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Organisatie

De organisatie van de Dag van de Omgevingswet 2016 was in handen van
sectie Milieurecht en Praktijk van de VVM, netwerk van milieuprofessionals.
Dit gebeurde in samenwerking met gastheer Provincie Zuid-Holland, Provero,
Stadswerk, Platform31, de Vereniging voor Milieurecht, de Vereniging Bouwen Woningtoezicht Nederland, het Koninklijk Nederlands Waternetwerk en
het Netwerk Jong Leefomgeving. 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.) Jos Dolstra
(MWH), Jerry de Rijke (De Rijke omgeving), Rachel Heijne (directeur VVM)
en Renée Lameijer (Provincie Zuid-Holland).
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Intro

Voorwoord

Body
Ook tijdens de eerste lustrumeditie van de Dag van de Omgevingswet was goed te
merken dat de belangstelling voor de Omgevingswet nog steeds toeneemt. Maar
liefst 360 deelnemers lieten zich op 6 oktober 2016 bijpraten over de Omgevingswet. Dankzij de bekendmaking enkele maanden eerder van de teksten van de
Algemene Maatregelen van Bestuur was het bovendien mogelijk veel dieper in de
materie te duiken dan de voorgaande jaren.
Net als de vier eerdere edities begon het congres met een plenair gedeelte. Han Weber, lid van Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland, ging in op de relatie
tussen de Omgevingswet en de energietransitie. Staadsraad Ben Schueler nam de
deelnemers vervolgens mee langs de hoofdlijnen van de Algemene Maatregelen van
Bestuur. Vervolgens legde Andries van den Broek van het SCP de relatie tussen de
Omgevingswet en participatie. Daarna was er, verdeeld over drie rondes, een keuze
uit maar liefst dertig verdiepende deelsessies met een grote verscheidenheid aan
onderwerpen. Tijdens de lunchpauze en de afsluitende borrel werd goed gebruik
gemaakt van de mogelijkheden om te netwerken.
De VVM organiseert de Dag van de Omgevingswet al vanaf de eerste editie met een
(groeiend) aantal samenwerkingspartners. Daarmee is het een breed congres dat
zich niet alleen richt op milieuprofessionals, maar op allen die actief zijn in de fysieke leefomgeving. Onze dank gaat uit naar de inzet van de sprekers, gespreksleiders
en verslagleggers, de inzet van medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur
en Milieu en het Programma Aan de slag met de Omgevingswet en niet te vergeten
de medewerkers van ons eigen VVM Bureau.
De zesde editie van de Dag van de Omgevingswet zal plaatsvinden in oktober 2017.
Net als voorgaande jaren zijn suggesties voor thema’s en andere ideeën voor de
invulling van deze dag weer van harte welkom. En dat geldt natuurlijk ook voor u als
lezer van deze congresbundel!

Ing. Jos Dolstra
Voorzitter VVM-sectie
Milieurecht en Praktijk
netwerk van
milieuprofessionals

Drs. Rachel Heijne
Directeur VVM
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De wet de maat genomen
Met 360 belangstellenden was de vijfde editie van de Dag van de Omgevingswet drukker dan ooit tevoren. “Aan alles is te merken dat de invoering van de Omgevingswet dichterbij komt”, merkte dagvoorzitter Rachel
Heijne bij de start van de dag op. “Wat een opkomst.”
Rachel Heijne, directeur VVM hield haar
publiek voor dat de titels van de vier
congresbundels goed de ontwikkeling
van de Omgevingswet weerspiegelen:
Inhoud geven aan een megawet in
wording (2012), Plussen en minnen van
een megawet in wording (2013), Schaven
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aan een megawet in wording (2014) en
Megawet in wording uit de luwte (2015).
Alles verandert
Gedeputeerde Han Weber van de
Provincie Zuid-Holland noemde het in
zijn welkomstwoord goed dat de vijfde

editie van de Dag van de Omgevingswet
een volle bak is. “Het wetsvoorstel is nu
aangenomen en dit betekent dat, als
alles volgens plan verloopt, we er vanaf
voorjaar 2019 naar gaan handelen.” Geen
sinecure volgens Weber. “Het zal veel van
ons vragen. Niet alleen om efficiënter en
integraler te werken, maar ook te zorgen
voor een optimale digitale ontsluiting. Te
meer daar er meer oog moet komen voor
duurzame ontwikkeling, evenals voor regionale verschillen en het mogelijk maken
van maatwerk.”
Werken vanuit vertrouwen is eveneens
een aspect waar handhavend Nederland
volgens de gedeputeerde aan zal moeten wennen. Het aloude principe van
‘Nee tenzij’ verandert immers in ‘Ja mits’.
“Werkwijze, verhoudingen, van alles verandert.” Gemeenten en provincies moeten
opereren als een lerende organisatie, met
als sleutelwoorden cocreatie en gedeeld
eigenaarschap. “Mijn provincie is daar al
volop mee bezig, maar deels is dat voor
ons nog een ontdekkingsreis.” Toch is hij
vastbesloten om op basis van vertrouwen
die weg in te slaan. “De buitenwereld
gaat dat herkenbaar merken”, verzekerde
Weber. “Wel zijn er nog bepaalde
risico’s die aandacht vragen.
Neem het toezicht. Of het
regelen van de minder
gewenste functies zoals
afvalcentrales en windmolens. Voor ons spelen
er tientallen gebiedsopgaven op het land. Hoe
gaan we daar als provincie
mee om? Geven we gemeenten volop de ruimte of moeten we
ook de boeman spelen?”

Gedeputeerde Han Weber:
“Alles verandert”

Versnellen energietransitie
Persoonlijk heeft Weber de ambitie om
de energietransitie te versnellen. “Dit is
direct gerelateerd aan de Omgevingswet, want hiervoor moeten we een heus
energielandschap creëren. De inrichting
van landschap, wijken en bedrijventerreinen gaat onlosmakelijk veranderen. Het
is de uitdaging daarin evenwicht te
vinden via een gebiedsgerichte
aanpak.” Ter illustratie nam de
gedeputeerde de deelnemers
mee naar een gemeente waar men hiermee
concreet aan de slag is.
“Goeree Overvlakkee wil in
2020 energieneutraal zijn en
vervolgens ook energieleverancier worden. Oorspronkelijk
hikte de gemeente aan tegen de grote
windmolenopgave, maar al gauw is be-

‘Vaker
genoegen moeten
nemen met
onzekerheid is
niet erg’
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sloten van de nood een deugd te maken.
Partijen hebben zich verenigd in een
energiealliantie. Naast veel windmolens,
met voldoende elektriciteit om te voorzien in de behoefte van twee derde van
Rotterdam, werkt men aan een getijdencentrale, een waterstofcentrale en het
grootste zonneveld van Zuid-Holland.
Ons ruimtelijk beleid sloot te weinig
aan bij deze opgave en daarom heeft het
eiland experimenteerruimte gekregen
in het kader van de Omgevingswet, een
proeftuin dus. Als provincie proberen we
zo goed mogelijk te faciliteren, maar ik
verwacht dat dit met de Omgevingswet
veel eenvoudiger wordt. Dan kunnen we
meer gebiedsgericht en met maatwerk
dit soort uitdagingen oppakken. Dit
voorbeeld laat zien dat de wet een grote
kans biedt.”
Begrijpelijker en toegankelijker
Na de goedkeuring door Tweede en
Eerste Kamer van de Omgevingswet
verschenen deze zomer de concept-Algemene Maatregelen van Bestuur
(AMvB’s). Ben Schueler,
Staadsraad bij de Raad
van State en hoogleraar
Universiteit Utrecht,
vindt dat deze zijn
opgezet volgens een
helder en begrijpelijk
systeem. “Daardoor
wordt de nieuwe wet
veel begrijpelijker en
toegankelijker.” De AMvB’s bevatten weliswaar veel huidige regels,
al dan niet in een andere vorm, maar
nog meer komen helemaal niet meer

Ben Schueler: “Er zullen meer
verschillen ontstaan”

terug. Neem de hoogte van plafonds en
dat soort zaken. “Ik vind dat een heel
gezond uitgangspunt.” Ook het feit dat
de wet meer uitgaat van vertrouwen in
de bestuurlijke communicatie spreekt
Schueler aan. Zo verschuift het beoordelingsmoment. “Dit betekent
onder meer dat je een plan
niet langer maximaal
hoeft te onderzoeken op mogelijke
consequenties. Dat
leidt nu nog tot veel
tijdrovend onderzoek,
waarvan vervolgens
veel op de plank blijft
liggen. Interessant is ook
dat de planhorizon verdwijnt.
Verder wordt het overgangsrecht
opengelaten. Dit biedt weliswaar meer
bestuurlijke keuzeruimte, maar er gaan

