel vond een 

deel dat je politici niet aan 
het begin aan tafel moet zetten, 

omdat er daarmee directe belangen 
aanschuiven. Dat is in de beginfase van een 
project niet wenselijk voor de openheid 
van het gesprek. 

Stelling 3. Energieke samenleving: participa-
tie krijgt een veel grotere betekenis dankzij 
de Omgevingswet. Hoe zou jij de energieke 
samenleving bij het project betrekken?
Bij deze stelling waren de meningen 
wederom verdeeld. De wijze van partici-
patie hangt erg af van de situatie, waarbij 
maatwerk voorop moet staan. Door het 
toepassen van de participatieladder creëer 
je oog voor de belangen. Het meest opmer-
kelijke idee was om een projectgroep van 
omwonenden, ondernemers en maat-
schappelijke organisaties het project te 

‘Vergroot 
vroegtijdig 

samenwerken het 
draagvlak en de 

kwaliteit van 
oplossingen?’ 
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laten overnemen. Een reactie daarop luidde 
dat dit de beste manier is om te laten zien 
dat deze vorm van participatie niet werkt! 

Stelling 4. Integraliteit: Hoe zou jij de inte-
graliteit waarborgen in dit project?
Bij deze stelling koos het merendeel van 
de deelnemers ervoor om gebiedsgericht 
te defi niëren wat er bij een opgave komt 
kijken. Daarbij kan data een belangrijke 
onderlegger zijn om inzicht in een gebied 
te bieden. Het organiseren van stadswan-
delingen kreeg geen uitgebreide steun. 
Wel kozen enkele deelnemers hiervoor 
aangezien wandelen enorm bijdraagt aan 
het verhelpen van gedoe. 

Betrokkenheid jonge professionals
Bij de laatste stelling werden deelnemers 
uitgedaagd om positie te nemen over de 
wijze waarop je jonge professionals kunt 

betrekken bij deze casus. Netwerk Jong 
Leefomgeving is van mening dat iedere 
generatie zijn kwaliteiten heeft, zo ook 
de jonge professionals. Kijk maar naar 
klimaatactiviste Greta Thunberg, Kinder-
rechtenactiviste Malala Yousafzai of Boyan 
Slat van Ocean Cleanup. Allemaal jonge 
mensen met ideeën die de wereld veran-
deren. In dit licht werd opgeroepen om 
de betrokkenheid van jonge professionals 
serieus te nemen en niet als een vorm van 
window-dressing te gebruiken, wat in de 
praktijk onbewust veel voorkomt.

Tot slot roept Netwerk Jong Leefomgeving 
op om wat vaker door een Omgevingswetfi l-
ter te kijken: dan zie je dingen in een ander 
perspectief en ga je anders handelen.  l

Netwerk Jong Leefomgeving
De sessie werd mede mogelijk gemaakt 
door Netwerk Jong Leefomgeving, een 
netwerk voor en door jonge professi-
onals tot en met 35 jaar. De leden zijn 
actief in het werkveld van de fysieke 
leefomgeving en houden zich bezig 
met maatschappelijke en ruimtelijke 
vraagstukken zoals de energietransi-
tie, klimaatverandering, gezondheid, 
bevolkingshuisvesting en circulaire 
economie. Van belang is het (h)erken-
nen dat samenwerking noodzakelijk is 
om het verschil te maken! Jong zijn is 
wat ons verbindt en waarmee wij ons 
onderscheiden. De Omgevingswet is het 
centrale thema waar het netwerk zich 
op richt.
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Leren van aanpak 
G-40 gemeenten
De sessie geeft een inkijkje in de kennisuitwisseling tussen de G40-steden 
binnen de Leerkring Omgevingswet (een samenwerking tussen Plat-
form31, de G40 en de VNG). In de sessie zijn pitches vanuit de gemeenten 
Breda en Alkmaar gepresenteerd. De exercitie resulteert in concrete 
aangrijpingspunten voor het vormgeven van zowel integraal werken als 
participatieprocessen.

Vanaf de aftrap van het wetge-
vingsproces komen bestuurders 
van de G40-gemeenten bij elkaar 

om de gevolgen van de Omgevingswet met 
elkaar te bespreken. Ook wordt gezamen-
lijk gereageerd op conceptversies van de 
wet en alles wat hieraan vasthangt. Sinds 

2016 komen ook de programmamanagers 
Omgevingswet bij elkaar om met en van 
elkaar te leren over de invoering van de 
Omgevingswet.. Deze leerkring is door Plat-
form31 ontwikkeld en wordt vijfwekelijks 
voorbereid in nauwe samenwerking met 
de deelnemende steden en de VNG. Het 

Sprekers: Saskia Buitelaar (Platform31 en projectleider leerkring Omgevingswet), Daphne 
Bouman (Platform31), Daniëlle Dictus (gemeente Breda), Sarah Chekh Ibrahim (gemeente Breda) 
en Agnes de Boer (gemeente Alkmaar). Gespreksleiding: Rick Keim (gemeente Deventer, voorzitter 
van de G40) en Wim Tijssen (gemeente Tilburg voorzitter van de G40). Tekst: Marianne van Rens 
(Milieu juridisch Advies van Rens, lid VVM- sectie Milieu en recht).(Milieu juridisch Advies van Rens, lid VVM- sectie Milieu en recht).
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doel is om kennis op te bouwen en erva-
ringen uit te wisselen die de verschillende 
G40-gemeenten op dit moment opdoen in 
proefprojecten en invoeringsprogramma’s. 

Expeditie Omgevingswet Breda
In de gemeente Breda is ‘Expeditie’ als 
metafoor ingezet in de voorbe-
reiding op de komst van de 
Omgevingswet. Daniëlle 
Dictus en Sarah Chekh 
Ibrahim zijn project-
leiders binnen deze 
expeditie. Enthousi-
aste pioniers zijn al 
experimenterend op 
pad gegaan, niet weten 
waar ze uitkomen. Daarom 
is een kompas handig om de 
juiste richting te blijven volgen. In 
dit proces is zowel het doen als reflecteren 
heel belangrijk.

De expeditie gaat vooral om integraal 
werken, zowel in samenwerking als in par-
ticipatie. Om je te kunnen inleven in wat 
dit betekent, is een escaperoom gebouwd 
waar een groep mensen van verschillende 
disciplines in worden opgesloten. Samen-
werken en de twee personen buiten de es-
caperoom betrekken, was hierbij essentieel. 
Opvallend was dat de meeste deelnemers 
precies weten hoe samenwerken werkt, 
maar dat het onder tijdsdruk niet gebeurd. 
Vanuit deze ervaring wordt na afloop van 
de sessie met de groepen gereflecteerd. 
Deze reflectie brengt het belangrijkste leer-
punt naar boven: integraal werken. Samen 
zijn hierna de volgende regels opgesteld:
1. Start dáár waar het speelt met belang-

hebbenden;
2. Maak spelregels met elkaar;

3. Focus op de essentie;
4. Breng alle belangen in beeld;
5. Verbind en verrijk;
6. Laat iedereen een bijdrage leveren.

Deze spelregels vormen de basis voor alle 
voorbereidingen op de Omgevingswet. 

Belanghebbenden moeten altijd 
vanaf het begin betrokken 

worden: bij het maken van 
beleid, ontwerpen van 

een straat, beoorde-
len van een initiatief 
en het opstellen van 
randvoorwaarden voor 

ontwikkeling.

Participatie in Alkmaar
Agnes de Boer deelde de erva-

ringen van de gemeente Alkmaar 
met het maken van een visie op participa-
tie. Deze visie luidt samengevat als volgt:
• Er moet altijd participatie zijn;
• Zo vroeg mogelijk in het proces begin-

nen met participatie;
• Probeer zo hoog mogelijk op de partici-

patieladder te komen (d.w.z. van hoog 
naar laag: meebeslissen, coproduceren, 
adviseren, raadplegen en informeren);

• Probeer zo breed mogelijke participatie 
te krijgen;

• Zorg voor aandacht voor digitale én ana-
loge communicatie en participatie.

In het kader van de participatie is een 
stroomschema opgesteld. Volgens dit 
schema meldt de initiatiefnemer zijn plan 
bij de gemeente. De initiatiefnemer maakt 
zowel een omgevingsanalyse waarin 
beschreven is wat de impact van het plan 
is en wie de effecten ondervindt van het 
plan. Het gaat hierbij het inzicht krijgen in 

‘Het 
experiment 

met de maakte 
duidelijk dat 

samenwerking 
met buiten erg 

lastig is’
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alle belangen van welke belangen mogelijk 
met elkaar botsen. Op grond hiervan geeft 
de gemeente een participatieadvies over 
hoe breed, waarover, met wie en op welk 
niveau de participatie moet plaatsvinden. 
De initiatiefnemer stelt op grond van dit 
advies samen met de belanghebbenden 
een participatieplan op. Hierin staat hoe de 
participatie wordt ingericht en uitgevoerd. 
Daarna vindt de uitvoering van de participa-
tie plaats. In het verslag (vormvrij) van het 
participatieproces geeft de initiatiefnemer 
aan hoe met elke reactie is omgegaan en 
motiveert zijn keuzes. Aan het eind van 
het traject wordt met alle deelnemers het 
gehele verloop van het participatieproces 
geëvalueerd. Het stroomschema wordt nu 

in drie pilots binnen de gemeente uitgetest 
en verfijnd.

Discussie
De deelnemers reageren enthousiast op de 
leerkring. Naar aanleiding van een vraag 
wordt uitgelegd dat de lessen uit de es-
caperoom naar de praktijk vertaald worden 
door bij projecten een locatiebezoek met alle 
betrokkenen binnen en buiten de gemeente 
uit te voeren. Deze aanvulling bevordert de 
integratie en zorgt er bovendien voor dat de 
belangen veel inzichtelijker worden. Binnen 
één initiatief kan de participatie voor de ver-
schillende aspecten er anders uitzien. Ook kun-
nen per aspect andere belangen spelen met 
verschillende reikwijdte naar de omgeving.  l

H2O online:
actueel waternieuws op website en 
social media.

H2O nieuwsbrief:
twee keer per week met het laatste 
waternieuws.

H2O vakblad:
maandelijkse vakinformatie over de 
watersector.

Water Matters:
kennismagazine met wetenschappelijke 
artikelen als bijlage bij H2O vakblad, in 
Nederlands en Engels (online).

Watervacatures.nl
voor alle vacatures in de watersector 
(info@watervacatures.nl)

H2O is een uitgave van Koninklijk Nederlands Waternetwerk
Aanmelden of abonneren via h2owaternetwerk.nl
Adverteren: dm@mooijmanmarketing.nl

H2O media

Voor 
waterprofessionals.
Elke dag.
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Bruikbare tips
voor gemeenten
In deze sessie gaven de gemeenten Bronckhorst en Tilburg een informatief 
inkijkje in hun aanpak van de implementatie van de Omgevingswet. 
Hun ervaringen leveren bruikbare tips op voor andere gemeenten die zich 
voorbereiden op de komst van de Omgevingswet.

Typisch voor de aanpak van de gemeen-
te Bronckhorst was het momentum 
van de fusie in 2005 van de oorspronke-

lijke vijf gemeenten. Bij de vraag hoe de veel-
heid aan  bestemmingsplannen geïntegreerd 
konden worden, drong zich bijna als vanzelf de 
‘visie’ op om te komen tot één bestemmings-
plan voor het stedelijk gebied en één bestem-
mingsplan voor het landelijk gebied; dit als 
belangrijke onderlegger voor het uiteindelijke  
Omgevingsplan.

Routekaart 
Vorig jaar is er door het nieuwe college van 
burgemeester en wethouders een hoge 
ambitie uitgesproken met betrekking tot de 
invoering van de Omgevingswet. Een en ander 
heeft geresulteerd in een routekaart met taken 
(‘bollen’). In vier realisatieteam, met daarbo-
ven een stuurgroep, worden deze taken opge-
pakt. Veelvuldig wordt teruggekoppeld naar 
en input gevraagd van een raadswerkgroep en 
het college van burgemeester en wethouders. 

Sprekers: Martin Jolink (gemeente Bronckhorst) en Wim Tijssen (gemeente Tilburg). 
Gespreksleiding: Jos Dolstra (Stantec, voorzitter VVM-sectie Milieurecht en Praktijk). 
Tekst: Vincent van Vliet (QHSSE-adviseur, bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk).Tekst: Vincent van Vliet (QHSSE-adviseur, bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk).
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Tips uit Bronckhorst: 
• Laat de in te huren externe capaciteit 

het reguliere werk overnemen van de 
teamleden en de teamleden zich vooral 
bezighouden met de implementatie van 
de Omgevingswet. Op deze wijze blijft 
de verworven kennis behouden voor de 
gemeentelijke organisatie.

• Trek je als team terug in een apart 
gebouw zodat teamworkses-
sies niet verstoord worden. 
De tijd is te beperkt om 
tijdverlies op te lopen.

• Stel de uitgesproken 
ambities centraal en 
laat je daar niet van 
afleiden.

• Draag er zorg voor dat 
bestuur en bevolking de 
ontwikkelingen kunnen vol-
gen. Het team heeft hiertoe een 
zogenaamd Omgevingslab opgezet 
waarin de voortgang gepresenteerd werd. 

• Als werkmethode heeft men de 
‘scrum’-aanpak gekozen, hetgeen goed 
bevallen is. Mede omdat enkele daar al 
eerder mee gewerkt hadden.

Een deelnemer aan deze sessie vroeg hoe 
het team met de participatie omging. De 
werkzaamheden zijn tot nog toe veelal 
intern gericht. Participatie komt aan bod bij 
de voorbereidingen voor het opstellen van 
een Omgevingsvisie. Daarnaast houdt één 
van de vier realisatieteams zich specifiek 
bezig met het onderwerp ‘participatie’; zowel 
tijdens de invoering van de Omgevingswet 
als na invoering van de Omgevingswet.

Touwslagerij
Tilburg had al een Omgevingsvisie waarin 
de ambitie is vastgelegd dat het gemeen-

tebestuur een ‘vernieuwende overheid’ is. 
Deze ambitie kreeg de nieuw aangetreden 
raad mee, die daarop een invoeringspro-
gramma heeft opgezet. Beeldbepalend 
voor de aanpak is het plaatje van een 
‘touwslagerij’, waarbij een gedateerde 
‘twijn’ weggewerkt wordt en ‘de overige 
tot een kabel geslagen’ worden. Net als 

Rotterdam heeft Tilburg een 
specifiek stadsgebied gese-

lecteerd om de ambitie 
te kunnen concreti-

seren. De opgedane 
ervaring, met als 
rode draad de vraag 
‘Welk type overheid 
heeft dit gebied no-

dig?’, zal de opzet van 
volgende programma’s 

bepalen voor andere 
gebieden.

In Tilburg kwam participatie wél aan de 
orde, met name via de Omgevingsdienst 
Midden- en West-Brabant (OMWB). Deze 
dienst is al bezig met een plan 2020 en 
heeft middelen gereserveerd om deel te 
kunnen nemen aan gemeentelijke partici-
patiesessies.

Tips uit Tilburg:
• Als stofkam om verordeningen en 

dergelijke te saneren zijn de criteria 
gehanteerd van de Advies Commissie 
Terugdringen Administratieve Lasten 
(ACTAL), nu Adviescollege Toetsing Re-
geldruk (ATR). Anders gezegd: Vraag je 
het volgende af: ‘Zijn wij ervan?’; ‘Wat is 
de effectiviteit ervan?’; ‘Is het handhaaf-
baar?’; ‘Zo niet, schep ruimte!’.

• Neem bij vergunningverlening meteen 
het toezicht en de handhaving mee.  l

‘Draag 
er zorg voor 
dat bestuur 

en bevolking de 
ontwikkelingen 
kunnen volgen’
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Spreker: Frans Werter (Bureau de Steeg). Gespreksleiding: 
Mirelle Kolnaar (Ministerie van BZK). Tekst: Arthur Beskers 
(Bilfi nger Tebodin, secretaris VVM sectie Milieurecht en Praktijk).

IJkpunten 
participatieproces 

rond omgevingsvisie
Participatie is een van de kernbegrippen in de Omgevingswet. Dat geldt 
ook voor het instrument omgevingsvisie. Tijdens deze sessie is aan de 
hand van een casus voor de binnenstad van Utrecht besproken hoe het 
participatieproces wordt vormgegeven. 

De sessie is gestart met een 
kennismakingsronde, waarbij 
de deelnemers een vraagstelling 

konden voorleggen. Wie zijn betrokkenen? 
Hoe pak je dit aan? In de binnenstad van 
Utrecht zijn doorlopend een opeenstape-
ling van activiteiten die leiden tot issues, 
strijdige belangen en in sommige gevallen 
tot overlast. De gemeente is daarom 
voornemens een specifi eke omgevingsvi-
sie voor uitsluitend de binnenstad op te 
stellen. Frans Werter zette uiteen hoe de 
samenwerking tussen het college B&W, de 

ambtelijke organisatie, de samenleving en 
de gemeenteraad plaatsvindt.

College B&W
Er is gestart met een rond bilaterale ge-
sprekken met wethouders en vervolgens 
een bijeenkomst voor alle wethouders. Op 
deze wijze zijn uiteenlopende verwachtin-
gen van bestuurders bij elkaar gebracht. 
Om vanuit het college met één stem te 
spreken op de grote diversiteit van beleid-
sterreinen, is één coördinerend wethouder 
aangewezen voor de procesbewaking.
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Ambtelijke organisatie
Binnen het gemeentelijk apparaat zijn 
veel interne afdelingen die betrokken zijn 
bij het opstellen van een omgevingsvisie. 
Deze hebben allen hun eigen agenda’s en 
belangen. Het bleek een grote uitdaging 
om de ambtelijke organisatie eensgezind 
te krijgen. Er zijn dossiers opgesteld aan de 
hand van de vier T’s (toen, thans, trends en 
toekomst). 

Samenleving 
De samenleving bestaat uit een veelvoud 
van actoren, organisaties plus direct en 
indirect belanghebbenden. Bij aanvang van 
een participatieproces dient gedefinieerd 
te worden welke partijen te onderscheiden 
zijn. Bij de Omgevingsvisie Binnenstad 
Utrecht is een zogenaamde Binnenstad-
groep opgezet, een procesgroep van ca. 20 
belanghebbenden, die gezamenlijk het pro-
ces aansturen. Met hen wordt besproken 
hoe de belangen op tafel komen, nog los 
van een weging van de belangen. Ook kan 
als bepaalde groepen niet gehoord worden, 
besloten worden aanvullende activiteiten 
te organiseren. Op deze wijze wordt het 
proces een gemeenschappelijk proces en 
niet alleen van de gemeente. Bovendien 
leren partijen die gewoonlijk tegenover 
elkaar staan, elkaar kennen. Zo werk je aan 
goede relaties, die weer belangrijk zijn om 
gezamenlijk inhoudelijke stappen vooruit 
te maken. 
Proces en inhoud worden van elkaar 
gescheiden. De inhoud wordt in de stad 
besproken, niet in de Binnenstadgroep. De 
Binnenstadgroep bewaakt dat alle partijen 
en belangen gehoord worden.