‘Het is nog
maar de vraag
of eenvoudig écht
beter is voor
iedereen’
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wel meer verschillen ontstaan.” Alles
overziend, maakt de wet het omgevingsrecht volgens Schueler integraler en
flexibeler. “Een goed streven. Aandachtspunt daarbij is wel het tegengaan van
juridisering. We zullen vaker genoegen
moeten nemen met onzekerheid, maar
dat is niet erg.”
Ondergeschoven kindje
Andries van den Broek, senior wetenschappelijk medewerker SCP, haakte
vervolgens in op de positie van de
burger in de Omgevingswet. Hij vindt
dat dit onderwerp nog niet tot wasdom
is gekomen. “Het is nog maar de vraag of
eenvoudig écht beter is voor iedereen.”
Illustratief is volgens hem dat het woord
‘burger’ slechts twee keer in de wet
staat. Hij noemde het een teken aan de
wand dat ‘burgerluchtvaart’ wel elf keer
wordt genoemd. “Van initiatiefnemers
wordt verwacht dat zij tijdig en volledig
informeren. Maar wat is ‘tijdig’ en ‘volledig’? Het lijkt op de slager die zijn eigen
vlees keurt. Van belang in dit verband is
kritische waarheidsbevinding, maar de
regionale pers is aan het eroderen. Dit is
nog een punt van aandacht.”
Van den Broek benadrukte dat het voor
een burger van belang is om te weten
wat er gebeurt in zijn omgeving. Burgers
moeten zich kunnen laten horen en zich
gehoord voelen, waarbij de finale afweging draagvlak verdient. De inrichting
van onze ruimte kent altijd winnaars
en verliezers. De laatsten moeten zich
gehoord voelen. De wet spreekt iets te
veel de geest uit dat het allemaal wel
goed komt.”

netwerk van
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Andries van den Broek:
“Ongelijkheid in bagage vereist
aandacht”

Voorraadbus aan burgers
Representatie is volgens Van den Broek
een ander punt van aandacht. “De wet
gaat er abusievelijk vanuit dat er een
ruime voorraad aan burgers bestaat die
klaar staan om te participeren. De vraag
is of dit wel klopt. Er is een grens aan
de belastbaarheid van burgers, mensen
hebben van alles te doen. Moet men
zich naast mantelzorg over de omgeving
druk maken?” Ook bestaat er volgens
hem spanning tussen degenen die zich
wel en niet roeren. “Niet iedere burger is
even goed toegerust. Stel dat naast een
wijk vol mondige NRC-lezers met vrienden een wijk met onmondige mensen
zonder vrienden belang hebben bij een
bepaalde ruimtelijke ingreep. Die ongelijkheid in bagage vereist aandacht.”
Jan de Graaf
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Sprekers en gespreksleiding: Renée Lameijer (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en
Provincie Zuid-Holland) en Sandra Anzion (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en
Anzion juridisch advies). Verslag: Saskia van Miltenburg (MWH).

Stelselherziening een notendop
De Omgevingswet is een enorme
operatie die zesentwintig wetten
samenvoegt en in totaal zo’n vijftig wetten raakt. Wat houdt deze
stelselherziening Omgevingswet
globaal in, wat is het doel en wat
gaat er veranderen?
De Omgevingswet (Ow) brengt ontwikkelingen in de samenleving en knelpun-
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ten in het omgevingsrecht samen door
te focussen op vier verbeterdoelen. Doel
is het vergroten van de inzichtelijkheid
en het gebruiksgemak van het recht,
het in samenhang benaderen van de
fysieke leefomgeving, het vergroten
van de bestuurlijke afwegingsruimte én
zorgen voor snellere besluitvorming. Een
voorbeeld waarom het samenhangend
benaderen van de fysieke leefomgeving
kansen biedt is het mobiliteit en luchtkwaliteit. Beide onderwerpen hebben

duidelijk met elkaar te maken, maar zijn
nu nog vaak twee losse sectoren. Het
wetvoorstel voorziet in een kader voor
alle activiteiten in de fysieke leefomgeving en heeft tegelijkertijd nadrukkelijk
oog voor het beschermen ervan.
Zes kerninstrumenten
De wet is opgebouwd rond zes kerninstrumenten: 1. Omgevingsvisie, 2.
Programma`s, 3. Decentrale regels
(het omgevingsplan voor gemeenten,
omgevingsverordening voor provincies
en de waterschapsverordening voor het
waterschap), 4. Algemene rijksregels, 5.
Omgevingsvergunning en 6. Projectbesluit.
1. Omgevingsvisie
In de omgevingsvisie worden ambities
vastgelegd. Het Rijk is nu bezig met de
Nationale Omgevingsvisie, maar ook
provincies en de gemeenten moeten een
omgevingsvisie gaan opstellen.
2. Programma’s
Programma’s maken de doelen van de
omgevingsvisie concreet. Een aantal is
verplicht, waaronder lucht en water. Een
programma is nodig indien er niet aan
een omgevingswaarde kan worden voldaan. Een voorbeeld is een beheerplan
voor de natuur. Het gaat overigens niet
alleen om zaken die op landelijk niveau
spelen, juist ook gemeenten kunnen een
programma opstellen rond bijvoorbeeld
luchtkwaliteit
3. Decentrale regels
De decentrale regels zijn voor de
provincies de omgevingsverordening,
voor de waterschappen de waterschapsnetwerk van
milieuprofessionals

verordening en voor gemeenten het
omgevingsplan. In deze documenten
worden alle regels met betrekking tot
de fysieke leefomgeving opgenomen en
deze hangen samen met de omgevingsvisie van het betreffende orgaan. Voor
de gemeente is deze figuur de grootste
verandering; zij krijgen meer regelruimte. Het gaat in het omgevingsplan om
meer dan RO, straks kunnen bijvoorbeeld
ook milieuonderwerpen landen in het
omgevingsplan.
4. Algemene rijksregels
De Algemene rijksregels zijn ondergebracht in vier AMvB`s: het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), het Besluit bouwwerken
Leefomgeving (Bbl) en het Besluit
kwaliteit leefomgeving (Bkl):
1. Het Omgevingsbesluit is voor burgers
en overheid en geeft procedurele regels voor hoe het aanvragen van een
vergunning werkt, wie het bevoegd
gezag is en welke procedures gevolgd
moeten worden. De procedures zijn
ook omschreven in hoofdstuk 16
Omgevingswet en in de Algemene
wet bestuursrecht. Ook de milieueffectrapportage is opgenomen in het
Omgevingsbesluit.
2. Het Bal bevat inhoudelijke normen
en is vooral gericht op burgers en bedrijven. Het Bal gaat niet alleen over
milieu, maar ook over andere activiteiten zoals het spoor, zwemwater en
erfgoederen die effect hebben op de
fysieke leefomgeving. In vergelijking
met het Activiteitenbesluit is er een
andere ordening en meer structuur
door een zogenaamde richtingaanwijzer.
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3. Het Bbl bevat ook inhoudelijke regels
en is gericht op burgers en bedrijven. Het besluit lijkt op het huidige
bouwbesluit maar kent wel de nodige
wijzigingen.
4. Het Bkl geldt alleen voor overheden,
terwijl het Bal en het Bbl primair zijn
bedoeld voor burgers en bedrijven.
Het Bkl is gericht op omgevingswaarden en instructieregels voor
bijvoorbeeld omgevingsplannen en
omgevingsvergunningen.
5. Omgevingsvergunning
De Omgevingsvergunning verandert
niet veel. Het blijft vooral één vergunning met aan de achterkant sectorale
toetsing.
6. Projectbesluit
Het projectbesluit is een realisatie-instrument voor provincie of Rijk en richt zich
op grotere ruimtelijke
ordeningsplannen van
provinciaal respectievelijk nationaal belang,
bijvoorbeeld grote infrastructurele projecten.

aanvullingswetten voor bodem, geluid,
natuur, grondeigendom en ammoniak
en veehouderij.
Digitaal Stelsel Omgevingswet
Expliciete aandacht verdient de digitale
opgave die de stelselherziening met zich
meebrengt. De juridische herziening is
namelijk maar een klein onderdeel van
de herziening die met de Omgevingswet
wordt beoogd. Het gaat nog veel meer
om de manier waarop we met elkaar
werken. Eenvoudig en overzichtelijk
via digitale systemen voor informatievoorziening, vergunningverlening en
dergelijke middels het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO). En in overleg en
met vertrouwen in elkaar, van overheid
tot overheid, maar ook van burger/bedrijf tot overheid en andersom.
Opvallende veranderingen
In het laatste deel van
deze sessie hebben de
sprekers samen met
de deelnemers enkele
opvallende veranderingen besproken en
bediscussieerd. Daarbij
is onder andere aandacht
besteed aan het vervallen van
het inrichtingenbegrip, de verschuiving van geluids- en geurnormen naar
het omgevingsplan, minder detailvoorschriften in het Bal, een explicietere plek
voor gezondheid in de regelgeving en
tot slot het ‘mengpaneel’ voor de lokale
afwegingsruimte.