Als kader voor het proces met de stad geldt 
het vigerend beleid. Als blijkt dat dit beleid 

knelt met de wensen of behoeftes van de 
binnenstad wordt dit aangegeven bij de 
aanstaande besluitvorming over de omge-
vingsvisie. Een spannende gedachte is of 
de Binnenstadgroep straks ook een rol kan 
krijgen in de regie op de uitvoering.  

Gemeenteraad
In overeenstemming met de te doorlopen 
processtappen is een startnotitie opgesteld 
die is goedgekeurd door de gemeenteraad. 
De wijze van betrekken van de raad kan ge-
typeerd worden in drie modellen, namelijk: 
klassiek, netwerk en gemengd. Helaas blijkt 
uit de praktijk dat de gemeenteraad nog 
weleens op het laatste moment de stekker 
uit het proces kan trekken. Waar op voor-
hand de vrije hand werd gegeven, bleek na 
verloop van tijd toch dat de raad bepalende 
kaders oplegde. De heersende cultuur was 
tot heden altijd dat ambtenaren niet praten 
met raadsleden. Er is nu een verschuiving te 
zien waarin communicatielijnen vanuit de 
organisatie tot stand komen.

Conclusie
Tijdens het participatieproces moet er ver-
trouwen tussen partijen ontstaan, om van 
daaruit een beter gesprek over de inhoud 
te voeren. De driehoek proces, inhoud en 
relatie moeten in balans gebracht worden. 
Het aantal keren stellen van de ‘waar-
om’-vraag aan een belanghebbende kan 
helpen tot het blootleggen van belangen 
onder de standpunten. Op belangen 
niveau is het gemakkelijker om op zoek te 
gaan naar het gezamenlijk belang. 
Het goed organiseren van het partici-
patieproces is net zo belangrijk als de 
uitvoering ervan. Anders wordt het heel 
lastig om een gedragen uitkomst uit het 
proces te krijgen.  l
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Duurzaamheid als
afwegingskader in 
Omgevingsvisie
De VNG werkt in de vorm van een praktijkproef met gemeenten aan de 
ontwikkeling van een afwegingskader in de omgevingsvisie. Daarbij zijn 
de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties als inte-
grerende principes gekozen. Hoe heeft dit uitgepakt? 

Er zijn verschillende ordeningsprin-
cipes om de afweging van keuzes 
in het fysieke domein te maken, 

waaronder bijvoorbeeld de afweging 

volgens de milieueffectrapportage en het 
proces van de totstandkoming van de 
NOVI. Ook de Sustainable Development 
Goals (SDG’s) kunnen hiervoor gebruikt 

Sprekers: Ellen van Reesch (zelfstandig adviseur duurzame ontwikkeling) Laura van Rossem (VNG) Sprekers: Ellen van Reesch (zelfstandig adviseur duurzame ontwikkeling) Laura van Rossem (VNG) Sprekers: Ellen van Reesch (zelfstandig adviseur duurzame ontwikkeling) Laura van Rossem (VNG) 
en Esmeralda Popkema (gemeente Súdwest-Fryslân). Gespreksleider: Jos van der Schot (Innovatie-
partners). Tekst: Nicky Del Grosso (Hogeschool Van Hall Larenstein).
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worden. De doelen raken aan belangrijke 
opgaven voor lokale overheden zoals 
het terugdringen van onge-
lijkheid, maatschappelijke 
integratie, duurzame 
productie en consump-
tie, een leefbare en 
veilige leefomgeving 
en kwalitatief en par-
ticipatief bestuur.

Gemeenten4Global-
Goals 
De VNG heeft voor de SDG’s 
gekozen als een van de grondsla-
gen voor het afwegingskader. De ‘goals’ 
brengen de brede duurzaamheidsagenda 

en de vele onderlinge verbanden tussen 
maatschappelijke opgaven in 

beeld en vormen daarmee 
een ideaal instrument 

om toe te werken naar 
het realiseren van 
meervoudige doelen 
en daarbij afwen-
teling te vermij-
den, in lijn met de 

uitgangspunten van 
de NOVI. VNG heeft 

al in 2016 de campagne 
‘Gemeenten4GlobalGoals’ 

opgezet om met zoveel mogelijk 
gemeenten de VN-doelen te omarmen als 
internationaal kader voor een duurzame 

‘De SDG’s 
zijn door de 

VNG gekozen als 
een van de grond-

slagen voor het 
afwegingskader’
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toekomst. Inmiddels zijn al meer dan 80 
gemeenten aangesloten bij het initiatief. 
Een op de SDG’s gebaseerd afwegings-
kader voor de leefomgeving helpt de 
vertaalslag te maken tussen de doelen en 
de gemeentelijke praktijk.

Praatplaat
Als begeleiding van de 
praktijkproef wer-
den negen werk-
sessies gehouden 
met vier gemeen-
ten om ervaring 
op te doen met het 
afwegingskader. 
Eén van die gemeen-
ten is de gemeente Súd-
west-Fryslân. De gemeente 
maakte daarbij gebruik van 
een zogenaamde praatplaat, waarmee 
zij de boer op ging om het gesprek aan 
te gaan met haar inwoners en de daarin 
gevestigde bedrijven over de door haar 
te ontwikkelen Omgevingsvisie. Hieruit 
kwam naar voren dat het vooral gaat om 
het goede gesprek over de inrichting van 
de fysieke leefomgeving, de maatschap-
pelijke opgaven, met inbegrip van de 
verbinding tussen sociale en fysieke doe-
len. Binnen de gemeentelijke organisatie 
zelf bleek dat er “veel zendingswerk” 
(eigenlijk het goede gesprek) nodig is om 
de SDG’s als afwegingskader te kunnen 
gebruiken. Men denkt bijvoorbeeld ten 
onrechte dat kan worden volstaan met 
het enkel labelen van de SDG’s. Het 
gaat juist om het in praktijk brengen 
van de doelstellingen op gemeentelijk 
niveau. Waar draagt de gemeente aan 
bij en op welke manier? Daarnaast is er 

op dit moment nog geen standaard set 
van indicatoren voor het meten van de 
voortgang met de SDG’s op lokaal niveau. 
Er wordt gewerkt aan het omzetten van 
de op landelijk niveau geformuleerde 

doelen naar de gemeentelijke prak-
tijk. Er zijn echter wel andere 

meetinstrumenten om te 
meten waar je staat. 

Die zijn bijvoorbeeld 
te vinden op waar-
staatjegemeente.
nl, en in diverse 
landelijke, pro-

vinciale en lokale 
monitors.

SDG-Kompas voor de 
Omgeving

Duidelijk is dat het veel inzet 
vergt om een Omgevingsvisie tot stand 
te brengen op basis van echt integraal 
denken, en het maken van duidelijke en 
transparante keuzes waar nodig. Het is 
met name van belang nadrukkelijk oog 
te hebben voor een goed, inter-discipli-
nair proces bij het opstellen en onder-
houden van een omgevingsvisie. Verder 
hebben gemeenten naast afwegings-
principes een goede nulmeting nodig om 
de huidige kwaliteit te beschrijven. Ook 
vraagt het nog inspanning om de werel-
den van de Omgevingswet en de SDG’s 
bij elkaar te brengen. De VNG heeft ter 
ondersteuning van dit proces een eerste 
aanzet gegeven tot het visueel maken 
van de levenscyclus in het zogenaamde 
SDG-Kompas voor de Omgeving. Ook zijn 
er al eerste aanzetten en gedachten over 
het praktisch gebruik van dit hulpmid-
del.  l

‘Het zal 
nog lastig zijn 

om echt integraal 
te gaan werken, ook 
met de SDG’s als af-

wegingskader’
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Dwarsverbanden tussen PlanMER 
en Nationale Omgevingsvisie

De Nationale Omgevingsvisie duidt 21 nationale belangen aan, met daar-
naast belangrijke onderwerpen als de energietransitie en de circulaire 
economie. Hoe heeft het instrument m.e.r. bijgedragen aan de totstand-
koming van de NOVI?

Met de Nationale Omgevingsvisie 
(NOVI) wil het Rijk een richting 
geven aan belangrijke vraag-

stukken als leefbaarheid in verstedelijkte 
en landelijke regio’s, infrastructuur, indus-

trie, landbouw en natuur. Daarnaast geeft 
de visie invulling op hoofdlijnen aan de 
noodzakelijke transities op het gebied van 
onder andere energie en grondstoffen. De 
NOVI geeft bijvoorbeeld ook de grondslag 

Sprekers: Roel Teeuwen (Ministerie van BZK), Véronique Maronier, (Royal HaskoningDHV, 
VVM sectie -m.e.r.) en Christiaan Elings (RoyalHaskoningDHV). 
Gespreksleiding: Véronique Maronier. Tekst: Arthur Beskers (Bilfi nger Tebodin).Gespreksleiding: Véronique Maronier. Tekst: Arthur Beskers (Bilfi nger Tebodin).
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voor de ontwikkeling van een hoofdstede-
lijk milieu en de reductie van transportbe-
wegingen. Gekoppeld aan de NOVI is een 
planMER opgesteld. 

Kansen en risico’s
In de sessie is de aanpak van het planMER 
en de relatie tussen de m.e.r.-procedure en 
de NOVI toegelicht. Met het ‘Rad van de 
leefomgeving’ en de ‘Staat van de leef-
omgeving’ zijn de kansen en risico’s van 
verschillende beleidsprioriteiten in beeld 
gebracht. Of kansen en risico´s zullen 
leiden tot effecten, hangt af van de aard en 
het tempo van de te nemen vervolgbeslui-
ten en de doorwerking van NOVI. Monito-
ring is noodzakelijk om de effecten van het 
beleid inzichtelijk te krijgen en daarmee 
sturing te kunnen geven. Interbestuurlijke 
samenwerking is hierbij van belang. De 
wijze van monitoring moet grotendeels 
nog worden vormgegeven. 

Ook bij gemeentelijke omgevingsvisies 
worden plan-m.e.r. procedures doorlopen.. 
Hierbij is het raadzaam om de omgevings-
visie zo concreet mogelijk te maken. Ook 
is het van belang om aanbevelingen of 
randvoorwaarden richting vervolgbeslui-
ten te definiëren, die iets zeggen over het 
ontstaan of oplossen van kansen en risico’s.

Mentimeter
Aan de hand van vraagstellingen is een 
dialoog gevoerd met de aanwezigen. Met 
behulp van de mentimeter stemden de 
deelnemers over drie vraagstellingen. Hun 
reacties leverden interessante inzichten op:

1. Op welk moment kan m.e.r. bijdragen aan 
de voorbereiding van een Omgevingsvi-
sie?

 

Antw.: Helemaal aan het begin bij het 
bepalen van de scope en richting van 
de Omgevingsvisie, zodra er zicht is op 
de te maken beleidskeuzes én zodra een 
concept van de Omgevingsvisie gereed 
is.

2. Op welke manier kan m.e.r. inhoudelijk 
het meest helpen bij de voorbereiding van 
een Omgevingsvisie?

 Antw.: Door al vroeg in het proces een 
‘foto’ van de leefomgeving te maken, 
door gedurende het proces reflecties toe 
te passen op ambities en doelen én door 
effecten en doelbereik van beleidskeuzes 
te beoordelen om te bepalen of sturing 
in het vervolgtraject nodig is.

3. Hoe ga je in het PlanMER om met het 
strategisch en globale karakter van Om-
gevingsvisies?

 Antw.: Breng kansen en risico’s in beeld 
om zodoende aandachtspunten te kun-
nen formuleren die van belang zijn bij 
vervolgbesluiten, maak deze aandachts-
punten zo specifiek en concreet mogelijk 
én zet maximaal in op monitoring, zodat 
bijsturing gedurende het proces en aan-
sluitende beleidstrajecten mogelijk  l

‘Maak 
omgevingsvisie 

voor inzetten m.e.r. 
vooral zo concreet 

mogelijk’
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DNA voor de 
omgevingsvisie
Kan het natuurlijke systeem sturing geven aan maatschappelijke 
opgaven, in dit geval gezondheid? En welke rol kunnen kaarten van de 
natuurlijke systemen en themakaarten bij het beantwoorden van deze 
vraag spelen?

Een aantal gemeenten, waterschap-
pen, provincies en STOWA heeft 
in vijf pilots ervaring opgedaan 

met een aanpak waarin het ‘DNA van 
de omgeving’ centraal staat. Naast het 
karakter van een plek, staat DNA voor de 
specifi eke condities van het landschap: 
de natuurlijke systemen van bodem, 

water, groen en klimaat. Daarnaast staat 
DNA voor de gebruikte methode ‘De 
Natuurlijke Alliantie’. In de pilot Oss/Den 
Bosch is gewerkt aan de betekenis van 
het regionale landschap voor het thema 
gezondheid. Aan de hand van gezond-
heidsdoelen zijn ontwikkelprincipes in 
workshops uitgewerkt. 

Sprekers: Kees Broks (STOWA) en Vincent Grond (GrondRR). Gespreksleiding: 
Tjeerd van der Meulen (StAB). Tekst: Willem van der Werf (Universiteit Utrecht, 
bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk).bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk).
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Workshop
Om een indruk te geven van de trajecten, 
volgde tijdens de sessie een korte workshop, 
met als aftrap een introductie van de princi-
pes van De Natuurlijke Alliantie. De kaarten 
van de natuurlijke systemen vormen 
hiervoor de basis. Daar bovenop worden de 
kaarten gelegd die de ontwikkeling vanaf 
het begin van de industriële re-
volutie weergeven. Om het 
feitenmateriaal vollediger 
te maken, zijn er thema-
kaarten beschikbaar. 
Verder is er kaartinfor-
matie over hittestress 
en sociale thema’s als 
eenzaamheid. Met het 
feitenmateriaal kan stu-
ring worden gegeven aan 
maatschappelijke opgaven, 
waaronder positieve gezondheid. 

De ‘DNA kaarten’ zijn bedoeld om het 
natuurlijke systeem als gegeven in beeld te 
brengen en te begrijpen. Begrip hierover is 
nodig bij voorgenomen aanpassingen in een 
gebied. De fysieke ruimte kan beter gepland 
worden vanuit inzicht in de relaties tussen 
ondergrond, landschap en bebouwing. 

Gezondheid
Vervolgens is de aanpak losgelaten op het 
thema gezondheid. Voor dit thema geldt 
als ontwikkelprincipe dat het landschap 
zowel ruimtelijk als in functies identiteit 
geeft. Dit betekent dat er een gevoel van 
‘hier’ moet zijn, waarbij gebiedsontwikke-
lingen aansluiten op de zorgfuncties van 
instellingen. Het landschap is betekenisvol 
voor de verschillende schaalniveaus. Ook 
moet de omgeving uitnodigen tot actief 
meedoen door functies te verbinden en de 

mogelijkheid te bieden tot veilige ontmoe-
tingsplekken met aandacht voor voldoende 
groen en een gezonde werkomgeving. 
Tenslotte dienen stad en land te beschik-
ken over voldoende koele plekken. Voor het 
stedelijk gebied betekent dit doorgaand 
groen en stromend water.

Op een overtrekpapier worden 
vervolgens de mogelijkheden 

voor de casus Oegstgeest 
getekend. Eén groep had 
in een half uur tijd al 
een plan klaar voor de 
aanleg van snelfiets-
paden en de sloop van 

een groot industrieel 
pand. De twee andere 

groepen zaten nog in de 
meer conceptuele fase: aan-

dacht voor het zichtbaar maken 
van het water en de strandwallen en het 
natuurlijk karakter. Van de deelnemers 
kamen onder meer de volgende reacties: 
• Gezondheid meenemen in de stadgene-

se is sterk punt; 
• Klimaatadaptatie vormt en grotere 

uitdaging dan de ondergrond; 
• Hou niet vast aan strakke uitgangspun-

ten;
• DNA kan een vehikel zijn voor ingrepen;
• Verbreed input door middel van partici-

patie in de pilots.

De resultaten zijn dus verschillend, maar 
één algemene uitkomst is dat het DNA 
van het landschap kan bijdragen aan het 
creëren van slimme verbindingszones en 
ontmoetingsplaatsen. Wel constateerde 
een groep dat er nog feitenmateriaal ont-
breekt dat zinvol kan zijn voor de ontwik-
kelprincipes.  l

‘Plan 
fysieke 

ruimte in vanuit 
de relaties tussen 

ondergrond, 
landschap en 
bebouwing’
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Nut en noodzaak
programma’s uitgelicht
Het programma is naast de Omgevingsvisie één van de kern-
instrumenten in de Omgevingswet om voor een of meer aspecten van 
de fysieke leefomgeving beleid vorm te geven. Programma’s binden 
alleen het bestuur dat ze vaststelt. Ze zijn vooral gericht op concrete 
(beleids)maatregelen.

De Omgevingswet kent verplichte 
en onverplichte programma’s. Het 
kan gaan om uitwerkingen van 

opgaven of doelen uit de omgevingsvisie, 

thematisch of juist meer gebiedsgericht. 
Daar waar omgevingsvisies strategisch 
en integraal van karakter moeten zijn (de 
gehele fysieke leefomgeving in samen-

Sprekers: Mohamed Allouchi en Jelle Troelstra (ministerie van BZK). Gespreksleiding: 
Daniëlla Nijman (Halsten Advocaten, bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk). 
Tekst: Vincent van Vliet ( QHSSE-adviseur, bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk).Tekst: Vincent van Vliet ( QHSSE-adviseur, bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk).
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hang betreffen) is dat voor programma’s 
niet nodig. Deze zijn (multi) sectoraal en 
meer op concrete uitvoering gericht. Maar 
afstemming met andere beleidsterreinen 
is natuurlijk wel nodig. 

Verplichte programma’s 
volgen vooral uit 
Europese regelgeving, 
bijvoorbeeld voor 
geluid of water. Een 
programma is ook 
verplicht als een 
omgevingswaarde 
dreigt te worden over-
schreden. Dan moet een 
programma met maatregelen 
worden opgesteld waarin staat 
hoe weer aan die omgevingswaarde kan 
worden voldaan. Programma’s kunnen 
heel specifiek zijn en bijvoorbeeld in 
samenhang allerlei maatregelen intro-
duceren, zoals ingrepen in de fysieke 
ruimte, juridische regels, een subsidie-
regeling, communicatie-aanpakken, etc. 
Om maatregelen bindend voor burgers en 
initiatiefnemers te maken is het nodig ze 
te vertalen naar juridische regels in een 
omgevingsplan, omgevingsverordening 
of waterschapsverordening. Vaststelling 
van een programma kan niet plaatsvinden 
zonder overleg met andere besturen van 
overheden waar een programma mogelijk 
gevolgen voor kan hebben.  

Een deelnemer bracht naar voren dat men 
in Rotterdam - door ervaring wijs gewor-
den – focust op gebieden met onderschei-
denlijke kenmerken. Het wordt dan veel 
duidelijker welk soort programma (thema-
tisch, gebiedsgericht, (multi)sectoraal) voor 
een bepaald gebied wenselijk of noodzake-

lijk is en hoe dat opgezet moet worden. 

Al met al werd duidelijk dat met program-
ma’s heel veel mogelijk is. De inleiders 

adviseerden om in ieder geval een 
stofkam door alle beleidsstuk-

ken, notities, verordenin-
gen, etc. te halen. Be-

staande beleidsstukken 
zijn soms achterhaald 
of de status is ondui-
delijk. Het biedt zo de 
mogelijkheid om de 

beleidszolder eens op te 
ruimen.  l

‘Haal eens een 
stofkam door alle 

beleidsstukken, no-
ta’s, verordeningen, 
plannen en visies’
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Aandachtpunten bij 
voorbereiding op 
omgevingsplan
In de gemeenten Westvoorne/Brielle en Brede zijn rond 2016/2017 pilots 
gestart om ervaring op te doen met het opzetten van omgevingsplannen. 
In beide gevallen is de verruimde reikwijdte van de Crisis en herstelwet 
(Chw) als basis en uitgangspunt genomen. 

Sprekers: Hans Koning (gemeente Breda), 
Henk Jan Solle (gemeente Schiedam) en 
Ghislaine van der Vlies (gemeente Brielle). 
Gespreksleiding: Annemieke Schattenberg, 
(Rijkswaterstaat). Tekst: Jacques Ploeger 
(Bisschop & Partners, bestuurslid VVM-sectie 
Milieurecht en Praktijk).Milieurecht en Praktijk).
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Leren van ervaringen met het maken 
van een omgevingsplan vormde 
de rode draad van deze sessie. Dit 

gebeurde aan de hand van de ervaringen 
in een stedelijke en in een landelijke om-
geving. Beide inleiders waren dan ook zeer 
open in het delen van praktische ervarin-
gen, leermomenten en het beantwoorden 
van vragen uit hun gehoor.

Breda
De gemeente Breda is bij het 
opzetten van een omge-
vingsplan begonnen met 
een inventarisatie van 
het huidige beleid, 
met inbegrip van de 
bestemmingsplannen 
en verordeningen. 
Vervolgens is ingezet 
op participatie en 
zijn alle stakeholders 
benadert voor hun inbreng 
bij het opstellen van een om-
gevingsvisie. De uitvoerbaarheid en 
handhaafbaarheid is in het hele proces na-
drukkelijk als richtsnoer meegenomen. Ook 
is er in een vroeg stadium al gekeken naar 
het mechanisme van monitoring op de 
uitvoering, terugkoppeling en het eventu-
ele bijstellen. Dit alles heeft geleidt tot een 
concept-omgevingsplan voor West-Breda. 
In een volgende versie zijn herzieningen 
en aanpassingen van de Omgevingswet in-
gepast en dit staat op ‘ruimtelijkeplannen.
nl’. Momenteel is er een consultatieronde 
gaande om dit concept fijn te slijpen en om 
te zetten naar een ontwerp. Overigens is 
het, in verband met de inpassing van de in 
het plan opgenomen APV-onderdelen, nog 
maar de vraag of het ontwerp ook vastge-
steld zal worden.

Westvoorne en Brielle
Beide bestemmingsplannen voor het 
buitengebied Westvoorne en Brielle waren 
aan herziening toe. Hiervoor was al wel 
een Omgevingsvisie opgesteld. Als uitwer-
king van de visie hebben beide gemeenten 
ook een Handboek kwaliteitsverbetering 
opgesteld, als inspirerende handleiding 
voor het verbeteren van de leefomgevings-
kwaliteit. Zowel de Omgevingsvisies als de 
handboeken zijn inmiddels vastgesteld. Bij 

het opstellen van een omgevings-
plan liep men er tegen aan 

dat keuzes in de visie door 
het voortschrijdende 

inzicht beperkend 
werkten in de uit-
werking en gewenste 
flexibiliteit in het 

omgevingsplan. Bij 
het opstellen is gebruik 

gemaakt van de inzichten 
uit de participatie bij de 

totstandkoming van de visie. 
De (voor)ontwerp omgevingsplannen 

zijn volgens de reguliere procedure voor 
reacties voorgelegd aan inwoners, onder-
nemers en andere overheden. 

Leermomenten 
Beide projecten vertonen veel overeenkom-
sten in de opgedane ervaringen. Als leer-
momenten en aandachtspunten werden 
onder meer genoemd:
• Multidisciplinair werken verhoogt 

de complexiteit, maar geeft ook meer 
inzicht in elkaars werkveld en uitdagin-
gen. Blijf in gesprek met collega’s en leer 
elkaars taal.

• Anticiperen op in ontwikkeling zijnde 
wetgeving heeft zo z’n uitdagingen. 
Enerzijds heb je nog niet altijd de 

‘Door daad-
werkelijk aan de 

lag te gaan, leer je 
de praktische  

implicaties pas 
echt kennen’
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beoogde instrumenten ter beschikking 
en anderzijds kun je voor verrassingen 
komen te staan die heroverwegingen 
noodzakelijk maken.

• Als het omgevingsplan voorbereid moet 
zijn op het digitaal stelsel, betekent dit 
eigenlijk dat je bij nul moet beginnen.

• Noodzakelijke herzieningen verdragen 
zich niet altijd even goed met een lopen-
de pilot.

• Sta open voor koerswijzigingen. Wees 
flexibel en onderken de noodzaak van 
implementatie van nieuwe of gewijzigde 
elementen als gevolg van voortschrij-
dend inzicht. Omgevingswet is ontwik-
keling, ga daarin mee maar hou je eigen 
doel voor ogen.

• Eerst denken dan doen.
• Stakeholderparticipatie kan leiden tot 

meer begrip en aanzienlijk minder ziens-
wijzen. De Omgevingswet zelf is voor de 
gemiddelde inwoner niet zo spannend, 
het gaat hen vaak om de concrete uit-
werking op perceelniveau. Vertel wat je 
doet en waarom.

• Houd participanten, in het bijzonder 
burgers, aangehaakt bij het proces, onder 
andere door aandacht voor begrijpelijk 
taalgebruik.

• Betrek de omgevingsdienst in het pro-
ces, vooral als het gaat om hun actuele 
kennis van het gebied en laat hen de 
uitkomst toetsen op handhaafbaar-
heid. Denk ook eens aan het consulte-
ren van vergunningverlening, toezicht 
en handhaving (VTH) bij de volgende 
beleidsherziening.

• Het vereenvoudigen en reduceren 
van de regels is hooguit een bijvangst. 
Naleefbaarheid en handhaafbaarheid 
zijn belangrijker. Het is beter regels toe 
te lichten dan ze te schrappen, maar 
toets steeds waarom je ze opneemt.

• Het gevaar bestaat dat anticiperen op 
nieuwe en komende wetgeving een 
rem zet op de normale en noodzake-
lijke beleidsontwikkeling en men gaat 
afwachten.

• Meerwaarde van een concreet omge-
vingsplan maken (en ook afronden) is 
dusdanig groot dat dit opweegt tegen 
extra inzet van tijd en middelen.

Zo leverde de sessie een schat aan 
ervaring op. Deze kan goed van pas 
komen bij het nadenken over de wijze 
van aanpak bij het opstellen van een 
Omgevingsplan.  l
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Op weg naar een écht 
omgevingsplan 
Gemeenten ontwikkelen in de overgangsfase 2021-2028 één 
gebiedsdekkend omgevingsplan, dat voldoet aan de eisen van de 
Omgevingswet. Dit plan bevat alle gemeentelijke regelgeving voor 
de fysieke leefomgeving en vervangt daarmee bestemmingsplannen, 
verordeningen en gedecentraliseerde Rijksregels. Wat zijn de werkwijze 
en hulpmiddelen voor de opbouw van één omgevingsplan?

Gemeenten zijn verplicht om uiter-
lijk op 1 januari 2029 één omge-
vingsplan voor het gemeentelijk 

grondgebied vastgesteld te hebben. In de 
transitiefase, de periode tussen 2021 en 
2029, moet de omslag worden gemaakt van 
hun huidige regelgeving naar een defi nitief 
en volledig omgevingsplan conform de ver-

eisten van de Omgevingswet. De wettelijke 
kaders voor deze overgang zijn te vinden 
in de Invoeringswet, Invoeringsbesluit en 
Invoeringsregeling.

Stap voor stap
In de transitiefase kunnen gemeenten het 
omgevingsplan stapsgewijs opbouwen. 

Sprekers: Wimfred Grashoff (VNG). 
Gespreksleiding: Jos Dolstra (Stantec, 
voorzitter VVM-sectie Milieurecht en 
Praktijk). Tekst: Jan Spitters (Wolters 
Kluwer).Kluwer).
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Afhankelijk van de ambitie, de maatschap-
pelijke opgaven en gewenste gebieds-
ontwikkeling kan men kiezen voor een 
thematische en/of gebiedsgerichte aanpak. 
Een thematische opbouw biedt kansen om 
gemeentebreed voor een thema nieuwe 
regels te stellen. Overigens kan the-
magewijs ‘afbreken van regels’ 
niet, met uitzondering van 
de regels uit de bruids-
schat (de gedecentrali-
seerde Rijksregels) en 
lokale verordeningen. 
Een gebiedsgerichte 
aanpak biedt voorde-
len van een integrale 
insteek met andere 
thema’s. De gemeente kan 
ook vanuit haar ambitie en 
dienstverleningsconcept keuzes 
maken.

Keuzepaneel
Gemeenten kunnen het beste vooraf helde-
re keuzes maken voor de insteek, structuur 
en opbouw van het beoogde omgevings-
plan. Om hen hierbij te ondersteunen, 
heeft de VNG een keuzepaneel met “schuif-
knoppen” ontwikkeld. Een schuifpaneel 
maakt de keuzes beter inzichtelijk. Zo kan 
men kiezen tussen ‘faciliteren of sturen’, 
‘sectorale of integrale benadering’, ‘globaal 
of gedetailleerd kader’ etc. Daarnaast is ook 
een online tool met vragenbomen gemaakt 
met een hoger detailniveau. De vragen 
hierin zijn gericht op de inrichting van 
het omgevingsplan en bieden antwoord 
voor de te maken keuzes bij het opstellen 
van concrete regels in het plan. Een deel 
van de vragen is gericht op het vaststellen 
welke delen uit welke verordeningen over 
moeten gaan naar het omgevingsplan. 

Tenslotte heeft VNG een handreiking op-
gesteld voor keuzes in het omgaan met de 
bruidsschat. Gemeenten zijn vrij om deze 
gedecentraliseerde regels over te nemen, 
op maat te maken, of te schrappen.

Tot slot biedt de VNG ook een bi-
bliotheek van direct bruikbare 

voorbeelden ter inspiratie 
voor juridische en toe-

pasbare regels.

Digitale aspecten
Bij de inwerkingtre-
ding van de Omge-

vingswet komen alle 
gemeentelijke ruimtelij-

ke plannen in het Digitaal 
Stelsel Omgevingswet (DSO) 

beschikbaar. De gemeente hoeft 
hier geen actie voor te ondernemen 
Oudere plannen in PDF-formaat worden 
minder goed doorzoekbaar getoond. Het 
Rijk plaatst de bruidsschat in de DSO-stan-
daard (STOP/TP) en kopieert deze naar 
alle gemeenten. Ook maakt het Rijk de 
bijbehorende toepasbare regels. Voor de 
vergunningcheck komen echter alleen 
vragenbomen voor de meest voorkomende 
en aangevraagde activiteiten (zgn. Topac-
tiviteiten) beschikbaar; voor de indienings-
vereisten komen voor alle activiteiten wél 
vragenbomen beschikbaar. Het huidige 
Omgevingsloket Online blijft nog zes 
maanden open voor het afhandelen van 
lopende vergunningaanvragen onder het 
oude stelsel van omgevingsrecht.

De eerste vragen
Uit een eerste inventarisatie van de VNG 
komen op dit moment verschillende vra-
gen uit de praktijk naar voren, waaronder:

‘Gemeenten 
kunnen 

omgevingsplan 
in transitiefase 

stapsgewijs 
opbouwen’
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Vraag: Hoe kan men initiatieven mogelijk 
maken met het ‘hybride plan’? 
Antwoord: Maak gebruik van de afwijk-
vergunning of voer een wijziging in het 
omgevingsplan door.

Vraag: Hoe kan men vergunningaanvragen 
toetsen? 
Antwoord: Stel duidelijk vast welk regime 
van toepassing is: huidig recht/Omge-
vingsloket online of nieuw omgevings-
recht/Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Vraag: Hoe kunnen we regels voor de initia-
tiefnemer beter vindbaar maken? 
Antwoord: Hang ‘tags’ (annotaties) aan de 
regels.

Voorbereiding overgangsfase
De sessie wordt afgesloten met praktische 
tips voor het opbouwen van het omge-
vingsplan, het behandelen van initiatieven, 
het op orde brengen van het instrumen-
tarium en het op orde brengen van de 
huidige data.  l
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Ontwerpen van het 
omgevingsplan
De Omgevingswet roept veel vragen op bij gemeenten.  De VNG onder-
steunt hen onder meer door middel van bouwstenen en voorbeeldregels 
voor het Omgevingsplan. 

Per 1 januari 2021 ontstaat het tijdelijk 
omgevingsplan. Dit bestaat wat 
betreft de inhoud, o.a. uit de bruids-

schat en de huidige bestemmingsplannen. 
Dit is het tijdelijke omgevingsplan. De 
regels voor de fysieke leefomgeving die 
nu nog in de gemeentelijke verordeningen 

zitten, maken hier geen deel van uit, maar 
moeten uiteindelijk wel in het omgevings-
plan worden opgenomen. 

Minimale vereisten
Per 1 januari 2029 moeten álle regels voor 
de fysieke leefomgeving in het omgevings-

Sprekers: Katja Stribos en Maarten Engelberts (beiden VNG). 
Gespreksleiding: Harald Langejans (HSEfocus, milieufreelancers). 
Tekst: Jelle van de Poel (StAB, Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk).Tekst: Jelle van de Poel (StAB, Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk).



44

plan zijn opgenomen. Het ‘bare minimum’ 
is dat gemeenten per 1 januari 2021 in staat 
zijn om:
• het omgevingsplan vast te stellen, be-

kend te maken en beschikbaar te stellen 
door het te uploaden naar de landelijke 
voorziening;

• binnen acht weken een vergunning 
kunnen verlenen om af te wijken van 
het tijdelijke omgevingsplan, inclusief de 
participatiemotivering van de initiatief-
nemer; 

• burgers en bedrijven te voorzien van 
informatie over het tijdelijke omgevings-
plan. 

Dienstverlening
In de transitieperiode kan een gemeente 
nadenken over de dienstverlening die zij 
wil bieden. Voor bepaalde onderwerpen is 
het mogelijk om alvast een omge-
vingsplan te maken. Dit kan in 
drie stappen:

1.  Wat moet, wil of kan 
ik regelen in het 
omgevingsplan?
Wat zijn de kaders? 
Dit zijn niet alleen 
de regels van het 
Rijk en de provincie, 
maar ook van de eigen 
omgevingsvisie en het 
omgevingsprogramma. Verder 
moet helder zijn welke regels uit de 
verordeningen de gemeente in het om-
gevingsplan moet of kan opnemen. Er is 
een stappenplan om dit te beoordelen. 
Het gaat om de delen uit de verordenin-
gen die betrekking hebben op de fysieke 
leefomgeving. Verder kan het bevoegd 

gezag en het motief van de regeling 
relevant zijn. 

2.  Wat wil ik regelen en waarom?
Dit is afhankelijk van de doelen van de 
gemeente en de onderwerpen waarover 
de gemeente regels wil stellen.

3.  Hoe wil ik het regelen?
In deze stap komen de meer wetgevings- 
en ict-technische uitwerkingsvragen aan 
de orde.

Tool voor ontwerpvragen
De VNG heeft een online-tool ontwikkelt 
om gemeenten te helpen bij de beant-
woording van de ontwerpvragen voor een 
omgevingsplan. Deze is te vinden op ‘vng.
nl/ontwerpvragen’. Met behulp van deze 
tool kan inzicht worden verkregen in welk 

hoofdstuk en paragraaf van het 
omgevingsplan een onder-

werp het beste kan worden 
geregeld. Het casco is te 

vinden in het door de 
VNG uitgegeven publi-
catie ‘Het omgevings-
plan, een structuur 
voor gemeenten’. De 

tool is een oplegger bij 
deze publicatie. 

Beslisboom
Het omgevingsplan bevat onder 

andere regelgeving op het gebied van mi-
lieu en ruimtelijke ordening. Een verschil 
met het bestemmingsplan is dat bij ruim-
telijke ordening wordt gewerkt op basis 
van op een locatie toegelaten activiteiten. 
Bij milieubelastende activiteiten wordt in 
de bestaande regelgeving gewerkt met het 

‘Alle activi-
teiten zijn 

straks in beginsel 
toegestaan, tenzij 

ze zijn  
verboden’
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systeem dat voorwaarden aan de activiteit 
worden gesteld. Het uitgangspunt bij de 
Omgevingswet is dat alle activiteiten in 
beginsel zijn toegestaan, tenzij ze zijn 
verboden. Gemeenten moeten hier dus 
mee aan de slag en mee oefenen. Er is een 
beslisboom om te beoordelen of het nodig 
is om voor een bepaalde activiteit een 
vergunning- of meldingsplicht te laten 
gelden. 

Regelreflex
Aandacht verdient het feit dat er bij veel 
overheden een regelreflex bestaat: men 
heeft de neiging om alles met regels te 
willen oplossen, terwijl het maar één 
van de middelen is. De VNG adviseert de 
gemeenten om een lijst te maken met de 
activiteiten die men wil reguleren. Daarbij 
is het van belang om te leren denken in 
algemene regels en te denken vanuit het 
uitgangspunt dat activiteiten in beginsel 
vergunningvrij zijn. 