‘In samenhang
benaderen van
fysieke leefomge
ving kansen biedt
kansen’

Invoeringswet
Over het overgangsrecht is nog niet
veel bekend, dit krijgt zijn plaats in de
Invoeringswet. Met de Invoeringswet
worden ook enkele wijzigingen aangebracht in de Omgevingswet en allerlei
huidige wetten worden gewijzigd
of ingetrokken. Daarnaast komen er
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Spreker: Frans Tonnaer (Adviesbureau Tonnaer en Praktijk Academie Omgevingsrecht). Gespreksleiding:
Gerard Leeman (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en Mibacu B.V.). Verslag: Jelle van de Poel
(Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en Rechtbank Midden-Nederland).

Aan de slag met AMvB’s
nieuwe stijl
De Omgevingswet en de vier nieuwe AMvB’s bieden meer ruimte voor

keuzes op decentraal niveau. Maar het Rijk houdt wel degelijk een vinger
in de pap, met name door de omgevingswaarden, instructieregels en
beoordelingsregels.

De Omgevingswet beoogt een
vergroting van de inzichtelijkheid,
de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak. Hiertoe worden circa zestig
AMvB’s gereduceerd tot de in het
vorige hoofdstuk aangegeven vier:
Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit
leefomgeving, Besluit activiteiten
leefomgeving en Besluit bouwwerken
leefomgeving.
De Omgevingswet bestaat uit 23 (nog
niet allemaal ingevulde) hoofdstukken, 360 artikelen en 900 artikelleden.
De vier amb’s beslaan 2.660 artikelen
(6.600 artikelleden). Het is 2.330 pagina’s
tekst, waarvan 755 pagina’s artikelen
en bijlagen en 1.575 pagina’s toelichting
(579 pagina’s algemeen en 996 pagina’s
artikelsgewijs).
De Omgevingswet is een bestuurlijke
organisatiewet, slechts circa 7% van de
netwerk van
milieuprofessionals

bepalingen is tot de burger gericht. Een
initiatiefnemer die een bouwproject
wil uitvoeren met een milieubelastend
onderdeel moet alle vier de AMvB’s
raadplegen. De vraag is of het eenvoudiger zou kunnen. Tonnaer pleit er in
ieder geval voor om de Omgevingswet
eenvoudiger digitaal raadpleegbaar te
maken, met hyperlinks en een structuur
vanuit de gebruiker. Dit kan ook zonder
de bestaande tekst van de AMvB’s te
veranderen.
Besluit kwaliteit Leefomgeving
Het Bkl bevat inhoudelijke regels voor
de uitoefening van taken en bevoegdheden door bestuursorganen. Het bevat
Rijksomgevingswaarden; deze kunnen
indirect doorwerken naar decentrale
overheden, bijvoorbeeld via instructieregels, verwijzing in beoordelingsregels
of voorschriften in een omgevingsver-
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gunning. Zij leiden tot een programmaplicht bij dreigende overschrijding.
Voor het vaststellen van een programma is B&W in principe het bevoegd
gezag (artikel 3.10). Ook provincies
en gemeenten kunnen omgevingswaarden vaststellen in respectievelijk
de omgevingsverordening en het
omgevingsplan. Decentrale omgevingswaarden kunnen wel strenger,
maar niet ruimer zijn dan Rijksomgevingswaarden. In instructieregels kan
sprake zijn van ‘betrekken bij’, ‘reke-
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ning houden met’ en ‘in acht nemen’.
Dit bepaalt het normatief gewicht.
Meer afwegingsruimte
De afwegingsruimte voor een
omgevingsplan is vergroot. Door de
scheiding van de immissienormen
in het Bkl en emissienormen in het
Bal zijn er voor gemeenten meer
mogelijkheden om gebruiksruimte
te verdelen. Voor geluid, trillingen en
geur zijn er standaardwaarden waar
het decentrale bestuur naar boven en

naar beneden van af kan wijken. Tonnaer geeft aan dat je je bij zo’n ruime
afwijkingsmogelijkheid af kunt vragen
wat de meerwaarde is van een dergelijke standaardwaarde. Voor veiligheid zijn
er wel strikt toe te passen bepalingen.
Tonnaer licht verder toe dat er, door de
‘verantwoordelijkheid’ te verleggen van
de initiatiefnemer naar de gemeente,
meer deskundigheid en activiteit van
de gemeente wordt verwacht. In het Bkl
staan ook Rijksbeoordelingsregels voor
activiteiten die in de wet aan het Bal en
het Bbl vergunningsplichtig zijn gesteld.
Decentraal versus centraal
Door de integratie van domeinen
is het stelstel diffuser geworden. De huidige integratie in onder meer de
domeinen bouw, milieu
en natuurbescherming
noemt Tonnaer overzichtelijker. Het nieuwe
stelsel biedt bewust
afwegingsruimte voor
ontwikkelingen op decentraal niveau. Het subsidiariteitsbeginsel (decentraal wat kan, centraal
wat moet) vereist een goede motivering
van rijksregels (en ook van provinciale
regels!).
In een omgevingsplan kan veel geregeld worden: onder meer veiligheid,
waterbelangen, luchtkwaliteit, geluid,
geur en cultureel erfgoed. Bij toedeling
van functies aan locaties gelden de
Rijksinstructieregels voor omgevingsplannen, ook de provincie kan dergelijke
instructies opstellen. De gemeentelijke
regelvrijheid is dus mede afhankelijk

van provinciale terughoudendheid. Op
de vraag wat als een provinciaal belang
moet worden aangemerkt, geeft Tonnaer aan dat niet de eis is gesteld dat
er een provinciale beleidsnota aan het
belang ten grondslag moet liggen. Op
grond van artikel 2.3 moet de provincie
wel aantonen dat wordt voldaan aan de
subsidiariteitseis.
Andere competenties
De conclusie is dat er weliswaar nog
steeds veel Rijksinvloed is op het decentraal beleid, maar dat er door meer open
regels en zorgplichten meer afwegingsruimte is. Het nieuwe systeem, met
meer vrijheid voor initiatiefnemers, vereist andere competenties bij bestuurders,
ambtenaren en adviseurs: omgevingsbewust, dienstverlenend,
ontwikkelingsgericht
en kunnen verbinden.
Het Bal geeft, samen met
het Bbl, algemene regels
voor burgers en bedrijven. De
activiteiten in 250.000 bedrijven
vallen onder het Bal (voor 20.000 geldt
een vergunningplicht, voor 230.000
gelden algemene regels). De AMvB’s
hebben niet veel invloed op het strategische beleid (omgevingsvisie) van de
decentrale overheid, maar wel op het
operationeel beleid (omgevingsplan en
–verordening), de uitvoering van het beleid (via het Bkl door beoordelingsregels
en instructieregels) en de handhaving
(de beginselplicht tot handhaving wordt
belangrijker omdat de vergunningplicht
verschuift naar algemene regels).

‘Decentrale
omgevings
waarden kunnen
strenger, maar
niet ruimer zijn’

netwerk van
milieuprofessionals
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Sprekers: Jitske Brommet (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Valerie van ’t Lam (Stibbe). Gespreksleiding: Tjeerd van der Meulen (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en praktijk en StAB). Verslag:
Enrico van Dijk (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en Van Dijk en Omgeving).