Beleidsneutrale overgang
Vanuit de zaal kwam de vraag wat een 
gemeente moet doen als zij er voor kiest 
om de bestaande regels beleidsneutraal 
om te zetten? Engelberts liet weten dat 
een gemeente ook in dat geval keuzes 
moet maken. Het opstellen van een 
omgevingsplan betekent namelijk dat de 
bestaande bestemmingsplannen binnen 
een gemeente, die doorgaans een ver-
schillende systematiek hebben, moeten 
worden samengevoegd tot één plan, met 
één systematiek. 

Tot slot wees Engelberts erop dat bij veel 
gemeenten sprake is van een behoefte aan 
omgevingsplanmakers. Voor de bestaande 

bestemmingsplanjuristen betekent dit 
dat zij los moeten komen van de bestem-
mingsplansystematiek. Voor het opnemen 
van milieuregels in het omgevingsplan 
is er behoefte aan juristen met kennis 
van dit gebied. Er zijn op dit moment 
echter niet veel milieujuristen die regels 
schrijven. Dat zullen ze wel moeten leren, 
want juist aan wetgevingsjuristen zal een 
grote behoefte ontstaan. Tot slot adviseer-
de Engelberts soms te denken aan Pippi 
Langkous: ‘Ik heb het nog nooit gedaan, 
dus denk wel dat ik het kan.’  l
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Grip op bedrijven via 
het omgevingsplan
Het omgevingsplan heeft vanuit meerdere invalshoeken impact op 
bedrijfsmatige activiteiten. Daarbij is de ruimte om in te grijpen vanuit 
het Rijk beperkt, terwijl ervoor gemeenten juist wel afwegingsruimte is.

Sprekers: Paul Pestman (Ministerie van BZK) 
en Valerie van ’t Lam (Stibbe en de Universiteit 
Utrecht). Gespreksleiding: Leendert de Bruin 
(Heijmans , bestuurslid VVM-sectie Milieurecht 
en Praktijk). Tekst: Willem van der Werf 
(Universiteit Utrecht, bestuurslid VVM-sectie 
Milieurecht en Praktijk).Milieurecht en Praktijk).
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In het kader van de stelstelwijziging 
zijn er voor bedrijven drie hoofkeuzes 
gemaakt:

1. Scheiding tussen locatieafhankelijke en 
-onafhankelijke (milieu) eisen;

2. Meer regelen op lokaal niveau: als een 
milieubelastende activiteit niet is aange-
wezen, dan worden eisen gesteld in het 
omgevingsplan;

3. Maatwerk in het Besluit activiteiten leef-
omgeving (Bal) en meer afwegingsruim-
te in het omgevingsplan en het Besluit 
kwaliteit leefomgeving (Bkl).

 
De locatieafhankelijke eisen komen in het 
omgevingsplan met instructies uit het Bkl. 
De locatieonafhankelijke eisen zijn cen-
traal gesteld in het BAL. Op lokaal niveau is 
er afweging mogelijk, terwijl die ruimte op 
centraal niveau beperkt is.

Milieubelastende activiteiten 
In hoofdstuk 3 van het Bal zijn milieube-
lastende activiteiten aangewezen 
waarvoor regels op centraal 
niveau van toepassing 
zijn. Verder worden de 
vergunningplichtige 
gevallen aangewezen, 
waarbij tevens de 
activiteiten horen 
die de hoofdactiviteit 
ondersteunen. Hier-
voor is gekozen, omdat 
de hoofdactiviteit en de 
ondersteunende activitei-
ten worden beschouwd als één 
milieubelastende activiteit. Voor complexe 
bedrijven zoals Chemelot is de aanwijzing 
nog ruimer. De vergunningplicht geldt 
overigens alleen voor de aangewezen acti-

viteit, inclusief de direct ondersteunende 
activiteiten.

Nationaal versus lokaal
Verder bevat het Bal preventieve en emis-
siebeperkende maatregelen, omdat deze 
locatieonafhankelijk zijn. Effectregulering 
is locatieafhankelijk en zal dan ook door 
de gemeente met het Omgevingsplan ge-
schieden. In het plan komen regels voor de 
toegekende functies van het gebied en de 
bewaking van de kwaliteit van de fysieke 
leefomgeving. Het BKL geeft instructiere-
gels voor opstellen van omgevingsplan en 
de omgevingsvergunning. Bij het opstellen 
van het omgevingsplan en -vergunning is 
er voor het bevoegd gezag overwegings-
ruimte. Bijvoorbeeld met betrekking tot 
aspecten als ‘significante bijdrage’ en 
‘rekening houdend met’. Hierin zit ook het 
begrip ‘relevant’ betrokken. 

Bruidsschat en meer
Van belang in dit verband is ook de 

bruidsschat die ervoor zorgt 
dat de huidige regels die 

gedecentraliseerd worden 
automatisch onderdeel 
uitmaken van het 
omgevingsplan. Dit 
betekent bijvoorbeeld 
dat bij aanvragen voor 

vergunningen er dezelf-
de afweging is als die nu 

geldt. Andere aandachts-
punten zijn onder meer de 

zorgplicht, het overgangsrecht, regie 
van een aanvraag en de beoordeling van een 
bedrijfsmatige activiteit (artikel 5.58 BKL). 
Tot slot kan de ‘Vergunning 2.0’ een kansrij-
ke vergunning op hoofdzaken worden.  l 

‘Effectuering 
van preventieve 
en emissiebeper-
kende zal locatie-

onafhankelijk 
zijn’
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Bruidsschat voorkomt 
rechtsvacuüm 
bij waterschappen
De bruidsschat voor Waterschappen is een set regels die waterschappen 
meekrijgen bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Deze regels 
moeten voorkomen dat bij waterschappen en hoogheemraadschappen 
die nog geen waterschapsverordening hebben een rechtsvacuüm ont-
staat bij op 1 januari 2021.

Veel waterschappen hebben per 01-
01-2021 nog geen waterschapsver-
ordening. In plaats daarvan maken 

zij gebruik van de tweejarige transitieperi-
ode. In die twee jaar tussen het wegvallen 
van de rijksregels en het van kracht worden 
van de eigen regels zijn er voor een aantal 
activiteiten geen regels meer en kan er dus 
ook geen toezicht en handhaving plaatsvin-
den. Om dit te voorkomen, krijgen water-

schappen en hoogheemraadschappen, net 
als gemeenten, een bruidsschat mee bij het 
van kracht worden van de Omgevingswet. 

Mechanisme borgt rechtsvacuüm
De bruidsschat bevat de regels ten aanzien 
van lozingen, zoals nu opgenomen in het 
Activiteitenbesluit, het Besluit lozing af-
valwater huishoudens en het Besluit lozen 
buiten inrichtingen en ‘hangt’ deze – van 

Sprekers: Sandra Reynaers en Frédérique Minderhoud 
(Beiden Unie van Waterschappen). Gespreksleiding: Rick 
Keim (gemeente Deventer). Tekst: Koen Snelder (Stantec).Keim (gemeente Deventer). Tekst: Koen Snelder (Stantec).
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rechtswege – aan de huidige keurveror-
dening, die – ook van rechtswege – op dat 
moment verder gaat als waterschapsveror-
dening. Dit mechanisme borgt dat er geen 
rechtsvacuüm ontstaat bij waterschappen 
en hoogheemraadschappen. 

Het gaat om de volgende inhoudelijk 
lozingsregels:
• Veel voorkomende lozingen, waaronder 

grondwater, regenwater, huishoude-
lijk afwater, koelwater; 

• Maatwerkregels op het 
BAL (Besluit activiteiten 
leefomgeving);

• Vangnetvergunning;
• Toegestane lozingen 

zonder voorschriften 
(specifieke zorg-
plicht). 

Naast deze lozingsregels 
bevat de bruidsschat ook:
• Beoordelingsregels vergunningen 

Waterwet (à la Bkl);
• Meldplicht grondwateronttrekkingen 

Waterbesluit;
• Indieningsvereisten vergunningen 

Waterregeling;
• Zorgplicht (à la art. 2.11 Bal).

Permanente én tijdelijke regels 
In tegenstelling tot de bruidsschat 
voor gemeenten, bestaat de ‘schat’ voor 
waterschappen en hoogheemraadschap-
pen uit permanente én tijdelijke regels. 
De permanente regels blijven ook ná 
de transitieperiode van kracht – tenzij 
het waterschap er andere regels voor 
in de plaats stelt of in de Waterverorde-
ning aangeeft dat de regels komen te 
vervallen. De tijdelijke regels vervallen 

automatisch na afloop van de transitie-
periode. 

Waterschappen en hoogheemraadschap-
pen hoeven de bruidsschat niet te accep-
teren. Dit betekent dan wel dat er voor de 
onderwerpen in de bruidsschat regels wel 
een waterschapsverordening moet zijn op 
1 januari 2021.

Waterschapsverordening
De waterschapsverordening 

gaat de huidige keur en 
algemene regels op 

grond van de Water-
wet vervangen. Ook 
de bruidsschatsre-
gels krijgen hierin 
een plek. Het is de 

bedoeling dat de 
waterschapsverorde-

ning zichtbaar wordt 
in het Digitale Stelsel 

Omgevingswet. Dit betekent 
dat voor iedere regel in de verordening een 
werkingsgebied bepaald moet worden en 
dat die regel in het DSO dan ook gekop-
peld moet worden aan dat gebied. Een 
initiatiefnemer die iets wil ondernemen 
in een specifiek gebied, krijgt met één 
klik op de kaart precies te zien wat wel 
en niet mag op die locatie en onder welke 
omstandigheden. Het waterschap moet 
de waterschapsverordening conform de 
digitale standaarden (STOP/TPOD) aanleve-
ren aan het DSO. Voor het 'vertalen' van de 
waterschapsverordening naar het digitale 
systeem. Waterschappen kunnen dit doen 
door middel van ondersteunende software. 
De initiatiefnemer krijgt dan met één klik 
op de kaart precies te zien wat wel en niet 
mag op een locatie.   l 

‘Initiatief-
nemer krijgt met 

één klik op de kaart 
precies te zien wat 
wel en niet mag op 

een locatie’
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Samen werken 
aan effi ciënte 
vergunningverlening
De Omgevingswet beoogt de doorlooptijd van 26 weken voor 
omgevingsvergunningen te verkorten naar 8 weken. Dit brengt voor 
veel vergunningverlenende instanties een hele uitdaging met zich mee. 
Yousuf Yousufi  legt uit hoe de Omgevingstafel van de VNG kan bijdragen 
aan effi ciënte vergunningverlening.

Spreker: Yousuf Yousufi  (VNG). Gespreksleiding: Rens Bolkestein (Brolyn, voorzitter Spreker: Yousuf Yousufi  (VNG). Gespreksleiding: Rens Bolkestein (Brolyn, voorzitter 
VVM-sectie Milieurecht en Praktijk). Tekst: Kyra Liemburg (Stantec).
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De Omgevingswet heeft veel 
impact op vergunningverlening. 
Dit vereist een andere aanpak 

van zowel de vergunningverlener als de 
initiatiefnemer. In het huidige 
recht is er vaak sprake van 
meerdere ingangen en is 
de vergunningverlening 
gericht op toetsing 
van de aanvraag 
aan een scala van 
(sectorale) eisen. Ook 
wordt de doorlooptijd 
van een vergunnin-
gaanvraag een stuk 
korter en wordt een andere 
houding verwacht. Zo moet er 
sprake zijn van één loket waar een 
initiatiefnemer terecht kan. Participatie, 

integrale afweging en zaakgericht werken 
zijn hierbij de kernwoorden. Kortom: de rol 
van een vergunningverlener verschuift van 
toetser naar adviseur.

Klantentypes bedienen
Voor de gemeente Zaans-

tad heeft Yousuf Yousufi 
als strategisch adviseur 
de Omgevingstafel 
opgezet. Sinds dit 
jaar werkt hij hier 

verder aan bij de VNG. 
Om helder te krijgen 

welke knelpunten spelen 
binnen de vergunningpro-

cedure, is onderzoek gedaan 
naar het perspectief van de klant - de 

aanvrager dus. Zo zijn er verschillende 

‘Nu is de 
vergunning-

verlening gericht 
op toetsing van de 
aanvraag aan een 

scala van 
eisen’
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types klant geïdentificeerd die elk andere 
wensen hebben. Een overheid kan de aan-
pak hierop afstemmen. 

Pijnpunten
Verder heeft de VNG gekeken naar ‘klant-
pijnen’. De deelnemers weten er desge-
vraagd ook wel een paar op te noemen 
zoals lange wachttijden, het niet volledig 
begrijpen van de vraag en het gebrek aan 
communicatie. Dit zijn inderdaad de meest 
voorkomende klantpijnen.

Daarnaast dient er oog te zijn voor mede-
werkerspijnen bij het afhandelen van ver-
gunningaanvragen. Ook hier komen veel 
suggesties uit het publiek zoals ongeduldi-
ge aanvragers, onvolledige aanvragen en 
onstuimigheid in de politiek. Opnieuw zit 
de zaal op het goede spoor. Yousufi noemt 
in dit verband ook interne, organisatori-
sche pijnen. Zo moeten medewerkers soms 
lang wachten op collegiaal advies en voelt 
niet elke medewerker zich even betrokken 
of verantwoordelijk. Terecht klinkt 
de opmerking uit het publiek, 
dat de meeste medewer-
kerspijnen dus bij de 
interne organisatie 
zitten. 

Serviceformules 
De VNG heeft vier ser-
viceformules opgesteld 
waar vergunningver-
lening mee kan worden 
ingericht. De snelserviceformule 
gaat over de standaardaanvragen 
die ín principe snel zijn af te handelen. 
Neem het vergunnen van een dakkapel. De 
ontwikkelformule is toepasbaar op grote 
projecten waar nog geen concreet plan 

voor is uitgedacht. De toezichtformule geeft 
belanghebbenden de mogelijkheid mee te 
denken in het proces toezicht en handha-
ving. De ontwerpformule is tot slot de for-
mule waar de Omgevingstafel zich op richt. 
Hierbij is veel oog voor goed vooroverleg.

De praktijk
De gemeente Zaanstad heeft in 2017 geëx-
perimenteerd met de Omgevingstafel. Dit 
gebeurde - in samenwerking met de VNG 
en de Omgevingsdienst - door middel van 
een ‘pressure cooker’ met veertig medewer-
kers van diverse afdelingen en ketenpart-
ners en initiatiefnemers . Het begint alle-
maal met het beschikken over één ingang 
en een Wegwijzer. De Wegwijzer verwijst 
grote initiatieven naar de intaketafel. Hier-
na vinden meerdere rondes Omgevingsta-
fel plaats met alle betrokkenen, waaronder 
de ketenpartners en de belanghebbenden. 
Het doel is om in drie rondes van initiatief 
naar globaal ontwerp naar definitief ont-
werp te komen. De initiatiefnemer dient de 

aanvraag vervolgens formeel in 
conform de afspraken van de 

Omgevingstafel, waarna 
de vergunning binnen 

acht weken kan wor-
den verleend. Yousufi 
geeft aan dat een deel 
van de formele proce-
dure dus is verplaatst 

naar het vooroverleg.
Tot slot ging Yousufi in 

op vragen uit het publiek. 
Ten aanzien van de doorloop-

tijd van zo’n Omgevingstafel gaf hij 
aan dat het belangrijk is om goede afspra-
ken te maken met ketenpartners over 
beschikbaarheid en capaciteit. Een andere 
vraag betrof de leges voor milieuactivitei-

‘VNG heeft 
vier service-

formules opgesteld 
voor het inrichten 

van de vergunning-
verlening’
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ten, aangezien die met de Omgevingswet 
weer terugkomen. Yousufi legde uit dat 
hier meerdere opties voor zijn, bij-
voorbeeld vaste leges per ronde 
of een vast bedrag aan leges 
voor de Omgevingstafel. 
Aangezien de keten 
aan het werk gaat voor 
de initiatiefnemer, is 
het logisch om deze 
kosten in rekening te 
brengen. Aangezien een 
groot stuk van het werk 
(schatting 80%) aan een Om-
gevingstafel plaats gaat vinden, 
kunnen de leges voor een aanvraag laag 
zijn. Belangrijk is dat de verdeling van de 
leges over het formele en het informele 
proces anders wordt. De gemeente moet 
keuzes voorleggen aan hun gemeen-

teraad en de legesver ordening hierop 
aanpassen.

Als laatste ging Yousufi in op 
de rolverdeling binnen de 

Omgevingstafel. Een 
belangrijke rol is die 
van de beslisser. Dit 
is de deelnemer die 
het mandaat heeft 
om een definitieve 

beslissing te nemen 
over bijvoorbeeld de 

wenselijkheid. Ook een 
observator is belangrijk, om het 

proces te evalueren en verbeterpunten 
voor te dragen. In het geval van een grote 
Omgevingstafel, bijvoorbeeld vanwege een 
groot aantal belanghebbenden, is ook een 
goede gespreksleider belangrijk.  l

‘Omgevingstafel 
verplaatst een 

deel van de formele 
procedure naar 

vooroverleg’ 
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Werk aan de winkel voor 
toezicht en handhaving

Direct na in werking van de Omgevingswet, dus vanaf 1 januari 2021, 
kunnen toezicht en handhaving geconfronteerd worden met vragen van 
bedrijven en bewoners. Om hier adequaat op te anticiperen, is het belang-
rijk om in kaart te brengen wat exact de regels zijn en welke rol hiervoor 
bij de overheid ligt. 

Start met een fundament, pas dit 
toe en werk dit verder uit. Ook de 
beleidscyclus moet opnieuw worden 

ingericht en wel in vier fasen: toedelen, 
reguleren, verifi ëren en verantwoorden. De 
volgende ‘Schijf van Vijf’ biedt het beste 
resultaat: 
1. Kijk alleen naar initiatiefnemers, maar 

ook naar de dienstverleningskant zoals 
direct omwonenden en belanghebben-
den;

2. Zorg voor samenhang tussen kernin-
strumenten zodat de juiste informatie 
op het juiste moment beschikbaar is om 
afwegingen te maken en te sturen;

3. Regel de processen goed en snel in, het 
liefst ook gedigitaliseerd;

4. Werk zowel in de keten als in de regio 
samen;

5. Beschik over kennis van de inhoud en 
werking van de Omgevingswet.

Ontdekkingstocht
In de nieuwe toezichtaanpak, waarbij 
gebruik gemaakt wordt van technologie 
en gedragsbeïnvloeding, spelen bestuurs-
recht en strafrecht een grote rol. Het aan-
pakken van de Brabantse drugswereld valt 
bijvoorbeeld onder het opsporingsdomein, 
maar raakt ook de bestuursrechtelijke 

Spreker: Ruud Peeters (omgevingsdienst NLl). 
Gespreksleiding: Gerd de Kruif, zelfstandig adviseur). 
Tekst: Elma de Jongh (Nationale Politie).
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kant. Het omgekeerde geldt voor ‘door-
snee’ toezicht en handhaving; dit betreft 
grotendeels bestuursrecht, maar wel in sa-
menwerking met het strafrecht. Belangrijk 
in toezicht en handhaving is duidelijkheid 
over de juridische kaders van de wet en 
helderheid over de inzet van bestuurlijke 
keuzes en de uitvoerbaarheid. Daarbij is 
het goed om de verwachtingen te 
managen. Wees je er boven-
dien van bewust dat de 
invulling van toezicht 
en handhaving ‘van 
de toekomst’ nog een 
ontdekkingstocht is.