Heldere procedures
in zicht!
Het Omgevingsbesluit bevat de spelregels die iedereen aangaan: heldere
procedures voor burgers, bedrijven en bestuursorganen. Van totstandkomingsprocedures en aanwijzingen van bevoegd gezag tot aan handhavingsbepalingen. Ook alle vergunningsplichten staan in dit besluit.
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Het Omgevingsbesluit geeft een nadere
uitwerking van de taken en instrumenten uit de Omgevingswet. Het gaat dan
om: toedeling taken en bevoegdheden,
procedurele aspecten en instrumenten.
Bevoegd gezag
De stelregel bij het behandelen van
aanvragen om een omgevingsvergunning is dat burgemeester en wethouders
bevoegd gezag zijn. Jitske Brommet gaf
aan dat het Omgevingsbesluit eigenlijk
alleen de uitzonderingen hierop regelt.
De bevoegdheidsregeling voor algemene
regels staat echter niet in het Omgevingsbesluit, maar is terug te vinden in het Besluit activiteiten
leefomgeving (Bal) en het
Besluit bouwwerken
leefomgeving (Bbl).
Valerie van ‘t Lam
benadrukte dat
voor milieubelastende activiteiten
het Bal relevant
is. Daarin worden
namelijk de milieubelastende activiteiten
én de vergunningsplichtige
gevallen aangewezen.

Voor activiteiten met een bovenregionale afweging is het Rijk bevoegd gezag.
Het gaat dan om mijnbouw, beperkingengebieden rond rijksinfrastructuur,
nationale veiligheidsbelangen en rijkswateractiviteiten.
Bij een enkelvoudige aanvraag voor
een wateractiviteit is het waterschap
bevoegd gezag. Te denken valt aan activiteiten in regionale wateren, kleinere
grondwateronttrekkingen en vergunningsplichtige activiteiten op grond van
de waterschapsverordening. Aangezien
een vergunning voor wateractiviteiten
los wordt aangevraagd, kan afgevraagd worden in hoeverre
er nog sprake is van de
beoogde integraliteit,
zo stelde Valerie van
‘t Lam.
Bij een meervoudige aanvraag
voor activiteiten is
de hoofdregel dat
Burgemeester en
wethouders bevoegd
gezag zijn en andere
bevoegde bestuursorganen
een advies met instemming
geven. De Invoeringswet zal nog regelen
dat bij afwijken van het omgevingsplan
een advies met instemming van de
gemeenteraad nodig is.

‘Magneet
activiteit trekt
andere activiteiten
naar het bevoegd
gezag in kwestie’

Verdeling verantwoordelijkheid
Het Omgevingsbesluit sluit zo veel mogelijk aan bij de huidige verantwoordelijkheidsverdeling. Naar verwachting zal
ongeveer 95 procent van de vergunningen verleend worden door de gemeente.
Voor activiteiten met een bovenlokale
afweging is de provincie bevoegd gezag.
Het gaat dan om ‘zwaardere’ RIE-categorieën en BRZO-bedrijven, grondwater,
natuur en de ‘eigen’ vergunningplichten.
netwerk van
milieuprofessionals

Magneetactiviteiten
Het Omgevingsbesluit kent een uitzondering op deze hoofdregel. Het gaat dan
om de zogeheten magneetactiviteiten,
die vergunningsaanvragen voor andere
activiteiten naar zich toe trekken. Jitske
Brommet lichtte toe dat dit voor de
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provincie de eerdergenoemde activiteiten met een bovenlokale afweging zijn,
waaronder ook Seveso-inrichtingen, grote ontgrondingen en afwijkactiviteiten
van provinciaal belang. Voor het Rijk zijn
dat de eerdergenoemde activiteiten met
een bovenregionale afweging, waaronder ook afwijkactiviteiten van rijksbelang. Bij meerdere magneetactiviteiten
geldt dat het hoogste bevoegd gezag
beslist. Valerie van ’t Lam merkte op dat
in de wet of in het besluit geen definitie
wordt gegeven van wat dé magneetactiviteiten zijn. Wel is bij de opsomming
van de uitzonderingsgevallen in het
Omgevingsbesluit een subcategorie
met magneetactiviteiten terug te
vinden.

bevoegdheden met wederzijds goedvinden aan elkaar overdragen.
Vereenvoudigde procedures
De hoofdelementen voor de procedures zitten in de Omgevingswet. Het
Omgevingsbesluit is een aanvulling op
die wet. Bij vergunningverlening is de
reguliere procedure de standaard. De
reguliere procedure kent acht weken,
plus vier weken extra als een advies met
instemming nodig is. Daarnaast kan
het bevoegd gezag nog met zes weken
verlengen. De procedures voor een
projectbesluit en een milieueffectrapportage hebben een eigen hoofdstuk in
het Omgevingsbesluit.
Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is alleen van
toepassing als dat is
vereist op grond van
Europees of internationaal recht. Dat
betekent dus ook voor
een rijksmonumentenactiviteit, RIE-categorie of
Seveso-inrichting of installaties
voor vergassen dan wel vloeibaar maken
in de energie-industrie. Voor ‘niet-belangrijke wijzigingen’ van deze activiteiten
geldt de reguliere procedure. De uitgebreide voorbereidingsprocedure op grond
van afdeling 3.4. Awb is uitzondering.

'Bij
vergunning
verlening is
reguliere proce
dure de stan
daard'

Bij een meervoudige aanvraag voor een wateractiviteit is de hoofdregel dat het
waterschap beslist, tenzij
het een magneetactiviteit
betreft. Het gaat dan om een
grote grondwateronttrekking
door de provincie, om een eigen
werk van het Rijk of om een lozing uit
een IPPC-installatie of Seveso-inrichting
op rijkswater.

Complexe bedrijven
Bij complexe bedrijven geldt ‘eens
bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag’. Dit
gaat in op het moment dat de milieubelastende activiteit wordt aangevraagd.
In de meeste gevallen zijn Gedeputeerde
Staten dan ook bevoegd voor alle andere
activiteiten binnen de omgrenzing van
de activiteit. Daarbij moet het gaan om
‘activiteiten die worden verricht op dezelfde locatie’. Bestuursorganen kunnen
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Participatie
Het projectbesluit kent een verkenning
met verplichte participatie. Voor andere
instrumenten gelden geen aparte ‘participatiestappen’, maar is er wel een extra
waarborging voor participatie via een
verantwoording achteraf.

Sprekers: Katja Stribos (Ministerie van IenM) en Monique Soeters (KWA). Gespreksleiding:
Sandra Anzion (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en Anzion Juridisch Advies).
Verslag: Lonneke Bekkers (MWH).

Materiële regels voor
burgers en bedrijven
Het Besluit activiteiten leefomgeving, kortweg Bal, is een
van de vier AMvB’s die uitvoering
geven aan de Omgevingswet.
Het besluit bevat algemene regels
waaraan burgers en bedrijven zich
moeten houden als ze bepaalde
activiteiten uitvoeren in de fysieke
leefomgeving.
Het Bal bevat regels voor milieubelastende en lozingsactiviteiten. Daarnaast
zijn regels opgenomen voor activiteiten
in of bij waterstaatswerken en rond
rijkswegen, spoorwegen en luchthavens. Ook zijn er regels voor zwemmen/
baden, cultureel en werelderfgoed,
grondwateronttrekkingen en ontgrondingen.
Samengevat geeft het besluit antwoord
op de volgende vragen:
1. Aan welke algemene regels moet ik
voldoen en is mijn activiteit vergunningsplichtig?
netwerk van
milieuprofessionals

2. Wie is bevoegd gezag voor algemene
regels?
3. Welke informatie moet ik verstrekken
en wanneer moet ik mijn activiteit
melden?
Opbouw besluit
Uit de evaluatie van het Activiteitenbesluit is gebleken dat het niet altijd duidelijk is voor burgers en bedrijven aan
welke milieuregels ze moeten voldoen.
In de huidige situatie moet in eerste
instantie bepaald worden of er sprake
is van een inrichting. Vervolgens wordt
bepaald of er sprake is van een type A, B
of C inrichting.
In het Bal is voor een andere insteek gekozen. Ten eerste is het begrip inrichting
vervallen. Hoofdstuk 3 geeft aan wanneer er sprake is van een lozingsactiviteit of een milieubelastende activiteit.
Voor deze activiteiten gelden de regels
zoals opgenomen in hoofdstuk 4 en 5,
waarin de algemene regels en vergunningsplichten bij elkaar staan. Door
gebruik te maken van de richtingaanwijzer in hoofdstuk 3 is snel de regelge-
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ving te herleiden die relevant is voor de
activiteiten binnen een bedrijf.
Decentraal, tenzij
In artikel 2.3 van de Omgevingswet is
het principe ‘decentraal, tenzij’ weergegeven. In het Bal is uitdrukkelijk invulling gegeven aan dit uitgangspunt, met
als gevolg dat het aantal bedrijven waarvoor het Rijk de milieugevolgen volledig
regelt, aanzienlijk is gedaald. De regels
uit het Bal zijn beperkt tot de technische,
locatieonafhankelijke eisen die landelijk
aan bedrijven kunnen worden gesteld.
Uitgangspunt hierbij is dat locatieafhankelijke (milieu)regels door de gemeente
worden opgenomen in het
gemeentelijk omgevingsplan. Tevens bepaalt het
omgevingsplan welke
activiteit(en) op een locatie uitgevoerd mogen
worden. Voor burgers
en bedrijven geldt dat
de van toepassing zijnde
regelgeving te vinden is in
het gemeentelijk omgevingsplan.