Druk opvoeren
Het is nog geen 5 voor 
12, maar het is wel goed 
dat er een jaar van tevoren 
al druk wordt gevoeld. De om-
gevingsdiensten moeten nu al actief 
bezig zijn met vragen als ‘hoe zorgen we 
ervoor dat het systeem op tijd draait?’ en 
‘wat als het niet op orde is?’ In het omge-
vingsplan zijn er veel meer criteria rondom 
milieu opgenomen dan in het huidige be-
stemmingsplan, dit vraagt om een andere 
werkwijze en het zal in het begin zoeken 
zijn naar de beste manier. Er zijn twee 
voorwaarden om toezicht en handhaving 
goed te laten functioneren: een werkbaar 
én een sluitend geheel. Als dit goed wordt 
geregeld, zou het voor toezicht en hand-
having een stuk overzichtelijker moeten 
worden. Uiteindelijk is het van belang dat 
iedereen weet wat de bedoeling is en in 
staat is dit in te vullen. Als er dan iets mis 
gaat, weet je dat dit bewust is gedaan. Net 
zoals bij snelheidsovertredingen. Een auto 
is zo ingericht dat je weet hoe hard je rijdt. 
Je weet ook hoe hard je niet mag rijden. 

Het bekeuringsgesprek duurt dan ook nooit 
lang, omdat de overtreding duidelijk is. Een 
zelfde duidelijkheid is nodig bij de imple-
mentatie van de Omgevingswet.

Benut kennis toezichthouders
Ondanks dat toezicht en handhaving 
buiten de organisatie zijn geplaatst, zijn de 

toezichthouders wel degenen die 
dagelijks bij de bedrijven in 

het gebied rondlopen. Bij 
de toezichthouders ligt 

dan ook veel kennis. 
Toezicht zou meer 
uit de schulp moeten 
kruipen en actief in-
formatie moeten delen 

en bij elkaar moeten 
brengen. Op dit moment 

zijn er landelijk grote 
verschillen. Het is de vraag of 

plannenmakers en toezichthouders 
elkaar wel verstaan. Integraliteit komt niet 
vanzelf; er zullen keuzes moeten worden 
gemaakt, waarbij de daadwerkelijke uit-
voering op de juiste manier moet worden 
betrokken. Het is een proces van vallen en 
opstaan, maar dit zorgt er wel voor dat het 
dan allemaal daadwerkelijk geregeld is. 
Toezicht en handhaving zijn een essentieel 
onderdeel van dit proces in het kader van 
‘checks and balances’.  l

Paneldiscussie 
Tijdens deze sessie vond ook een panel-
discussie plaats, met als deelnemers:
Patricia Palmen (VNG), Martin van 
Harten (DVLP Advocaten), Marcel Sman 
(Platform Ow Flevoland/OFGV), 
Ruud Peters (omgevingsdienst NL)

‘Het is 
nog geen 

5 voor 12, maar 
het is wel goed om 

al een jaar van 
tevoren druk te 

voelen’
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Van inrichting naar 
milieubelastende activiteit 
Wat gebeurt er met de omgevingsvergunning milieu na inwerkingtreding 
van de Omgevingswet? Dat is niet per defi nitie een eenvoudige vraag. 
De vergunningplicht is straks niet meer gekoppeld aan de inrichting. 
De Omgevingswet introduceert een nieuwe term: de milieubelastende 
activiteit. Wat betekent dit?

Nu wijst het Besluit omgevings-
recht aan welke inrichtingen een 
omgevingsvergunning milieu 

nodig hebben. Organisatorische bindin-
gen zijn daarbij mede bepalend voor de 
omvang van de inrichting. Onder de Om-

gevingswet draait het om de milieubelas-
tende activiteit: MBA. De vergunningplicht 
geldt vaak voor een beperkt deel van deze 
MBA. Vaak zal de inrichting groter zijn dan 
de vergunningplichtige MBA. Maar één in-
richting kan ook meerdere MBA’s omvatten.

Sprekers: Nicole Fikke (Ministerie BZK) 
en Jan van Oosten (Stibbe). Gesprekslei-
ding: Jerry de Rijke (De Rijke Omgeving, 
bestuurslid VVM-sectie Milieurecht 
en Praktijk).Tekst: Daniëlla Nijman 
(Halsten Advocaten, bestuurslid 
VVM-sectie Milieurecht en Praktijk).
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Het overgangsrecht regelt dat de omge-
vingsvergunning milieu straks wordt 
gelijkgesteld met de omgevingsvergun-
ning voor de milieubelastende activiteit. 
So far, so good. Maar wat betekent de 
verandering van inrichting naar milieu-
belastende activiteit? De begrenzing van 
de vergunningplicht krimpt. Wat gebeurt 
er met het deel van de inrichting dat niet 
meer vergunningplichtig is? Heeft de om-
gevingsvergunning milieu daarvoor straks 
nog enige betekenis? En hoe?

Vergunnings- en maatwerkvoorschrif-
ten
Het overgangsrecht voorziet in een 
vernuftig systeem om ervoor te zorgen 
dat het krimpen van de vergunningplicht 
niet betekent dat allerlei vergunnings-
voorschriften plotseling hun werking - en 
daarmee hun bescherming voor het milieu 
en de omgeving – verliezen: een 
vergunningsvoorschrift dat 
betrekking heeft op de 
vergunningplichtige 
MBA, blijft verbonden 
aan de omgevingsver-
gunning voor de MBA. 
Is slechts een deel van 
de MBA aangewezen 
als vergunningplich-
tige MBA? Dan kan een 
vergunningsvoorschrift 
dat (mede) betrekking heeft 
op de rest van de MBA als maatwerk-
voorschrift voortbestaan. De juridische 
grondslag daarvoor is het Besluit activitei-
ten leefomgeving (Bal). 

Sommige vergunningsvoorschriften gaan 
straks een dubbelleven leiden. Voorschrif-
ten kunnen namelijk deelbaar zijn. Voor 

het vergunningplichtige deel van de MBA 
blijft het een vergunningsvoorschrift, voor 
het vergunningsvrije deel van de MBA 
wordt het een maatwerkvoorschrift. 

Heeft het bestaande voorschrift uitsluitend 
betrekking op het deel van de inrichting 
dat geen MBA is? Dan blijft het bestaan 
als maatwerkvoorschrift op grond van 
het omgevingsplan. Het omgevingsplan 
gaat straks immers ook milieuregels 
bevatten voor bedrijven. Op basis van het 
omgevingsplan kunnen ook maatwerk-
voorschriften worden gesteld. Gemeenten 
hoeven niet meteen iets te doen om een ju-
ridische grondslag hiervoor te creëren. De 
zogeheten ‘bruidsschat’ zorgt er namelijk 
voor dat deze rijksregels van rechtswege in 
het gemeentelijke omgevingsplan landen. 
Denk bijvoorbeeld aan regels voor geluid 
en voor geur van horecabedrijven.

Varianten
Onder leiding van Jan 

van Oosten werden 
voorbeelden besproken 
met het publiek. Hij 
liet vier varianten zien 
waarbij de begrenzin-
gen van 1) de inrich-

ting, 2) de MBA en 3) 
het vergunningplichtige 

deel van de MBA van elkaar 
verschillen. Al snel duizelde het 

bij het publiek. Is een voorschrift voor 
de olieopslag voor de openlucht kartbaan 
in een pretpark straks nog steeds een 
vergunningsvoorschrift? Of een maat-
werkvoorschrift? En wat als de olieopslag 
niet binnen de kartbaan plaatsvindt maar 
elders op het terrein van het pretpark? De 
deelnemers wisten nog vele voorbeelden 

‘Voor 
complexe 

inrichtingen is 
toepassing van het 

overgangsrecht 
het meest 
eenvoudig’
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te geven, waardoor blijkt dat het niet zo 
simpel is. Des te opmerkelijker is het dat de 
complexe inrichtingen het meest eenvou-
dig zijn. Daar is de reikwijdte van de ver-
gunningsplichtige MBA veelal gelijk aan de 
MBA en aan de inrichting. Dan is discussie 
over het verschil tussen vergunningsvoor-
schriften en maatwerkvoorschriften niet 
aan de orde. 

Geen einddatum maatwerkvoorschrift
De deelnemers herkenden de systematiek 
van de inwerkingtreding van het Activi-
teitenbesluit, waardoor vergunningsvoor-
schriften ook vaak nog drie jaar als maat-
werkvoorschrift hadden te gelden. Uit het 
publiek kwam de vraag of het overgangs-
recht opnieuw in zo’n termijn van drie jaar 
voorziet? Nee, het overgangsrecht van de 
Omgevingswet kent geen einddatum. Het 
maatwerkvoorschrift blijft gelden totdat 
het wordt gewijzigd of ingetrokken. 

Relevantie
Nicole Fikke stelde een vraag terug aan 
het publiek: waarom is het relevant om te 
weten wat de juridische grondslag is voor 
de voorschriften die voor een bedrijf gel-

den? Al brainstormend blijken er genoeg 
momenten te zijn waarop dit essentiële 
informatie is. Bijvoorbeeld als een bedrijf 
iets wijzigt in het productieproces waar-
voor de vergunning tegen het licht moet 
worden gehouden. Of op het moment dat 
er sprake is van handhavend optreden. Dan 
is van belang of dit gebeurt op basis van 
het Bal of het omgevingsplan omdat een 
maatwerkvoorschrift wordt overtreden, 
of dat er sprake is van handelen in strijd 
met de vergunningsvoorschriften. Ook 
gemeenten die aan de slag gaan met het 
omgevingsplan willen weten voor welke 
bedrijven de regels uit het omgevingsplan 
gaan gelden en voor welke bedrijven afwij-
kende vergunningsvoorschriften gelden 
die voorrang hebben.

Voorschrift versus regel
Verwar het maatwerkvoorschrift overigens 
niet met de maatwerkregel. Fikke atten-
deerde het publiek erop dat met de term 
maatwerkregel wordt gedoeld op specifie-
ke regels uit het omgevingsplan die voor 
een groep bedrijven gelden. Een maatwerk-
voorschrift richt zich tot een individueel 
bedrijf.  l 
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Digitaal Stelsel 
Omgevingswet 
de maat genomen
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) speelt een cruciale rol bij het 
ontsluiten van de regels uit de Omgevingswet. Joyce de Jong is sinds vijf 
jaar betrokken bij de ontwikkeling van het DSO, eerst als kwartiermaker 
en nu als lead productmanager. Hoe hangt de vlag erbij?

Het DSO heeft een landelijke 
voorziening ontwikkeld om 
initiatiefnemers, belanghebben-

den, planmakers en vergunningverleners 
te ondersteunen. Het vervangt straks het 
bestaande Omgevingsloket online, ruimte-
lijke plannen.nl en de Activiteiten Internet 
Module. Het DSO is niet één applicatie 
maar een stelsel. Achter de landelijke voor-
ziening zitten wel verschillende applica-
ties. De standaarden zoals de Standaard 
Officiële Publicaties Toepassingsprofiel 
Omgevingsdocumenten (STOP/TPOD), 
de Standaard aanvragen en meldingen 
(STAM) en de Standaard toepasbare regels 
(STTR) zorgen voor één ‘taal’ waarmee de 
verschillende losse componenten met 
elkaar kunnen communiceren.

Inhoud
De inhoud van de landelijke voorziening 
wordt geleverd vanuit de toepasbare regels: 
juridische regels die zijn vertaald naar prak-
tische regels die machineleesbaar zijn. Het 
DSO verwerkt deze toepasbare regels tot:

• vragenbomen voor de vergunningcheck;
• formulieren voor aanvragen en melden;
• maatregelen zoals die volgen uit de 

juridische regels.

Voor de rijksregels, inclusief de bruidsschat, 
worden toepasbare regels door het Rijk 
opgesteld. Dit zijn in ieder geval de toepas-
bare regels voor formulieren en voor een 
aantal activiteiten de vergunning check. De 
toepasbare regels voor de lokale regelge-
ving en de regelgeving uit de bruidschat 
moet door gemeenten, provincies en 
waterschappen worden geleverd. De 
toepasbare regels worden centraal in het 
DSO verzameld in het register toepasbare 
regels (RTR). Gemeenten kunnen omge-
vingsplannen vervolgens in delen of via 
thema’s gaan vervangen door een eigen 
omgevingsplan. Voor de omgevingsplan-
nen is het van belang dezelfde begrippen 
te gebruiken. DSO stelt een stelselcatalogus 
ter beschikking waarin de gebruikte be-
grippen worden bewaard. Iedere organisa-
tie kan hier aan begrippen toevoegen.
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Toepasbare regels 
De toepasbare regels voor de 
formulieren zijn verplicht. 
Voor vragenbomen en 
maatregelen is het niet 
verplicht toepasbare 
regels op te stellen. 
Wanneer een bevoegd 
gezag ervoor kiest 
om geen toepasbare 
regels te maken voor 
de vergunningcheck en 
maatregelen, kan zij natuur-
lijk wel veel vragen verwachten. 
Is er geen vergunningcheck dan ziet de 

initiatiefnemer in het DSO een tekst 
die naar het verantwoordelijk 

bevoegd gezag verwijst. De 
toepasbare regels zijn 

gebaseerd op omge-
vingswetbesluiten en 
zijn altijd herleidbaar 
naar een juridische 
regel. 

Werking
De initiatiefnemer die 

inlogt op de landelijke voor-
ziening kan na het invullen van de 

vergunning de antwoorden meenemen 

Spreker: Joyce de Jong (Rijkswaterstaat). 
Gespreksleiding: Hennie Genee (Nedgraphics B.V., bestuurslid Provero). 
Tekst: Bart Oortwijn (Combined Efforts Milieu- en omgevingsadvisering).Tekst: Bart Oortwijn (Combined Efforts Milieu- en omgevingsadvisering).

"Digitaal 
Stelsel 

Omgevingswet 
is ver genoeg 

ontwikkeld om 
te starten"
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naar een aanvraag of meldformulier. 
Gelden er voor een activiteit meerdere 
verplichtingen of verplichtingen van ver-
schillende bevoegde gezagen, dan worden 
de toepasbare regels gekoppeld; dit maakt 
het mogelijk om deze vragen achtereen-
volgens door te lopen. Stemmen bevoegde 
gezagen de formulieren op elkaar af, dan 
kunnen de gegevens vanuit één vraag voor 
twee activiteiten worden benut. 

De informatie die volgt uit de locatie van 
een activiteit, bijvoorbeeld de ligging 
in een meanderzone, kan automatisch 
worden overgenomen in een formulier. In 
het basisniveau van de landelijke voor-
ziening is de koppeling aan registers nog 
niet vormgegeven. In de uitbouw wordt de 
koppeling aan registers mogelijk meege-
nomen. 

Samenwerkingsruimte 
Voor de behandeling 
van aanvragen en 
meldingen is door het 
DSO een samenwer-
kingsfunctionaliteit 
gebouwd. In deze 
ruimte kunnen docu-
menten worden gedeeld 
en kan om beoordeling 
of advies worden gevraagd. 
Organisaties kunnen ervoor kiezen om via 
hun VHT-systeem aan te sluiten op deze 
samenwerkingsruimte. Ook kan men direct 
hierin werken. Het is vanuit het bevoegd 
gezag niet nodig ook de vergunning in het 
DSO te plaatsen. Het beschikbaar stellen 
van de vergunningen gebeurt via de LVBB. 
De initiatiefnemer kan in het DSO wat in 
2021 wordt opgeleverd al wel zien wat er 
loopt. 

Vragen
Naar aanleiding van de presentatie volg-
den een aantal vragen uit de zaal: 
Vraag: Hoe kan je de samenwerking met de 
omgevingsdienst vormgeven? 
Antwoord: Als bevoegd gezag kan je de 
Omgevingsdienst aanmelden en dan 
worden bepaalde aanvragen of meldingen 
automatisch doorgestuurd.
Vraag: Kan de landelijke voorziening het 
bevoegd gezag afleiden? 
Antwoord: In de meeste gevallen wordt het 
bevoegd gezag automatisch afgeleid.
Vraag: Kan je een aanvraag na indiening 
nog aanvullen? 
Antwoord: Het is mogelijk om een aan-
vraag aan te vullen; er zijn echter velden 
die je niet mag wijzigen of aanvullen.

Vraag: Geeft het DSO actuele gegevens 
weer?

Antwoord: Ja, het is 100% 
actueel en bevoegde ge-

zagen zijn verplicht een 
omgevingswetbesluit 
via DSO te publiceren 
en ontsluiten.

Vervolgtraject
In 2020 staat de kern 

van het DSO overeind en 
is het stelsel beschikbaar 

voor bevoegde gezagen. Bevoeg-
de gezagen kunnen dan beginnen met 
oefenen en het vullen. Het basisniveau van 
DSO is per 2021 beschikbaar en volledig. Per 
31 december 2019 stopt het programma en 
start het beheer van het DSO. De verdere 
ontwikkeling gaat gewoon verder; dit 
wordt gedaan volgens het plan uitbouw. In 
dit plan wordt de verdere verbetering van 
de functionaliteit en mogelijkheden van 
het DSO opgepakt.  l 

‘DSO 
bevat een 

samenwerkings-
functionaliteit voor 
de behandeling van 

aanvragen en 
meldingen’
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Werken met toepasbare 
regels in de praktijk
In de workshop over toepasbare regels wordt ingegaan op de vraag 
hoe begrijpelijke regels en goede aanvraagformulieren te maken voor 
de digitale dienstverlening. Hoe zit het met de volgorde van vragen en 
taalgebruik en of een initiatiefnemer de vragen wel kan beantwoorden? 
En hoe staat het met het werkproces om te komen tot toepasbare regels 
en de benodigde middelen en vaardigheden. 

Sprekers: Annemieke Vliegen (Programma Aan de slag met de Omgevingswet) en 
Florien de Jong (Rijkswaterstaat). Gespreksleiding: André Domburg (Wissing Ruimtelijke 
Denkers). Tekst:  Enrico van Dijk (Van Dijk en Omgeving).
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Tijdens de workshop zijn de 
deelnemers onder leiding van 
Annemieke Vliegen en Florien 

de Jong zelf aan de slag gegaan zoals te 
zien is op de foto en op de tekening van 
Tom van Dun.

Toepasbare regels worden gebruikt bij 
vragen die een aanvrager heeft, 
zoals:
• moet ik een vergun-

ning aanvragen 
als ik een boom 
ga kappen?

• welke infor-
matie moet 

ik aanleveren als ik een vergunning wil 
aanvragen of een melding moet doen?

• welke maatregelen moet ik treffen?

Wat toepasbare regels zijn, is eigenlijk 
een vertaling van juridische regels naar 
een vragenset, die leidt tot duidelijkheid 
over wat, waar en hoe mag. Het achter-
liggende concept lijkt op dat van het spel 

Wie is het?, maar dan vertaald naar 
een Wat mag ik? Door te vragen 

in de vragenboom, komt de 
aanvrager bij één duidelijk 

antwoord. Goede toepas-
bare regels betekent betere 
dienstverlening.  l

Vragen-
bom heeft 

veel weg van het 
spel Wie is het?, 

maar dan vertaald 
naar wat mag 

ik?
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Proeven van het nieuwe 
Omgevingsloket
Bij de invoering van de wet hoort een goede digitale ondersteuning, het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Wat is er tot nu toe ontwikkeld en 
voor welke uitdagingen staan de overheden tot 1 januari 2021?

Het DSO vervangt bij de inwerking-
treding van de wet de bestaande 
toepassingen Omgevingsloket 

online, Activiteitenbesluit Internet Module 
(AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl. Per 2021 

kunnen gebruikers via het DSO:
• een vergunningsaanvraag indienen (nu 

via het Omgevingsloket online); 
• meldingen doen (nu via de Activiteiten-

besluit Internet Module en het Omge-

Sprekers: Florien de Jong (RWS) en Rick Bleeker (RWS). Gespreksleiding: Jacques Ploeger (Bisschop 
en Partners, Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk). Tekst: David Slegers (Heijmans).
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vingsloket online);
• omgevingswetbesluiten geometrisch 

laten verbeelden (nu via Ruimte-
lijkeplannen.nl).

Wel wordt vooraf de 
kanttekening geplaatst 
dat het DSO een 
service is vanuit de 
overheid. De werking 
valt of staat met hoe 
goed met name lokale 
overheden hun regel-
geving via het systeem 
toegankelijk maken. Wanneer 
een instantie bepaalde activiteiten 
of combinaties van activiteiten (nog) niet 
heeft opgenomen, is het resultaat van de 
vergunningencheck mogelijk niet volledig. 

Absolute zekerheid of je activiteiten kunt 
ontplooien, is dus - evenals nu - enkel te 

verkrijgen via een aanvraag.

Oefenomgeving
De demo-omgeving is 

inmiddels beschik-
baar. Op https://
aandeslagmetde-
omgevingswet.nl/
demo-omgevingsloket 

staat uitgelegd hoe 
eenieder een demo van 

het nieuwe Omgevingslo-
ket kan geven. Daarnaast is 

er een pre-omgeving beschikbaar 
welke overheden kunnen gebruiken om 
hun aansluiting op het DSO te testen 
en te kijken hoe de door hen opgestelde 

‘De oefen-
omgeving biedt 

de kans om alvast 
te proeven van de 
nieuwe mogelijk-

heden’
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vragenbomen er uit zien. Meer informatie 
over het aansluiten is te vinden op https://
aandeslagmetdeomgevingswet.nl/digi-
taal-stelsel/aansluiten. 

DSO gebruiksvriendelijker
Ten opzichte van het 
Omgevingsloket Online 
(OLO) zijn er belangrijke 
wijzigingen doorge-
voerd om het DSO 
gebruiksvriendelijker 
te maken. In bij-
voorbeeld de ver-
gunningencheck van 
het OLO moet je kiezen 
uit juridische activiteiten, 
maar in het nieuwe DSO uit 
werkzaamheden. Je krijgt dus in plaats 
van bijvoorbeeld de term ‘houtopstand 
vellen’, de optie ‘bomen kappen of snoeien’ 
en in plaats van ‘bijbehorend bouwwerk 
bouwen’ de optie ‘schuur uitbreiden of 
bouwen’. De juridische regels zijn te vinden 
in het onderdeel Regels op de kaart. Voor 
de voorschriften en maatregelen uit de 

AIM biedt het DSO de optie ‘maatregelen 
op maat’. 

Dossiers
Nog een verbetering, voor met name profes-

sionele gebruikers, is het feit dat in 
het DSO gewerkt kan worden 

met projecten (dossiers). 
Wanneer binnen een 

project activiteiten los 
worden aangevraagd, 
kan toch vanuit een be-
paald dossier gewerkt 

worden en blijft het 
overzicht beter bewaard 

dan nu in het OLO. 

Proeven
Tot 1 januari 2021 biedt de oefenomge-

ving van het DSO de kans om alvast te proe-
ven van de nieuwe mogelijkheden. Overhe-
den kunnen zo hun digitale dienstverlening 
op orde brengen. Kortom, Heleen Groot had 
bij de aftrap van deze dag haar woorden raak 
gekozen: ‘Het hoeft niet af te zijn om er klaar 
voor te zijn’. Het DSO is dit zeker!  l

‘Oefen-
omgeving DSO  

biedt de kans om 
alvast te proeven 

van de nieuwe mo-
gelijkheden’
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Uniform toegang tot 
belangrijke geluidinformatie
Bronhouders gaan belangrijke geluidgegevens van wegen, spoorwegen, 
industrie en windturbines vastleggen en ontsluiten. Hiervoor wordt 
een digitaal systeem opgezet. Hiermee wordt de geluidinformatie voor 
iedereen op één plaats, uniform toegankelijk: de Centrale Voorziening 
Geluidgegevens. 

De Centrale Voorziening Geluidge-
gevens, kortweg CVGG, wordt naar 
verwachting op termijn onderdeel 

van het Digitale Stelsel Omgevingswet 
(DSO). Via het omgevingsloket zal dan ook 
alle geluidinformatie bereikbaar worden. 
De Cvgg zal vanaf 1-1-2021 eerst recht-
streeks benaderbaar zijn. Het DSO levert 
per 2021 weliswaar een basisniveau zonder 
informatieproducten als de CVGG, maar 
deze kunnen vanaf 2021 aangesloten wor-
den als daartoe besloten wordt. Eind 2020 
moet er een eerste ontwerp liggen. In de 

CVGG worden de gegevens rond de z.g. Ge-
luidproductieplafonds (GPP’s) vastgelegd, 
evenals de gegevens rond de basisgeluide-
missie (BGE).

Vast te leggen gegevens
Het systeem van GPP’s kennen we al van 
Rijkswegen en spoorwegen. Dit systeem 
wordt uitgebreid naar provinciale wegen 
en industrieterreinen. Als het systeem een-
maal draait, moet er gemonitord worden 
en ook die gegevens komen in de CVGG.
Voor industrieterreinen wordt een gelijk-

Sprekers: Gerda de Vries (Ministerie van 
IenW) en Sander Teeuwisse (RIVM). Gespreks-
leiding: Sander Teeuwisse (RIVM, lid van de 
VVM-sectie lucht). Tekst: Menno Hillebregt 
(Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied). (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied). 



71
netwerk van
milieuprofessionals

soortig systeem opgezet. Het is daarbij niet 
de bedoeling om de verleende vergunnin-
gen- of maatwerkbeschikkingen via de 
Cvgg openbaar te maken en vast te leggen, 
maar wel de geluidgegevens die daarbij 
horen. Met name in de nog komen-
de Aanvullingsregeling geluid 
vindt nog uitwerking plaats 
hoe de verdere geluid- en 
basisgegevens aangele-
verd moeten worden. 

Basisgeluidemissie 
De basisgeluidemissie 
(BGE) wordt het systeem 
voor gemeentelijke wegen. 
Van deze wegen worden re-
levante gegevens vastgelegd over 
het geluid van de wegen. Het daadwerke-
lijke geluidniveau bij de woningen bij deze 
wegen is op zich geen onderdeel van deze 
gegevens. Wel moet ook het BGE gemo-
nitord worden en daarin moet worden 
vastgesteld of er een toename van de gelui-
demissie is van meer dan 1,5 dB. Vervolgens 
moeten er geluidsniveaus aan woningen 
berekend worden, die vooralsnog niet in de 
Cvgg komen. 
Voor het berekenen van geluidniveaus op 
te plannen locaties kan mogelijk gebruik 
worden gemaakt van gegevens uit de BGE-
’s, bijvoorbeeld gegevens over het wegdek. 
Daarin zijn gemeenten verder vrij. Als daar 
grote verschillen in gaan ontstaan, zal dit 
echter moeilijk aan de bevolking uit te 
leggen zijn. Het ministerie overweegt nog 
om bij de BGE voor gemeentelijke doelen 
een prognoseoptie op te nemen. 

Eén ingang
Na oplevering van het systeem ligt de 
verantwoording voor het bijhouden van 

de gegevens nadrukkelijk bij de provin-
cies en gemeenten en andere bronhou-
ders die de gegevens hebben aangeleverd. 
Van belang is dan dat alle overheden de 
gegevens op dezelfde wijze aandragen. 

Daarvoor wordt een informa-
tiemodel Geluid ontwik-

keld. Een belangrijke 
vernieuwing, want 

geluidinformatie 
wordt nu op heel 
verschillende wijze 
vastgelegd, als dit 

überhaupt al wordt 
gedaan. Mensen die 

de gegevens nodig 
hebben, zijn daardoor 

veroordeeld tot complexe 
zoektochten. Het doel van het 

CVGG is om, samen met de bronhouders, 
Nederlandse geluidgegevens voor ieder-
een uniform en laagdrempelig beschik-
baar te maken via één ingang.

De opzet is dat het RIVM de door de 
gemeenten en provincies aan te leveren 
gegevens gaat beoordelen op het voldoen 
aan de technische formats en op plausibili-
teit. Voldoen de gegevens niet, dan volgt er 
een terugkoppeling. De plausibiliteitstoets 
leidt niet tot een belemmering om de 
gegevens aan te leveren, het is een service 
aan de bronhouders. Via de Cvgg worden 
de gegevens zichtbaar gemaakt op een 
kaart. Later kunnen ze naar verwachting 
zichtbaar gemaakt worden via het DSO . 
Om dit alles mogelijk te maken wordt een 
informatiemodel geluid ontwikkeld, met 
daarin de standaards, en een dataplatform 
met kaartfuncties . De voortgang is te vol-
gen via een nieuwsbrief en website (www.
rivm.nl/cvgg).  l

‘Geluid-
gegevens komen 
voor iedereen op 

één plaats, uniform 
en laagdrempelig 

beschikbaar’
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Externe veiligheid 
eerder op het netvlies
De Omgevingswet betrekt externe veiligheid expliciet vroeg in de 
bestuurlijke afweging en introduceert ‘aandachtsgebieden’ rond 
activiteiten met gevaarlijke stoffen als nieuw instrument. In deze gebieden 
moet rekening worden gehouden met de gevolgen van een ongeval met 
gevaarlijke stoffen en kunnen maatregelen voorgeschreven zijn.

In de Eerste en Tweede Kamer bestond 
veel ontevredenheid over de norm 
‘groepsrisico’ (art. 1 Bevi). Het groepsri-

sico is namelijk een oriëntatiewaarde, geen 
harde norm. Daardoor zitten er veel nega-

tieve aspecten aan, bijvoorbeeld dat het 
begrip te abstract en te ingewikkeld zou 
zijn. Met de komst van de Omgevingswet 
wordt de omgevingsveiligheid gemoder-
niseerd. Met als gevolg dat de gemeente 

Spreker: Yvette Moulijn en Cees Mars (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied).
Gespreksleiding: Pieter van der Zwet (Stantec). Cindy Scheffers (recent afgestudeerd aan 
de Juridische Hogeschool Avans-Fontys).de Juridische Hogeschool Avans-Fontys).
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niet alleen naar het groepsrisico (art. 5.15 
Bkl) dient te kijken, maar nu ook naar de 
aandachtsgebieden voor het bieden van 
passende bescherming bij calamiteiten 
voor de burger. Ook het plaatsgebonden 
risico zal niet verdwijnen (art. 1 Bevi). In 
het Bkl zal men ook het plaatsgebonden 
risico tegenkomen. De rekenmodellen 
daarbij zullen in stand blijven. Er wordt 
nu dus óók gekozen voor een ruimtelij-
ke benadering. “Binnen het brand- en 
explosieaandachtsgebied ben je binnen 
een standaard woning onvoldoende 
beschermd”, liet Cees Mars weten. “De 
bedoeling is dat je dat wel bent. Daarom 
staan er extra maatregelen in het Bbl.”

Drie categorieën
Er zijn drie categorieën aan-
dachtsgebieden: (1) Brand, 
waarbij het grootste 
gevaar hittestraling is, 
(2) Explosie, waar-
bij een drukgolf of 
warmtestraling de 
grootste gevaren zijn, 
en (3) Gifwolk, waarbij 
gevaarlijke gassen 
kunnen vrijkomen. Ook 
bij gebouwen voor kwetsba-
re groepen, zoals kinderdagver-
blijven en ziekenhuizen, moeten extra 
veiligheidsmaatregelen in acht worden 
genomen. Hierbij bestaat de voorkeur om 
gebouwen voor kwetsbare groepen voor-
al buiten aandachtsgebieden te bouwen.

Daarnaast wordt verwacht dat breder 
naar het waarborgen van de veiligheid 
van de fysieke leefomgeving wordt 
gekeken (art. 5.2 Bkl). Dit artikel schrijft 
voor dat ook rekening moet worden 

gehouden met de risico’s van andere 
branden, rampen of crisissen dan alleen 
van ongevallen met gevaarlijke stoffen. 
Het is nog niet duidelijk hoe dit moet 
worden ingevuld. 

Aandachtsgebieden
In het Bkl worden met aandachtsgebie-
den risicobronnen voor incidenten met 
gevaarlijke stoffen aangegeven. Voor alle 
risicobedrijven worden momenteel de 
aandachtsgebieden bepaald. Bij de inwer-
kingtreding van de Omgevingswet moe-
ten de aandachtsgebieden bekend zijn. 
Daarna is de gemeente aan zet. Planners 
en ontwerpers krijgen dan de kans om 
maatregelen te treffen om aan de nieuwe 

voorwaarden van bouwen in 
een aandachtsgebied te 

voldoen. De gemeente 
kan ervoor kiezen 

om nieuwbouw in 
brand- en explo-
sieaandachtsge-
bieden te laten 
voldoen aan extra 

bouwvoorschrif-
ten, voor bestaande 

bouw gelden geen 
extra bouwvoorschriften. 

Voorschriftgebieden
Gemeenten moeten dus nader uitleg 
geven over aandachtsgebieden in hun 
omgevingsplan. De gemeenten heb-
ben namelijk de bevoegdheid om de 
brand- en explosieaandachtsgebieden 
aan te wijzen als voorschriftgebieden. 
In een voorschriftgebied gelden voor 
nieuwbouw de extra bouweisen ter 
bescherming van de burger bij mogelijke 
calamiteiten (art. 5.14 Bkl). Gemeenten 

‘Er zijn drie 
categorieën aan-
dachtsgebieden: 

brand, explosie en 
gifwolk’
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kunnen ook afzien van het aanwijzen van 
aandachtsgebieden als voorschriftgebie-
den of ze kunnen ervoor kiezen slechts 
een deel aan te wijzen als voorschrift-
gebied. Dit moeten zij dan wel goed 
motiveren. Echter, bij gebouwen voor 
kwetsbare groepen mag dit niet. “Het is 
in dit kader handig als gemeenten een 
omgevingsplan gaan opstellen in overleg 
met bedrijven”, aldus Yvette Moulijn.

Zorgen bij bedrijven
Vanuit het bedrijfsleven klinken 
er verschillende meningen 
over de introductie van 
aandachtsgebieden. 
De zorg is voor-
namelijk dat de 
aandachtsgebieden 
naar alle waar-
schijnlijkheid (zeer) 
groot zullen worden. 
De vrees bestaat 
daarnaast dat bedrijven 
hierdoor grote belemmerin-
gen gaan ondervinden om zich 
ergens te vestigen. Er spelen nog veel 
vragen over dit onderwerp, zoals wat er 
gebeurt met de bouw van bedrijven langs 
het water. De grond langs het water is 
immers een uitstekende locatie voor een 
bedrijf om zich te vestigen. Maar wat als 

de grond langs het water aangemerkt 
wordt als aandachtsgebied? Hier zal de 
gemeente over na moeten denken wat ze 
willen met hun ruimtelijke plannen en 
dit zal vertaald moeten worden naar het 
omgevingsplan.

Conclusie
Risicobronnen voor incidenten met 
gevaarlijke stoffen hebben aandachtsge-
bieden. De gemeente kan de aandachts-
gebieden voor brand en explosie geheel 

of gedeeltelijk aanwijzen als voor-
schriftgebieden. Nieuwbouw 

in voorschriftgebieden 
moet altijd voldoen aan 

extra bouwvoorschrif-
ten ter bescherming 
van de burger 
bij calamiteiten 
zoals brand of een 

explosie. Op hun beurt 
moeten gebouwen 

voor kwetsbare groepen 
altijd voldoen aan deze extra 

bouwvoorschriften. Bedrijven 
kunnen mogelijk belemmeringen onder-
vinden bij het vestigen op een bepaalde 
locatie. Hier zal de gemeente duidelijke 
invulling moeten geven aan hun ruim-
telijke plannen, eventueel in overleg met 
bedrijven, in het omgevingsplan.  l

‘Het 
is handig 

als gemeenten 
een omgevingsplan 

gaan opstellen 
in overleg met 

bedrijven’
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Aangrijpingspunten voor 
vergroten biodiversiteit
Naast behouden richt de Wet natuurbescherming zich op het herstellen 
van de biodiversiteit. Vaak wordt daarbij alleen gefocust op de instand-
houding van bedreigde of beschermde soorten. 