nog wel regels aan stelt. De specifieke
zorgplicht in het Bal wijst de initiatiefnemer erop dat het zijn verantwoordelijkheid is om belasting van de leefomgeving te voorkomen. Deze zorgplicht
geldt altijd, ook als er concrete regels zijn
gesteld of een vergunning is verleend.
De gemeente bepaalt in hoeverre dit
wordt uitgewerkt in concrete regels in
het omgevingsplan.
Voor activiteiten die het Bal niet regelt,
bepaalt de gemeente of zij naast concrete regels ook een specifieke zorgplicht in
het omgevingsplan opneemt.
Maatwerk
Het Bal biedt mogelijkheden
voor maatwerk. Hierdoor
is het mogelijk om in
specifieke gevallen onnodige belemmeringen
voor het uitvoeren van
activiteiten weg te nemen. Maatwerk kan ook
nodig zijn ter bescherming
van de fysieke leefomgeving
en ook hiervoor biedt het besluit
de mogelijkheid tot maatwerk. De
maatwerkregels zijn locatiegericht en
vastgelegd in het omgevingsplan. Maatwerkvoorschriften zijn juist activiteitgericht en worden specifiek aan het bedrijf
opgelegd. Verder geldt dat een gemeente
zowel de voorschriften als de regels goed
moet motiveren. Ook zijn ze voorzien
van rechtsbescherming. De mogelijkheid
tot het toepassen van maatwerk wordt
ruim geboden.

‘De regels
uit het Bal zijn
beperkt tot tech
nische, locatie
onafhankelijke
eisen’

Specifieke zorgplicht
Doordat de rijksregels voor milieubelastende activiteiten in het Bal zijn samengebracht, is het woud van specifieke
zorgplichten sterk teruggedrongen. De
specifieke zorgplicht van artikel 2.10
geldt voor de milieubelastende activiteiten waar het Rijk, in plaats van een
groot aantal voorheen geldende en deels
overlappende specifieke zorgplichten,
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Sprekers: Frederike Brouwer (Ministerie van BZK) en Henry de Roo (Vereniging Bouw- en woningtoezicht
Nederland). Gespreksleiding: Leendert de Bruin (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en
Heijmans Infra). Verslag: Simona Saldan (Heijmans Infra).

Bouwen met minder poespas
Zestig wetten, honderd AMvB’s en
talloze regelingen gaan binnenkort
op in één wet en vier AMvB’s. Eén
van de vier is het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Deze bevat
regels voor bouwwerkgerelateerde
activiteiten gericht op bedrijven en
burgers.
Doel van de huidige regeling, vastgelegd
in het Bouwbesluit (2012), is het waarborgen van zowel een minimumkwanetwerk van
milieuprofessionals

liteit van bouwwerken als het borgen
van maatschappelijk belangen. Middels
landelijk uniforme regels ziet de huidige
bouwregelgeving toe op de onderdelen
bouwen, gebruik en slopen. Hiertoe gelden niet alleen functionele eisen, maar
ook prestatie-eisen. Daarnaast kan men
kiezen voor een gelijkwaardige oplossing. Bij een vergunningvrij bouwwerk
wordt en blijft deze gelijkwaardigheid
niet gemeld.
Maatwerk prevaleert
Qua systematiek, tabelstructuur, begrippen, gelijkwaardigheid en gebruiks-
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functies komt het overeen met het
Bouwbesluit. De meeste voorschriften blijven intact. Wel is de indeling van het Bbl logischer. Deze is
gebaseerd op activiteiten beginnend
met bestaande bouw. Gemeenten
kunnen in hun omgevingsplannen
nadere regels stellen ten aanzien
van diverse onderdelen, bijvoorbeeld
voor energiezuinige nieuwbouw en
de milieubelasting van bouwmaterialen. Veel detailregels, neem de
hoogte van plafonds en eisen aan
toilet- of badruimte verdwijnen.
Dit wordt aan de markt overgelaten. Ook de vergunningplicht voor
brandveiligheid komt te vervallen;
wel wordt de grenswaarde voor de
meldingplicht opgerekt van >50
naar >150 personen. Uitgangspunt is
verder dat wat nu vergunningsvrij
is, vrij blijft. De mogelijkheid om de
ruimtelijke toets vrij te laten wordt
nog bekeken, waarschijnlijk wordt
een landelijk minimum bepaald.
Het Bbl maakt tot slot meer maatwerk mogelijk middels het stellen
van zowel voorschriften per geval
als het opnemen van regels in het
Omgevingsplan. Een ‘maatwerkvoorschrift’ betreft een besluit dat
gemotiveerd moet worden. Het credo ‘nee tenzij’ verandert in ‘ja mits’.
Reacties
De uiteenzetting van het Bbl lokte
nogal wat toelichtende vragen uit. In
vogelvlucht een drietal punten die
aan de orde kwamen:
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Moet de aanvrager zelf kwaliteitsbeoordeling toevoegen bij aanvraag?
De door de initiatiefnemer aangetrokken kwaliteitsborger toetst het
bouwplan vooraf volledig en deze
toets maakt onderdeel uit van de
aanvraag. Het toezicht richt zich enkel
op de omgevingsveiligheid. Regels
voor geringe hinder, denk aan stank
en geluid, voor bestaande bouw
kunnen worden opgenomen in het
omgevingsplan. Het Bbl bevat wel
regels voor geluid en trillingen tijdens
de bouw- c.q. sloopfase.
Heeft een grootschalige zorgvoorziening straks geen vergunning meer
nodig voor een brandveilig gebruik?
Dat is juist, er komt alleen een
meldingplicht. Wel bevat het Bbl
een landelijk geldende grenswaarde.
Ook blijft het huidige toetsingskader
overeind, alleen gaat de termijn van
26 terug naar 4 weken.
Wat houdt het kapstokartikel in?
Zorgplichtartikelen zijn bij elkaar
gebracht, zodat deze voor de handhaving echt als kapstok kan dienen. Op
regionaal veiligheidsniveau kan hier
nader invulling aan worden gegeven.
Tot slot ontstaat een discussie over de
technische eisen die gesteld kunnen
worden aan een tijdelijke tribune
bij een evenement. Het haakje in
Bbl naar technische eisen aan deze
tijdelijke bouwwerken ontbreekt namelijk momenteel, waardoor een grijs
gebied ontstaat.

Sprekers: Paul Pestman (Ministerie van IenM) en Marga Robesin (Stichting Natuur & Milieu).
Gespreksleiding: Jerry de Rijke (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en De Rijke Omgeving).
Verslag: Elma de Jongh (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied).

Investeren in kwaliteit
leefomgeving
Het Besluit kwaliteit leefomgeving
gaat zorgen voor een bundeling
en harmonisatie van regels, meer
afwegingsruimte voor decentrale
overheden en minder onderzoekslasten. Hoe wil het Ministerie
van IenM dat bewerkstelligen en
wat moet er nog aan verbeterd
worden?
netwerk van
milieuprofessionals

Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
bevat omgevingswaarden en instructieregels voor omgevingsplannen. Een
omgevingswaarde, op te stellen door
Rijk, provincies en gemeenten, is een
geobjectiveerde, cumulatieve kwaliteitsnorm voor een gebied of locatie.
Instructieregels zijn eisen van het Rijk
of de provincie aan de inhoud van het
omgevingsplan. Het kunnen open regels
zijn, geformuleerd als ‘houdt rekening
met’, of concreet als ‘neem in acht’. De
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concrete regels zullen niet in het omgevingsplan worden opgenomen, maar
worden geformuleerd door het
Rijk of provincies. De belangrijkste wijziging omtrent
instructieregels is dat
deze in het Bkl worden
geclusterd uit oogpunt
van harmonisatie. Alle
instructieregels voor
geur, geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid
en cultureel erfgoed zijn te
vinden in hoofdstuk 5.

Het is dus de juridische ruimte voor
activiteiten.
Momenteel wordt ruimtelijke ordening vastgelegd in
het bestemmingsplan
en zijn de milieuregels vastgelegd in
milieuwetgeving. In
het BKL komen deze
twee compartimenten
samen. De gemeente
gaat daarmee bekijken
wat zij waar toestaat en onder
welke voorwaarden. Zo kan er scherper
gestuurd worden op overbelaste gebieden. Deze sturing kan plaatsvinden via
de functietoedeling en het leggen van
bestemmingen, maar ook door het toeleggen van voorwaarden om activiteiten
toe te staan. Strategie bepaalt hoeveel
er wordt toegelaten of hoeveel er wordt
overgelaten aan de samenleving aan de
hand van verschillende maatschappelijke opgaven.

‘De papieren
werkelijkheid
moet wel in de
praktijk gaan
werken’

Meer afwegingsruimte
Met het Bkl ontstaat er meer bestuurlijke afwegingsruimte. Gemeenten en
provincies hebben die ruimte nodig
om de belangenafweging op locatie
goed te kunnen maken. In het Activiteitenbesluit bestaat ook een bepaalde
afwegingsruimte, maar dat was voor
een inrichting. In het Bkl wordt het
samengenomen voor een heel gebied.
Hierbij zijn wel grenzen waar de provincie zich aan moet houden. Zo geldt
voor luchtkwaliteit de Europese richtlijn.
Gemeenten mogen wel strengere
normen stellen, maar geen soepelere.
Op het gebied van externe veiligheid is
de 10-6 contour de harde norm voor het
plaatsgebonden risico.
Meer sturing
In de Memorie van Toelichting wordt
bij de indeling van de omgevingsgebieden gesproken over gebruiksruimte.
Juridisch is dit begrip echter niet scherp
omschreven. Paul Pestman liet weten
dat een gebruiksruimte bepaalt wat er
wordt toegestaan in een bepaald gebied.

24

Knelpunten
Wellicht klinkt dit alsof het Bkl een
hoop verbetering met zich zal brengen.
Natuur & Milieu ziet echter nog wel wat
knelpunten. De milieuorganisatie vindt
dat het beter zou zijn als er op Rijksniveau voor wordt gezorgd dat de bescherming van de gezondheid toereikender
is. Nu zijn de Europese normen leidend,
maar Nederland kan veel strengere
normen aanhouden. De Omgevingswet
treedt pas in 2019 in werking, dus het is
belangrijk om met het vaststellen van
de gezondheidsnormen in het achterhoofd te houden dat deze pas over drie
jaar gaan gelden. Wel vindt Natuur

& Milieu de gebruiksruimte een goed
instrument om bestaande knelpuntsituaties op te lossen en te voorkomen dat er
nieuwe knelpuntsituaties ontstaan. De
huidige formulering is in de ogen van de
milieuorganisatie echter niet dwingend
genoeg. Het is allemaal te facultatief.
Ook is de stichting blij dat het Bkl meer
resultaatgericht is dan de huidige weten regelgeving. Marga Robesin noemde
het samenvoegen van milieu en ruimtelijke ordening een goede ontwikkeling,
alleen moet het wel tot het gewenste
resultaat leiden. Een deel van de normen
is daarentegen nog ontoereikend. Zo
is er geen omgevingswaarde voor CO2
vastgesteld, terwijl dit hiervoor een goed
instrument is.
Afwijkmogelijkheden
De sturing op gebruiksruimte vindt
Natuur & Milieu te vrijblijvend, onder

meer omdat er afwijkmogelijkheden zijn
opgesteld. Van een enkele afwijkingsmogelijkheid wordt gezegd dat deze tijdelijk
is, maar dat er na die tijd wel aan de
norm voldaan moet worden. Er zijn echter ook permanente afwijkingsmogelijkheden voor geur en trillingen opgesteld.
Dit kan alleen worden goedgekeurd
als er sprake is van ‘zwaarwegende
economische belangen’, maar nergens
is vastgelegd wanneer hiervan sprake
is. Hierdoor ontstaat het gevaar dat alle
bedrijven zich op deze ‘zwaarwegende
economische belangen’ gaan beroepen
om aan minder strenge milieunormen
te voldoen. De papieren werkelijkheid
moet wel in de praktijk gaan werken. De
hoofdvraag van de stichting is daarom:
gaan we met de genormeerde aspecten
wel het gewenste resultaat bereiken,
namelijk een goede kwaliteit van de
leefomgeving.

Sprekers: Jeroen Huijben (Ministerie van IenM) en Frans Tonnaer (Adviesbureau Tonnaer en
Praktijk Academie Omgevingsrecht). Gespreksleiding: Henk Kats (Provincie Zuid-Holland).
Verslag: Marleen Vermeulen (Holla advocaten).

Schade op de schop
De Invoeringswet Omgevingswet regelt meer dan alleen het overgangsrecht en het intrekken van andere wetten. Zo is hoofdstuk 15 van de Omgevingswet gereserveerd voor het onderwerp schade en daar wordt via de
Invoeringswet inhoud aan gegeven.
Jeroen Huijben trapt af met een opsomming van de onderwerpen die in Hoofdstuk 15 geregeld worden. Naast nadeelnetwerk van
milieuprofessionals

compensatie, waaronder voortaan ook
planschade zal worden begrepen, gaat
er een afdeling over schadevergoeding
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gedoogplichten, schadeloosstelling onteigening en is er nog ruimte voor enkele
andere bijzondere schaderegelingen.
Nadeelcompensatie
De basis voor de afdeling over nadeelcompensatie is titel 4.5 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb). Deze titel,
die overigens nog niet in werking is
getreden, is wel reeds aangenomen door
het parlement. Waar nodig wordt de titel
nog aangevuld, omdat de regeling in de
Awb niet helemaal aansluit op het systeem van de Omgevingswet. Het betreft
een ruime regeling. Het stelsel van de
Omgevingswet maakt het lastig duidelijk te maken wie wanneer waarvoor
bevoegd is en bij wie er om schade kan
worden verzocht. In hoofdstuk 15 van de
Omgevingswet wordt daarom gekozen
voor het laten aansluiten van de schadeoorzaken bij de kerninstrumenten.
Directe en indirecte planschade
Een van de redenen voor de ‘eigen’
regeling in de Omgevingswet is het te
grote risico dat er anders zou zijn op
planschade bij het maken van
globale plannen. De huidige
regeling is namelijk gebaseerd op schade die in
theorie kan ontstaan als
de plannen maximaal
worden ingevuld.

wordt gemaakt van de mogelijkheden
die het plan biedt en niet meer wanneer
het plan onherroepelijk wordt vastgesteld. Voor directe schade blijft
het systeem zoals het nu is.
Functies wegbestemmen
is een directe schadeoorzaak en die schade
wordt nog wel vastgesteld door de twee
plannen met elkaar te
vergelijken. Voorwaarden
waaronder functies kunnen
worden wegbestemd worden
vastgelegd in de wet. Ook worden
er termijnen vastgelegd waarbinnen
alsnog van de mogelijkheden gebruik
gemaakt kan worden.

‘Indirecte
schadevergoe
ding volgt pas als
de activiteit wordt
uitgevoerd’

De regeling voor indirecte
planschade, die ontstaat
door ontwikkelingen in de
omgeving van het perceel, wordt gewijzigd: het moment van het verzoeken
om planschade wordt verlegd naar het
moment dat er daadwerkelijk gebruik
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Een ander voorstel dat er ligt, is om het
wettelijke forfait op 5% te stellen. Dit
sluit aan bij de lijn die er in de jurisprudentie zichtbaar is. Een groter aantal
schadefactoren bij meer globale omgevingsplannen rechtvaardigt volgens
Jeroen Huijben eveneens een verhoging
van 2 naar 5%.
Voorafgaand aan de bespreking van de voorstellen liet
Frans Tonnaer weten dat
schadevergoeding voor
rechtmatige handelingen in zijn ogen toch
een vreemd verschijnsel is. Ook de keuze
voor een regeling naast
de algemene regeling
in de Awb werd nog eens
tegen het licht gehouden. Tot
slot zijn er vragen over het moment
waarop je schade kunt claimen; indirecte schadevergoeding volgt bijvoorbeeld
pas als de activiteit wordt uitgevoerd,
waarbij de initiatiefnemer door zo’n
claim wordt verrast. Volgens Huijben is
dat het moment van vergunningverlening voor de activiteit en niet het daadwerkelijk uitvoeren van die activiteit.
Daarop aansluitend merkte hij op dat er
nog onderzocht zal moeten worden hoe
het claimen van schade bij vergunningvrije activiteiten vorm gaat krijgen. De
regeling van het wegbestemmen na drie
jaar ongebruikte functies is, anders dan
uit het gepubliceerde stuk van de minister van 19 mei 2016 blijkt, genuanceerder. Het gaat in de regeling bij passieve
risicoaanvaarding om een ‘tweetrapsraket’: naast dat de functie drie jaar heeft
gegolden, krijgt de eigenaar gedurende

een periode van ten minste één jaar de
gelegenheid om alsnog van de onbenutte mogelijkheid gebruik te maken. Wat
betreft het forfait van 5% in het wetsvoorstel is het inderdaad de bedoeling
dat dit een harde benedengrens zal zijn
welke in ieder geval voor aftrek wegens
het te accepteren normaal maatschappelijke risico in aanmerking zal komen.
Daarboven blijft sprake van
bestuurlijke afwegingsruimte en rechterlijke toetsing
daarvan. Er komen in de
regeling voor zover nu
bekend geen criteria
voor de bepaling van
wanneer iemand onevenredig benadeeld is.