Eddy Schabbink pleit ervoor om de aan-
dacht in eerste instantie te richten op 
een bredere basis; het totale systeem 

met bijbehorende soorten en soortgroepen. 
Van daaruit kun je gaan werken daadwer-
kelijk herstel, behoud en versterken van bio-
diversiteit. Hiertoe behoren ook belangrijke 
groepen zoals insecten waarvan het grootse 
deel niet beschermd is.

Brede basis
Biodiversiteit wordt bepaald door de soorten-
rijkdom. Een grote soortenrijkdom voorkomt 
plagen, ziekten en levert voedsel, brandstof-
fen, geneesmiddelen, voorkomt erosie, etc. 
Een quiz over aantallen organismen, dieren, 
insecten en planten in Nederland maakte dui-
delijk dat de aantallen (biomassa en soorten) 
de laatste jaren drastisch zijn afgenomen.

Een organisme leeft niet alleen, maar maakt 
deel uit van een ecosysteem en een keten. 
Denk bijvoorbeeld aan de keten: ijsvogel -> 
vissen -> larven -> bacteriën. Wanneer één 
van de onderdelen ontbreken, worden alle 
onderdelen van de keten bedreigd. Daarom is 
het belangrijk dat de bescherming zich richt 
op een bredere basis, dan alleen de soort die 
het hoogst in de voedselketen staat.

Meetlat
Voor alle organismen in de natuur zijn 
voedsel, vocht, veiligheid en voortplanting 
noodzakelijk, de vier V’s. Op basis van deze 
aspecten is een meetlat biodiversiteit ont-
wikkeld die je kunt gebruiken om de basis 
voor biodiversiteit in een gebied te bepalen. 
Dit maakt het mogelijk om een waarde te 
geven aan de bestaande inrichting zonder 

Spreker: Eddy Schabbink (IPC Spreker: Eddy Schabbink (IPC 
Groene Ruimte). Gespreks-
leiding: Maarten Loeffen 
(Directeur Stadswerk). 
Tekst: Marianne van Rens 
(Milieu juridisch Advies van 
Rens, bestuurslid VVM-sectie Rens, bestuurslid VVM-sectie 
Milieurecht en Praktijk).



76

ingewikkelde tellingen aan flora en fauna. 
De uiteindelijke tellingen aan flora en fauna 
doen er uiteraard wel toe en deze inventa-
risatie hoeven ook niet ingewikkeld te zijn. 
Het bewijst tevens dat verbeteringen aan 
de basis bijdragen aan verbeteren van de 
biodiversiteit.

Rollen
In de Omgevingswet staan 
voor de natuur en de 
biodiversiteit algemene 
rijksregels. Ook is een 
nationale omgevingsvi-
sie natuur opgesteld en 
een nationaal natuur-
netwerk aangewezen. De 
provincies stellen onder de 
wet een provinciale omgevings-
visie natuur op en zijn bezig om een 
provinciaal natuurnetwerk te ontwikkelen.

Gemeenten kunnen op hun beurt een 
gemeentelijke omgevingsvisie opstellen 
waarin natuur adequaat verankerd is, dit 
verwerken in een gemeentelijk omgevings-
plan natuur en een gemeentelijk natuur-
netwerk creëren. Dit kan door te letten 
op de vier V’s en zoveel mogelijk variatie 
binnen elk V te verwezenlijken. Gebruik 
bij aanvang de biodiversiteit meetlat als 
nulmeting zodat je in de loop van de jaren 
de stijging in biodiversiteit kunt vaststellen 
en laat een enkele keer de daadwerkelijke 
soortenrijkdom tellen. Zodra de basis op 
orde is, heb je significant minder last van 
plaagsoorten omdat hun natuurlijke vijan-
den dan ook volop aanwezig zijn. Hiermee 
kun je zelfs de overlast van bijvoorbeeld de 
eikenprocessierups op den duur voorko-
men. Begin aan de basis van de voedselpi-
ramide.

‘Met de 
basis op orde 

stimuleer je ook de 
komst van 

vijanden van de 
eikenprocessie-

rups’

Overlast voorkomen
Op de vraag hoe je de overlast van eikenproces-
sierups ook kunt voorkomen, geeft Eddy aan 
dat hij hiervoor al een compleet plan heeft. Dit 
is gebaseerd op het feit je de basis in orde moet 
hebben, waardoor ook de aanwezigheid van 

vijanden van de eikenprocessierups 
stimuleert. Dit betekent bijvoor-

beeld niet alleen mezenkas-
ten ophangen, maar ook 

niet tegelijkertijd het 
hele plantsoen maaien. 
Zorg verder voor onder 
meer een gevarieerde 
berm, zorg voor meer 

structuurvariatie, voor 
bloeiende soorten gedu-

rende het hele groeiseizoen, 
voor straten met meerdere soor-

ten bomen en kies voor verschillende 
klimaatbestendige boomsoorten.

Om dat te kunnen bereiken, is het noodzakelijk 
dat er een gemeentelijk natuurvisie en –plan is. 
Deze vormen de opmaat voor het ontwikkelen 
van gemeentelijke natuurnetwerken. De open-
bare ruimten moeten daarvoor natuurinclusief 
worden ontworpen, beheerd en onderhouden, 
met aandacht voor de plaatselijke natuurlijke 
omstandigheden. Probeer bijvoorbeeld niet om 
de ijsvogel naar een veenmeer te krijgen, want 
om te vissen heeft deze helder water en goed 
zicht nodig. 

Workshops
Wil je meer weten over het maken van een 
gemeentelijk natuurplan of de opname van een 
gemeentelijke natuurnetwerk in de Omge-
vingsvisie en het Omgevingsplan, neem dan 
deel aan een van de workshops die georgani-
seerd worden. Deze bieden je hiervoor prakti-
sche handvatten.  l
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Kansen voor 
fi etsen en lopen
De Omgevingswet biedt kansen om het bevorderen van lopen en fi etsen 
meer onder de aandacht te brengen en te integreren in het omgevingsbe-
leid. De wet is tenslotte gericht op veiligheid en gezondheid, doelen waar 
het belang van een beweegvriendelijke leefomgeving 100% op aansluit.

Hoe geef je als gemeente vorm aan 
het beleid om lopen en fi etsen 
te stimuleren? Wilma Slinger 

van CROW en Herbert Korbee, zelfstandig 
adviseur, maakten duidelijk dat met de 
nieuwe wet in de hand de kansen voor het 

oprapen liggen. Beiden zijn betrokken bij 
Tour de Force, een samenwerking tussen 
overheden, marktpartijen, maatschap-
pelijke organisaties, kennisinstituten en 
platforms die zich inzetten voor een sterker 
fi etsbeleid in Nederland. De doelstelling is 

Sprekers: Wilma Slinger (CROW) en Herbert Korbee (Korbee & Hovelynck). 
Tekst: Wietske Smidt (Mibacu).



78

ambitieus: 20% meer fietskilometers in 
2027 ten opzichte van 2017. Tour de Force 
probeert dit te bereiken door een actief 
netwerk op te zetten, waar praktijkgerich-
te kennis gedeeld kan worden.

Creativiteit
De huidige wetgeving is sectoraal met op 
het gebied van mobiliteit vooral beperken-
de instrumenten, zoals verbo-
den, drempels en lijnen. De 
nieuwe Omgevingswet 
gaat uit van integraal 
werken en biedt veel 
meer mogelijkhe-
den mobiliteit te 
integreren in het 
omgevingsbeleid. 
Er komen meer 
flexibele regels en 
er is meer maatwerk 
mogelijk. Dit biedt kan-
sen voor de verkeerskundige 
van een gemeente, maar vraagt van 
hem of haar wel creativiteit. Het is zaak 
om te zorgen in een vroeg stadium betrok-
ken te worden bij nieuwe ontwikkelingen, 
samen te werken en af te stemmen met 
andere sectoren en zelf actief te adviseren. 

Haakjes 
De ‘haakjes’ voor loop- en fietsbeleid 
kunnen het beste al in de omgevingsvisie 
worden benoemd, dat biedt de garantie 
dat loop- en fietsbeleid wordt meegeno-
men. In het omgevingsplan of in program-
ma’s kunnen vervolgens streefwaarden 
worden opgenomen, bijvoorbeeld 20% 
meer fietsgebruik. Voordeel van het opne-
men van doelen in het omgevingsplan is 
dat niet alleen de gemeente zelf, maar ook 

bedrijven zijn gebonden om deze doelen 
te halen.

Andere denkmodus
Maar hoe geef je fiets- en loopbeleid nu 
vorm in de praktijk? Belangrijk is dat met 
de komst van de Omgevingswet meer 
gebiedsgericht gewerkt gaat worden. 
Daardoor is het mogelijk verschillende 

sectoren meer te koppelen en 
gebruik te maken van 

lokale omstandigheden. 
Neem het inrichten 

van een schoolom-
geving. Dit is bij 
uitstek een ‘gebied’ 
waar een loop- en 
fietsvriendelijke 

leefomgeving 
gewenst is. Een 

gemeente kan in haar 
omgevingsvisie de ambi-

tie opnemen om te streven 
naar een gezonde schoolomgeving. 

In het omgevingsplan kan dit verder 
worden uitgewerkt, bijvoorbeeld door 
fiets- en loopvriendelijke routes vanuit 
de wijk naar de school te faciliteren, 
vrachtverkeer in de buurt van de school 
te verbieden en regels op te nemen voor 
de grootte van de winkels binnen de 
directe schoolomgeving. Daarbij geldt dat 
faciliteren en ontmoedigen betere instru-
menten zijn dan ge- en verboden. Je kan 
een gebied kwalitatief benoemen, maar 
dat vraagt wel een andere denkmodus. 
Om daadwerkelijk meters te maken, moet 
het bestuur bovendien ruggengraat tonen 
om mobiliteit en gezondheid mee te laten 
tellen, anders raken ze ondergesneeuwd 
door ‘harde’ plannen.  l

‘Zorg 
voor vroege 

betrokkenheid, 
samenwerking, 

afstemming 
en actieve 
advisering’
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Gezondheid als 
toetsingskader
Hoe gaat Viattence met gezondheid om in het kader van de ruimtelijke 
ordening? En hoe kunnen gemeenten daarop inspelen? Veel is nog ondui-
delijk en daarom is het goed om met elkaar het gesprek aan te gaan. 

Viattence, een ouderenzorgorga-
nisatie op de Veluwe, is actief in 
Epe, Heerde en Wezep. De belang-

rijkste zorgvisie is dat Viattence de mens 
wil zien. Niet: ’wat heeft iemand?’, maar 
‘wie is iemand?’ De instelling probeert 
ervoor te zorgen dat de woonvoorziening 

‘bijna net als thuis’ is. Viattence ziet in 
de toekomst de inzet van mantelzorg en 
de maatschappij in de woonvoorziening 
steeds belangrijker worden. De verwach-
ting is een verdere integratie en miniatu-
risering van techniek ter ondersteuning 
van de zorg. 

Sprekers: Bastien van Werven (Viattence -programmamanager Vastgoed) en Kitty Oude Bruinink 
(Viattence - Procesbegeleider). Gespreksleiding: Ada Goverde (Allios Deite en Koninklijk 
Nederlands Waternetwerk). Tekst: Marleen Vrieze (Moneypenny).
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Investeer in positieve gezondheid
Machteld Huber heeft een diagram 
gemaakt waarin je positieve gezondheid 
ruimtelijk vertaalt. Dit heeft de volgende 
punten: beweging, groen & water, geluid 
& stilte, sociale cohesie en luchtkwaliteit. 
Wat zijn in dit verband de grootste uitda-
gingen met betrekking tot de Omgevings-
wet? Om die vraag te beantwoorden, heeft 
Viattence de volgende vraagstellingen 
gemaakt:

• Hoe ga je dit soort projecten financie-
ren? Investeerders vind je wel. Je hebt 
daarna ook te maken met bestem-
mingsplannen, ruimtelijke plannen, 
gemeentebesturen, etc. Dat is precies 
waar het pijnpunt zit: hoe ga je dit 
soort projecten haalbaar maken? 
Iedereen moet hierbij 
meehelpen. 

• Wat is het gezond-
heidskader? Wan-
neer is het gezond?

• Hoe ga je om met 
die creatieve con-
cepten als rechter?

• Is er in het kader 
van de gezondheid 
met de Omgevingswet 
meer of minder ruimte 
voor creativiteit? Mag je bepaal-
de normen overschrijden als je op lange 
termijn andere doelen weer bereikt? 

• Kan, uitgaande van een positieve 
gezondheid, de mogelijkheid van 
participatie in de Omgevingswet een 
rol spelen? 

• Denk ook aan klimaatproblemen.
• Uitdagingen liggen er ook in de 

bescherming tussen verschillende 
normen en waarden.

• Het verbinden in onder meer de ge-
meentelijke apparaten vergen eveneens 
aandacht.

• Normen zijn niet alleen goed en kun-
nen gezondheid ook in de weg zitten. 

Van klein naar groot
Uit de zaal kwam daarop de vraag hoe 
Viattence als zorgorganisatie kan onder-
steunen bij de verankering van het thema 

gezondheid in de omgevingsvisie? 
Hierop werd geantwoord 

dat Viattence eigenlijk in 
het klein heeft gedaan 

wat op grotere schaal 
gedaan zou moeten 
worden, bijvoor-
beeld investeren in 
gedragsverandering. 

Dit bereik je niet van 
vandaag op morgen, 

maar verandering van 
omgeving zorgt voor veran-

dering van gedrag. Je moet zien 
dat je in de visie van de gemeente terecht 
komt.  l

‘Vertaal 
gezondheid in 

beweging, groen & 
water, geluid & stilte, 

sociale cohesie en 
luchtkwaliteit’
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Weeg waterbelang 
mee bij nieuwbouw

Bij nieuwbouwplannen hebben verschillende organen een sterke rol, 
maar is ervoor de waterbeheerder slechts een adviesrol weggelegd. 
Wel biedt het huidige watertoetsproces houvast om het belang 
van water mee te wegen. Er kan echter zo veel meer, zeker met de 
Omgevingswet in de hand.

In het kader van de klimaatverandering 
verdient het meewegen van water-
belangen aandacht in ruimtelijke 

planprocessen van gemeenten, provin-
cies en het Rijk. De watertoets waarborgt 
vroegtijdig overleg, een wateradvies, een 
waterparagraaf en bij voorkeur juridische 
borging in de ruimtelijke plannen. De Om-
gevingswet gaat een stap verder. Uitgangs-
punt vormt een integrale benadering van 
alle aspecten van de fysieke leefomgeving, 
zoals ruimtelijke ordening, water, natuur, 
bodem en milieukwaliteit. Alle bestuurs-
organen worden geacht bij de uitoefening 
van hun taken en bevoegdheden rekening 

te houden met de taken van andere be-
stuursorganen. Dit betekent dat gemeen-
ten bij het opstellen van een omgevings-
visie en omgevingsplan al in een vroeg 
stadium de waterbelangen moeten borgen. 
Andersom geldt dat waterschappen bij het 
opstellen van de waterschapsverordening 
rekening moeten houden met de taken 
van de gemeenten. Het (watertoets)proces 
is opgenomen in het Besluit kwaliteit 
leefomgeving. 

Speelveld
Klimaatverandering is ook een belangrijk 
aandachtspunt voor burgers. Daarom is 

Sprekers: Peter de Putter (Sterk Consulting) en Willem Wensink 
(Unie van Waterschappen). Tekst: Simona Saldan (Heijmans).
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onder de Omgevingswet participatie bij de 
verschillende instrumenten een verplicht 
onderdeel. Doeltreffende milieubeginselen 
zoals de vervuiler betaalt en aanpak bij 
de bron verdienen eveneens aandacht. 
Bovendien is het de uitdaging om naast 
de klimaatambities ook de wijze van 
sturing door de gemeente op te nemen in 
de omgevingsvisie. Deze uitwerking 
vormt de basis en legitimiteit 
voor het nader uitwerken 
van maatregelen in 
zowel programma’s op 
verschillende niveaus 
(Rijk, provincie en 
gemeente) als in juri-
disch bindende regels 
voor inwoners en be-
drijven in het gemeen-
telijk omgevingsplan. Dit 
is het speelveld waarin deze 
partijen zich bevinden. 

Afstemming
De kerninstrumenten van de nieuwe 
Omgevingswet bieden veel mogelijk-
heden voor provincies, gemeenten en 
waterschappen om ambities, strategie en 
concrete maatregelen gericht op klimaat-
adaptatie te borgen. Dit is immers bij 
uitstek een onderwerp dat vraagt om een 
gebiedsgerichte en integrale benadering! 
Juridische doorwerking zie je niet meer 
terug: de Omgevingswet gaat uit van 
vertrouwen tussen overheden. Daarom 
is het belangrijk dat er een cultuur is van 
afstemming tussen deze partijen. 

Drie fases
Wat is er nodig om de nieuwbouwwijk zo 
te bouwen dat de uiteindelijke bewoners zo 
min mogelijk kans hebben op waterover-

last? Over die vraag is in groepjes gedis-
cussieerd, met als uitkomst om toch vooral 
in de ontwerpfase oplossingsgericht goed 
te bedenken hoe je het zou willen hebben. 
Constructief overleg met alle betrokken 
partijen is eveneens van belang zodat 
ieders belang helder op tafel ligt. In de 
bestemmingsfase kan een onderzoeksplan 

van nut zijn, met name door hierin 
veel aandacht te schenken aan 

participatie. 

Specifieke regels kun-
nen een plek krijgen 
in een omgevingsplan 
om deze vervolgens 
als voorschrift in de 

omgevingsvergunning 
voor de bouw terug te 

laten komen. Een idee is 
om de thans bestaande in-

spraakverordening om te vormen 
naar een participatieverordening. 

Denk tot slot in de inrichtingsfase aan de 
tijdelijke afvoer van grondwater. Gebruik 
eventueel een exploitatie-overeenkomst 
met een reglement, bijvoorbeeld over 
de aanleg en het gebruik van tuinen bij 
particulieren. In de beheer en gebruiks-
fase tot slot is afstemmen met beheerder 
(gemeente en waterschap) aan de voorkant 
van belang. Dit is namelijk nodig om de 
maatregelen te borgen. Eventueel kunnen 
deze ook worden opgenomen in de koopo-
vereenkomsten.

Ten aanzien van het handhaven van de 
gemaakte afspraken kan wellicht het 
privaatrechtelijke spoor iets betekenen. Het 
publiekrechtelijk spoor is en blijft vooral 
een uitdaging!  l

‘Klimaat-
adaptatie is bij 

uitstek een onder-
werp dat vraagt 

om een integrale 
benadering’
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Gezonde maatregelen 
in landelijk gebied
In Gelderland en Noord-Brabant lopen pilots waaruit blijkt dat geur- en 
fi jnstofbelasting kan worden gereduceerd door lokale en gebiedsgerichte 
beleidsmaatregelen. De uitkomsten zijn goede leerpunten om gezond-
heid een plek te geven in het landelijk gebied.

Frank Toemen maakte duidelijk dat 
de huidige wet- en regelgeving 
onvoldoende mogelijkheden biedt 

om gezondheid te beschermen. Een groot 
deel van de ziektelast door fi jnstof vindt 

namelijk plaats door blootstelling onder de 
norm. En ook ammoniak heeft invloed op 
onze gezondheid. Dit effect is echter nog 
niet in de regelgeving meegenomen. De 
mogelijkheden onder de huidige wetge-

Sprekers: Frank Toemen (Omgevingsdienst De Vallei) en Fred Stouthart (Omgevings-
dienst Zuidoost Brabant). Gespreksleiding: Jerry de Rijke (De Rijke Omgeving, bestuurslid 
VVM-sectie Milieurecht en Praktijk). Tekst: Karlien van den Hout (Ruimtemeesters).
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ving om gezondheid echt goed mee te 
wegen zijn volgens hem beperkt. 

Beleid Noord-Brabant
In het kader van de beleidslijn Toekomst-
bestendige Veehouderij werkt Noord-Bra-
bant aan een saneringsregeling voor 
agrarische ondernemers in 
overbelaste gebieden 
voor geur. Doel is het 
verminderen van 
overlastsituaties, 
met name op 
plekken met veel 
woningen. 

De boeren die wil-
len blijven, moeten 
verduurzamen én 
emissies aan de bron 
aanpakken. Naast de gebrui-
kelijke emissies zoals ammoniak, 
fijnstof en geur, moeten ze ook rekening 
houden met de uitstoot van endotoxinen, 
bacteriefragmenten die longproblemen 
veroorzaken. Om de uitstoot hiervan te 
modelleren, is het Endotoxine Toetsings-
kader ontwikkeld. Dit maakt het mogelijk 
om bij een toenemende endotoxinebloot-
stelling een ontwikkeling niet vergun-
baar te maken. Dit houdt ook stand in de 
rechtbank. Daarnaast moeten de blijvers 
goed plannen waar ze hun mest afzetten. 
Uiteindelijk zou dit moeten leiden tot de 
stal van de toekomst: een duurzame stal 
met circulaire bedrijfsvoering en weinig 
emissies.

Beleid Gelderland
Gemeenten in de Food Valley (Gelderse 
Vallei) steken in op maximale emissie-
reductie. Hier zitten veel pluimveehou-

derijen en is de emissie van fijnstof zeer 
hoog. De achtergrondconcentratie van 
fijnstof is hier 21-27 µg/m3 tegen 15-20 
µg/m3 in andere niet-stedelijke gebieden. 
De huidige wetgeving stelt geen eisen 
aan emissie op bedrijfsniveau. Hierdoor is 
de plaatselijke achtergrondconcentratie 

vanwege de grote aantallen 
pluimvee fors toegeno-

men. En toch kunnen 
bedrijven blijven 

uitbreiden zonder 
de wettelijke 
grenswaarden 
voor fijnstofbelas-
ting te overschrij-

den. 

Een aantal ge-
meenten heeft beleid 

vastgesteld om deze situatie 
aan te pakken: het ’Manifest’. Dit 

beleid beoogt een algehele reductie van 
emissies. Veehouders die een melding 
of aanvraag indienen, worden geacht de 
Beste Beschikbare Technieken (BBT) toe te 
passen. Ze moeten daarvoor maatregelen 
nemen die zowel fijnstof als geur redu-
ceren, ook als deze niet in een landelijke 
lijst zijn opgenomen. Dit geldt voor alle 
stallen; niet alleen de nieuwe. De econo-
mische haalbaarheid van een maatregel 
is een belangrijk punt. Zijn de jaarlasten 
per dier te hoog, dan is de maatregel niet 
BBT. Daarom worden de mogelijkheden 
met de ondernemer besproken, vaak aan 
de keukentafel. Vele maatregelen hebben 
ook voordelen voor de ondernemer. Dat 
trekt menig ondernemer over de streep. 
Het beleid heeft geresulteerd in een 
totale reductie van 34 % fijnstof, waarvan 
29% extra (bovenwettelijk) is. 

‘Belangrijk 
is het belang 

van het strategisch 
formuleren van 

gezonde ambities in 
de omgevingsvisie’ 
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Om de ondernemers te ondersteunen is 
het Praktijkcentrum Emissiereductie Vee-
houderij (PEV) opgericht. Het PEV voert 
pilots uit om nieuwe innovatieve reduc-
tietechnieken te bemeten. De focus ligt 
op brongerichte en betaalbare maatrege-
len zoal ionisatielampen en corona(prik-
kel)draad. Deze geven lage jaarlasten en 
behoorlijke reductiepercentages.

Werken aan gezondheid 
Belangrijk leerpunt van de twee pilots is 
het belang van het strategisch formu-
leren van ‘gezonde’ ambities in de om-
gevingsvisie. Daarvoor is op de website 
‘gezondeleefomgeving.nl’ een aantal 
tools, databases en pilots beschikbaar. 
Interessant voor het landelijk gebied 
zijn de GGD Kernwaarden, de Brabantse 
Omgevingsscan (BroS), en de Quickscan 
Leefomgeving. 

Het onderzoek Volksgezondheid en 
Veehouderij Omwonenden (VGO) heeft 
contouren rondom veehouderijen vastge-
steld waarbinnen er gezondheidseffecten 
zijn gevonden. In gebieden van 1 km 
rondom pluimveehouderijen en 1,5 km 

rondom geitenhouderijen worden meer 
longaandoeningen gevonden dan daar-
buiten. Deze contouren heeft Noord-Bra-
bant op een kaart gezet, samen met de 
geurcontouren. Daaruit werd duidelijk 
dat de ontwikkelruimte in de provincie 
erg beperkt is. Er is vervolgens met de 
GGD overlegd en besloten heel gebieds-
gericht te gaan kijken welke ontwikkeling 
nog wel en niet wenselijk is. Kleinere 
projecten zoals inbreiding woningbouw 
op grote afstand kan bijvoorbeeld over-
wogen worden. Grote projecten op korte 
afstand, met veel gevoelige bestemmin-
gen worden lastiger te onderbouwen. 

In een omgevingsplan kunnen ambities 
verder uitgewerkt worden door regels te 
stellen voor activiteiten en de verdeling 
van functies en locaties. Hierbij kan 
gedacht worden aan het omschakelen 
naar diersoorten met lagere emissie 
of diersoorten geheel te verbieden op 
bepaalde locaties. Een gebiedsgerichte 
aanpak met bedrijfsgerichte maatregelen 
en waar rekening wordt gehouden met 
lokale omstandigheden is daarbij aan te 
bevelen.  l
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De omgevingsvergunning:
whats new?
De omgevingsvergunning onder de Omgevingswet: veel blijft hetzelfde maar 
er zijn belangrijke verschillen. Meer activiteiten gaan onder de omgevings-
vergunning vallen, zoals bijvoorbeeld de “beperkingengebiedactiviteit water-
staatswerk”. Maar ook in de procedure en systematiek verandert het nodige 
dat aanmerkelijke gevolgen zal hebben voor de praktijk. 

Eén van de belangrijke uitgangspunten 
van de Omgevingswet is dat activiteiten 
zijn toegestaan, tenzij anders aangege-

ven. Activiteiten kunnen zonder meer worden 
toegestaan onder algemene regels. Ook kan 
een vergunningplicht gelden, maar dat is onder 
de Omgevingswet niet het uitgangspunt. In 

de Omgevingswet, het Besluit Activiteiten 
Leefomgeving (Bal) en het Besluit Bouwwerken 
Leefomgeving (Bbl) is kritisch beoordeeld of een 
voorafgaande toets echt noodzakelijk is. Het is 
de bedoeling van de wetgever dat ook in het 
omgevingsplan terughoudend wordt omge-
gaan met het stellen van vergunningplichten.
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Wijzigingen
Belangrijke wijzigingen zijn het vervallen van 
het begrip onlosmakelijkheid, de introductie 
van het begrip milieubelastende activiteit 
en de splitsing van de bouwvergunning in 
enerzijds een bouwtechnische vergunning en 
anderzijds een ruimtelijke vergunning.

Het vervallen van het begrip ‘onlosmakelijk-
heid’ geeft aanleiding tot het zoeken naar de 
grens. In hoeverre kunnen activiteiten ‘op-
geknipt’ worden? Een voorbeeld uit de zaal: 
kan een casco van een fabriekshal worden 
gerealiseerd zonder eventuele installaties 
hierin mee te nemen?

Het tegengeluid is dat losse aanvragen ook 
voor de aanvrager/initiatiefnemer risico’s met 
zich meebrengen. Het risico blijft bestaan dat 
uiteindelijk blijkt dat toch één toestemming 
niet kan worden verleend en het initiatief 

niet kan worden gerealiseerd. Hoe dan ook 
geldt: een project kan pas worden uitgevoerd 
als alle benodigde toestemmingen zijn 
verkregen.

Meerdere activiteiten
Bij een aanvraag die meerdere activiteiten 
omvat is er één bevoegd gezag. In de regel 
is dit de gemeente. Mogelijk hebben andere 
overheden dan advies met instemming. Als 
er een zogenoemde magneetactiviteit is opge-
nomen, wordt het bevoegd gezag ‘omhoog 
getild’: het bevoegd gezag voor de magnee-
tactiviteit is bevoegd voor de hele aanvraag. 
Magneetactiviteiten zijn terug te vinden in 
hoofdstuk 4 van het Omgevingsbesluit.

Wateractiviteiten moeten altijd apart worden 
aangevraagd. Voor deze activiteiten is de 
waterbeheerder bevoegd gezag. 

Spreker: Sandra Anzion (Anzion juridisch advies, bestuurs-
lid VVM sectie Milieurecht en Praktijk) en Yvette Bijkerk 
(ministerie van BZK). Gespreksleiding: Rens Bolkestein 
(Brolyn, voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk). 
Tekst: Leendert de Bruin (Heijmans, bestuurslid VVM sectie 
Milieurecht en Praktijk).
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Milieubelastende activiteit
Met de invoering van het 
begrip ‘milieubelasten-
de activiteit’ (MBA) 
verdwijnt het huidige 
inrichtingenbegrip. De 
omgevingsvergunning 
dekt de gehele milieube-
lastende activiteit inclusief 
de zogenaamde functioneel 
ondersteunende activiteiten. De 
organisatorische samenhang is hierin 
geen afweging meer. Algemene milieure-
gels staan niet meer alleen in rijksregels 
(met name het Bal), maar komen ook in het 
gemeentelijke omgevingsplan. Gemotiveerd 
kan van de regels in het omgevingsplan wor-
den afgeweken door het verkrijgen van een 
vergunning voor een omgevingsplanactiviteit 
(o.p.a.).

Reguliere procedure
Andere belangrijke wijziging is dat meer 
gebruik zal worden gemaakt van de regu-
liere procedure in plaats van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb). 
Voor een grote groep complexere vergunnin-
gen (huidig recht: buitenplanse afwijkingen 
van het bestemmingsplan en een deel van de 
milieuvergunningen) wordt de beslistermijn 
daardoor flink korter: acht weken in plaats 
van zes maanden. Een heel goede ketensa-
menwerking en een goed vooroverleg (de 
“omgevingstafel”) worden noodzakelijk om te 
komen tot tijdige besluitvorming. De lex silen-
cio positivo verdwijnt: de vergunning wordt in 
geen enkel geval nog van rechtswege verleend 
bij overschrijding van de beslistermijn.

De Omgevingswet gaat uit van één overheid. 
De verschillende overheden moeten derhal-
ve in de keten meer en meer samenwerken. 

Ook bij gebiedsoverstijgende 
initiatieven zal regionale 

samenwerking tussen 
verschillende overheden 
geboden zijn.

Participatie
Participatie is een belang-

rijke stap voor initiatieven. 
De reikwijdte van participatie 

strekt van verschillende andere 
overheden tot aan stakeholders, 

burgers en belangengroeperingen. Dit vereist 
een andere manier van werken: vroegtijdig 
samenwerken en participatie leidt tot integra-
le en betere besluitvorming.

Aandachtspunten
Uit de zaal kwam naar voren dat het stelsel 
van de Omgevingswet mogelijkheden 
biedt voor ruimte in de vergunning en dat 
een flexibeler vergunning kansrijk wordt. 
Belangrijk in dit verband is - nu ook al! - om 
goed na te denken over welke onderdelen van 
de aanvraag onderdeel van de vergunning 
moeten worden. In dat kader kan het handig 
zijn om een informatieplicht op te nemen 
in de vergunningvoorschriften waardoor 
het bevoegd gezag up-to-date kan worden 
gehouden over variabele aspecten. Een ander 
aandachtspunt is de voorbereiding op het 
gebruik van de reguliere voorbereidings-
procedure en de aansluiting van het lokale 
zaak- c.q. vergunningsysteem op de landelijke 
voorziening DSO.

De weg naar minder regels en meer ruimte 
voor initiatief eindigt overigens niet met de 
inwerkingtreding van het stelsel. De transitie 
loopt door tot aan 2029. Maar vergunningen 
worden al direct vanaf 1-1-2021 aangevraagd 
en verleend volgens het nieuwe recht.  l

‘De ver-
schillende 
overheden  

moeten voortaan  
in de keten meer 
en meer samen-

werken’
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De waterketen bestaat uit het geheel van voorzieningen voor zowel 
drinkwaterwinning, -productie en levering als voor het inzamelen, 
transporteren en zuiveren van afvalwater. Het waterbedrijf is daarbin-
nen verantwoordelijk voor de productie en levering van drinkwater. Het 
gebruikte water moet vervolgens ingezameld worden. Dat gebeurt via 
de riolering en is de taak van de gemeente. Via de riolering wordt het 
afvalwater afgevoerd naar een afvalzuiveringsinstallatie waarna het 
gezuiverde water weer terugkomt in het watersysteem. De Omgevingswet 
grijpt in op de bestuurlijke samenwerking . 

Het waterbedrijf moet zorgen voor 
een goede drinkwatervoorziening. 
Als zij hun werk niet kunnen 

doen, dan zit een hele stad zonder water. Zij 
moeten dus de ruimte krijgen, ook vanuit 
de Omgevingswet, om die dienst te verle-
nen. Hoe moeilijker het wordt, hoe duurder 
het drinkwater wordt. 

Nederland telt in totaal tien waterbedrij-
ven. Evides is er daar één van. Hun leidin-

gen liggen in het hele voorzieningsgebied. 
Een drinkwaterbedrijf heeft gemeenten 
en provincies als aandeelhouders. De 
drinkwatervoorziening is een dwingende 
reden van groot openbaar belang. Daarom 
moet bij allerlei voorgenomen activitei-
ten in de openbare ruimte goed worden 
gekeken naar de duurzame bescherming 
van de drinkwatervoorziening (Beleidsno-
ta Drinkwater van IenW). Verder behoort 
de drinkwaterinfrastructuur tot de ‘vitale 

Spreker: Hans Geerse (Evides). 
Gespreksleiding: Ada Goverde 
(Evides). Tekst: Marleen Vrieze 
(Moneypenny).

Belangen versterken 
met water
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infrastructuur’. De riolering en de afvalwa-
terzuiveringen hebben die status niet. 

Overgeslagen
Meer flexibiliteit voor initiatieven in de 
fysieke leefomgeving betekent dat er risico’s 
kunnen ontstaan voor een goede, 
kostenefficiënte drinkwater-
voorziening. “Pas wanneer 
dingen niet vanzelf-
sprekend zijn, ga je ze 
waarderen”, aldus Hans 
Geerse. Een drinkwater-
bedrijf is geen overheid, 
dus zij hebben een andere 
positie dan een gemeente 
of een waterschap. Regionale 
afstemming met gemeenten 
en waterschappen is daarom voor een 
waterbedrijf van groot belang, maar hoe pak 
je dat aan? Drinkwater wordt in gemeente-
lijke plannen heel snel overgeslagen, leert 
de ervaring. Daarom zijn er de laatste tijd 
initiatieven genomen vanuit de ‘waterketen’ 
om beter in beeld te komen en gezamenlijk 
de belangen te behartigen. 

Strijdige belangen
Evides heeft met de provincies Zuid-Hol-
land en Noord-Brabant de ervaring dat 
het ketenbelang goed is meegenomen in 
de provinciale omgevingsvisie en in de 
provinciale omgevingsverordening. Zeeland 
heeft hier nu ook oog voor (Zeeland is nu 
bezig met de Provinciale Omgevingsvisie). 
Via de de regionale samenwerkingsverban-
den Waterketen hebben ze de verbindingen 
om dit op de agenda te krijgen. “Je moet 
afwegen of je als waterbedrijf zelf het 
contact zoekt met de afdeling Ruimtelijke 
Ordening van de gemeenten of dat je dat via 
de samenwerkingsverbanden/netwerken 

doet. Dat laatste is vooralsnog de insteek die 
in West Brabant is gebruikt. In de netwerken 
zitten immers ook de waterschappen en 
de gemeenten met de afdelingen water en 
riolering.” Van belang in dit verband is, zeker 
wanneer er sprake is van tegenstrijdige 

belangen, dat zij elkaar niet te-
genspreken bij het naar voren 

brengen van de waterketen-
belangen. Strijdige belan-
gen kunnen bijvoorbeeld 
spelen in plannen voor 
warmtekoude-opslag, 
geothermie en klimaat-

adaptie (afkoppelen in 
grondwaterbeschermings-

gebieden). Het is al een ver-
schil hoe je dit benoemt: belang 

of waarde. Het zou goed zijn als binnen 
de samenwerkingsverbanden de plannen 
op dit gebied elkaar in een vroeg stadium 
worden gedeeld om samen oplossingen te 
vinden. 

Belangen borgen
Het borgen van belangen in de Omgevings-
wet gebeurt in drie stappen:
1:  Weten wat je belangen zijn;
2:  Belangen doorvertalen naar de omge-

vingsvisie en vervolgens het omgevings-
plan;

3:  Het opstellen van een omgevingspro-
gramma.

De uitdaging is ‘om het voor elkaar te 
krijgen’, met minimale inspanning en toch 
maximaal resultaat
De laatste vraag van Ada Goverde aan 
Hans Geerse luidde: “Wat ziet u graag in de 
toekomst?” “Dat het belang van waterbe-
heer als zodanig wordt herkend”, luidde zijn 
antwoord.  l

‘Meer flexi-
biliteit voor 

initiatieven vormt 
een risico voor de 
drinkwatervoor-

ziening’
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