Schade
vergoeding voor
rechtmatige
handelingen is
een vreemd
verschijnsel’

netwerk van
milieuprofessionals

Voor bovenmatige schade
geldt het genoemde forfait
van 5%. Er wordt niet gedacht aan
een tegenovergestelde regeling: de
baatafroming zoals men die in Vlaanderen kent in de vorm van een planbatenheffing, waarbij de voordelen van
een waardestijging door overheidsmaatregelen via een belasting worden
afgeroomd. Het ministerie acht ze te
ingewikkeld.
Traject
Nog dit jaar volgt de internetconsultatie
van de Invoeringswet. Vervolgens wordt
in de loop van 2017 advies gevraagd aan
de Raad van State en zal de wet naar verwachting begin 2018 in het parlement
behandeld worden. Omdat het wijzigingen zijn die in de praktijk de nodige
vragen kunnen oproepen, zal er met
medewerking van enkele gemeenten
proefgedraaid worden.
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Sprekers: Rick Keim en Jan Pieter Romeijn (beiden Gemeente Deventer).

Gespreksleiding: Maarten Hoorn (Platform31). Verslag: Sybren Ydema (MWH).

‘Ja mits’ werkt
Direct over de IJssel wordt in
Deventer al ﬂink gewerkt aan de
implementatie van de Omgevingswet. Daarbij komt nadrukkelijk de
samenhang tussen omgevingsvisie
en omgevingsplan naar voren.
Het omgevingsplan en –visie zijn twee
verschillende instrumenten die in feite
sterke samenhang hebben. Uit de eerste
ervaringen hiermee in de praktijk blijkt
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wel dat het proces om deze samenhang te faciliteren misschien nog wel
belangrijker is. Om te kunnen functioneren als ‘organisatie van de toekomst’
dient een proces te worden ingericht dat
ruimte maakt in beleid, kaders en regels.
Hiervoor ziet de gemeente Deventer de
Omgevingswet als ‘cadeautje’ die dit
mogelijk maakt.
Categorisering
Deventer werkt aan een gemeentebrede
structuurvisie en heeft meerdere pilots

lopen die anticiperen op de nieuwe
kaart met een omgevingsvisie van de
gemeentelijke beleidsruimte die de wet
gemeente in wording, waarbij de kleustrak zal bieden. Centraal staat straks
ren de ambities van gemeente, functie
de filosofie van uitnodigingsplanologie,
en ruimte symboliseren.
waarbij een initiatief wordt gekopHet verschil tussen de huidige bestempeld aan de gemeentelijke agenda en
mingsplannen, waar veel minder sprake
wordt gezocht naar meerwaarde. Voor
is van vereenvoudiging en harde lijnen
initiatieven in het ruimtelijk domein
dan in een omgevingsplan, levert wel
heeft Deventer een duidelijke indeling
discussie op. Hierop volgde een
opgesteld met een ontwikkelvisie
vraag uit het publiek over
per functie. Dit maakt in
het Havenkwartier,
feite een categorisering
waarvoor het omgemogelijk in een keihard
‘Kleuren op
vingsplan uitgaat van
‘nee’, een ‘volmondig
omgevingskaart
wonen en bedrijja’ of een ‘ja mits’. Een
symboliseren
vigheid. Maar welk
mooi voorbeeld van
ambities, functie
bedrijf wil worden
een combinatie van
opgezadeld met een
‘volmondig ja’ en een
en ruimte’
geur- en geluidcontour?
‘ja mits’ is het Deventer
In Deventer is hierop
Fooddock in de oude haven.
geanticipeerd door aan de
Hier is door een initiatiefnevoorkant met alle belanghebbenmer horeca gerealiseerd in een oude
den de pijnpunten te bespreken. Met als
silo (volmondig ja), maar zou een parklinkend resultaat dat uiteindelijk geen
keerprobleem ontstaan bij maximale
enkel bezwaar is binnengekomen op het
bezetting in de weekenden. De ‘ja mits’
omgevingsplan. Insteek is niet het alouis hier ingevuld door te parkeren op in
de mantra van ‘je kan niet ontwikkelen
het weekend leegstaande kantoorterreiwant’, maar op welke manier de gemeennen in de buurt.
te ervoor kan zorgen dat men wel in het
Havenkwartier kan ontwikkelen.
Omgevingskaart
De bouwstenen voor de Deventer
Pluim
omgevingsvisie zijn verschillende
De deelnemers zijn het roerend met
visies die over elkaar heen zijn gelegd.
Deventer eens dat het van belang is om
Eventuele bezwaren worden bestuurlijk
door een andere bril naar bestaande
voorgelegd, maar alles gaat in de geest
processen te kijken. De gemeente ontvan de Omgevingswet. Er wordt vooral
geredeneerd vanuit bestaande kwaliteit, ving een pluim voor de voorbeeldfunctie die het heeft vervuld in het kader
ontwikkelperspectief en ontwikkelrichvan de Omgevingswet.
ting per deelgebied. Hierdoor is er een

netwerk van
milieuprofessionals
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Omgevingsplan nader bekeken
Sprekers: Marco Lurks (VNG) en Bert Rademaker (Ministerie van IenM).
Gespreksleiding: Jos Dolstra (Voorzitter VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en MWH).
Verslag: Wietske Smidt (Mibacu B.V.).

Hoe gaat het omgevingsplan er-

gezamenlijk uitleg.

een goed beheer, en het gebruiken en
ontwikkelen van de fysieke leefomgeving. Het grote verschil tussen het
huidige bestemmingsplan met verruimde reikwijdte en het omgevingsplan is
dat in het omgevingsplan niet alleen
het ruimtelijk aspect, maar ook andere
omgevingsaspecten als milieu en natuur
een plek krijgen.

Met het opstellen van een gemeentelijk
omgevingsplan geeft de gemeenteraad
uitvoering aan de maatschappelijke
doelen van de Omgevingswet: zorgen
voor een goede leefomgeving, inclusief

Functies en activiteiten
Kernbegrippen binnen het omgevingsplan zijn ‘functies’ en ‘activiteiten’;
het omgevingsplan omvat het hele
grondgebied van de gemeente, waarbij

uitzien en wat betekent dit voor de
praktijk van alledag? Marco Lurks
(VNG) en Bert Rademaker (IenM),
twee sprekers die veelal tegenover
elkaar aan tafel zitten, gaven nu
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aan alle locaties functies worden toebedeeld en een locatie meerdere functies
kan hebben;
onder een activiteit wordt ‘menselijk
handelen’ verstaan en hiervoor bevat
het omgevingsplan regels.
Per AMvB zal aangegeven worden
welk type regels wel en niet moeten
worden opgenomen en welke een plek
kunnen krijgen in het Omgevingsplan.
Deze regels kunnen verschillende verschijningsvormen hebben; ze kunnen
bijvoorbeeld activiteiten toestaan, al dan
niet onder voorwaarden, of activiteiten
absoluut verbieden. Sommige activiteiten die betrekking hebben op de fysieke
leefomgeving zijn ook in een verordening geregeld, denk aan evenementen of
noodkap van een zieke boom. Hoever de
reikwijdte van het omgevingsplan in dit
soort gevallen gaat, levert nog discussie
op.
Dynamisch en digitaal
Het omgevingsplan krijgt, anders dan
het bestemmingsplan, een dynamisch
karakter. De huidige tienjaarlijkse actualiseringsplicht vervalt weliswaar, maar
door de inpassingsplicht voor instructies
en voor omgevingsvergunningen zal het
omgevingsplan regelmatig geactualiseerd worden. Bij het opstellen van het
omgevingsplan kan gekozen worden
voor het stellen van open of gesloten
normen, er kunnen nadere afwegingsmomenten worden ingesteld evenals
beoordelingsmomenten. Ook kunnen
onderzoekslasten worden verlegd en er
worden bestaande rechten vervangen
door overgangstermijnen. Met dit laatste wordt voorkomen dat een activiteit
die eenmaal is gerealiseerd het recht
netwerk van
milieuprofessionals

heeft altijd te blijven bestaan. Omdat
ook onzekere ontwikkelingen ingepast moeten kunnen worden, zal het
bevoegd gezag straks de beleidsregels in
het omgevingsplan mogen aanpassen.
Tenslotte wordt het omgevingsplan een
digitaal plan, er komt geen papier meer
aan te pas.
Vergunningverlening
Nieuw is straks de term ‘omgevingsplanactiviteit’ (opa). Het omgevingsplan
kan expliciet bepalen dat voor een plan
een vergunning nodig is (binnenplanse
vergunning). Uiteraard wordt een vergunning verleend indien een activiteit
aan de beoordelingsregels voldoet,
maar zo niet dan kan hiervan worden
afgeweken. De vergunning wordt dan
alsnog verleend ‘in het belang van een
evenwichtige toedeling van functies
aan locaties’. Op die manier kan effectief
worden ingespeeld op nieuwe ontwikkelingen. Voor de VNG was de rol van de
gemeenteraad bij het bepalen of mag
worden afgeweken van de beoordelingsregels een punt van discussie. Omwille
van de snelheid van procedures is deze
bevoegdheid echter volledig bij Burgemeester en wethouders neergelegd.
De vergunningplicht voor bouwen
zal worden gesplitst in een landelijk
ingestelde ‘technische bouwvergunning’
uitgaande van landelijke regels, en een
‘ruimtelijke bouwvergunning’, waarbij
getoetst wordt op het gemeentelijk omgevingsplan. De verwachting is dat per
saldo straks vaker zonder vergunning
gebouwd kan worden, zolang men zich
houdt aan de regels van het omgevingsplan.
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Modelaanpak
De roep om concrete handvatten bij de
implementatie van het omgevingsplan is
groot. Daarom is de VNG het project ‘Staalkaart per gebiedscategorie’ gestart. Bij dit
project wordt de fysieke
leefomgeving opgedeeld in elf gebiedstypen, zoals ‘centrum
stedelijk’, ‘industrie’ of
‘landelijk gebied agrarisch’. Verder worden gebiedsprocessen ingedeeld
in drie klassen; ‘conserverend’,
‘transformatie’ en ‘herstructurering’.
Door gebiedstypen en gebiedsprocessen in een matrix te plaatsen, is een
modelaanpak voor een omgevingsplan
vormgegeven. Een multidisciplinair team
vanuit de VNG gaat deze matrix invullen
door ‘learning bij doing’; overheidspartners worden uitgenodigd om mee te
denken en feedback te geven.

Evenwichtig afwegen
De presentatie was boeiend, de tijd
voor discussie kort. Belangrijkste
vraag vanuit het publiek was
of er straks een evenwichtige afweging gemaakt
als de mogelijkheid
bestaat af te wijken
van beleidsregels.
Zullen de oude,
monumentale
bomen het straks
niet afleggen tegen de
bouw van een nieuwe
Albert Heijn? Oftewel, gaat
economie straks niet altijd voor andere waarden als milieu of natuur?
Beide sprekers zijn ervan overtuigd
dat het omgevingsplan eenvoudiger
en beter leesbaar zal zijn dan de
huidige regelgeving. Plus dat het
genoeg waarborgen zal bieden voor
een evenwichtige afweging. De
praktijk moet dat uitwijzen.

‘Omgevingsplan
bevat waarborgen
voor een evenwich
tige afweging’

Spreker: Paul van Riel (gemeente Breda). Gespreksleiding: Enrico van Dijk (Bestuurslid VVM-sectie
Milieurecht en Praktijk en Van Dijk en Omgeving). Verslag: Jan de Graaf (DG Communicatie).

Aandacht voor
ondergrondse ordening
De Omgevingswet biedt perspectief
op het creëren van een mooiere
en schonere woon- en leefomgeving. Hoewel voor velen nog niet
in beeld, speelt ook de ondergrond
daarbij een rol van betekenis.
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De gemeente Breda heeft al werk
gemaakt van een omgevingsplan. De
oorspronkelijke opdracht ging uit van
het bestaande bestemmingsplan en
verordeningen op het terrein van de
fysieke leefomgeving. “Idee was om aan
de hand van dit materiaal het omgevingsplan te maken”, liet Paul van Riel

weten. “Kortom, bijna de traditionele
‘nietjes-aanpak’, waardoor er niet of
nauwelijks iets zou verbeteren ten
opzichte van de bestaande praktijk.”
Onder- én bovengrond
Van Riel en zijn collega’s hebben het
daarom anders aangepakt, met als
opvallend extra element het meenemen van de relatie met de ondergrond.
“Dat biedt duidelijk meerwaarde.
Gaandeweg bleken tal van directe en
indirecte relaties tussen de onder- en
bovengrond.” Waar de teamleden mee
worstelden was de verhouding tussen
enerzijds het belang van toelaten en
anderzijds dat van beschermen. “De
vraag is hoe met die verhouding om
te gaan.” Uit de zaal kwam de suggestie om ervoor te zorgen dat die twee
netwerk van
milieuprofessionals

zaken elkaar zoveel mogelijk versterken. “Bijvoorbeeld de aanleg van een
warmtenetwerk combineren met een
betere bescherming van het grondwater.” Van Riel kon zich goed in die
suggestie vinden. Verder adviseerde hij
niet alles op een hoop te gooien. “Focus
je bij het maken van een omgevingsplan op je rol als overheid.”
Handreiking
Overigens is het maken van het omgevingsplan gepaard gegaan met vallen
en opstaan. “Ik kan dus niet een, twee,
drie zeggen dat Breda een succesverhaal is. Maar van fouten kun je leren
en mag je dus laten zien.” Om anderen
te laten delen in de opgedane ervaringen is een handreiking gemaakt,
getiteld ‘Samen aan de slag’.
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Sprekers: Mark Groen (RoyalHaskoningDHV), Yoeri Schenau (ARCADIS), Karin van der Wel (ARCADIS) en
Lettie Vaatstra (SAB). Gespreksleiding: Peter van de Laak (Voorzitter VVM-sectie milieueffectrapportage
en zelfstandig milieuadviseur). Verslag: Peter van de Laak en Lettie Vaatstra

M.e.r.praktijk wacht
nieuwe uitdagingen
Omgevingsvisies en omgevingsplannen bevatten geen concrete
eindbeelden en zijn gericht op het
stellen van kaders voor het benutten en beschermen van de fysieke
leefomgeving. Hoe kan de milieueffectrapportage in die nieuwe
werkelijkheid een volwaardige rol
blijven spelen?
De Omgevingswet bestrijkt de gehele
fysieke leefomgeving en behelst daarmee
ook thema’s als duurzaamheid, klimaat
en gezondheid. Bovendien dienen de
kerninstrumenten van de Omgevingswet
meer ruimte te bieden voor flexibiliteit,
afwegingsruimte en een wettelijke basis
voor uitnodigingsplanologie. Verder
wordt de onderzoeksverplichting doorgeschoven naar het moment van uitvoering
van een project. Dit zijn een paar aspecten uit de nieuwe wet waar de toekomstige m.e.r.-praktijk mee te maken krijgt.
Een begin van een antwoord op de vraag
hoe de m.e.r. dan kan worden ingericht,
wordt gegeven aan de hand van twee
casussen die voorsorteren op de Omgevingswet. De ene speelt in Overijssel, de
andere in Noord-Groningen.
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Omgevingsvisie Overijssel
Het meest vernieuwende in de aanpak
van de m.e.r. voor de Omgevingsvisie
Overijssel is de breedte daarvan. Er zijn
meer aspecten beoordeeld dan gebruikelijk. Veel van die aspecten, zoals klimaatadaptatie, zijn beoordeeld op grond van
kwaliteitscriteria. Vandaar ook dat niet
wordt gesproken over MER maar van
LeefOmgevingsKwalitieit- EffectRapportage (LOK-ER). Het voordeel van deze
brede aanpak is de integrale benadering.
Dit vraagt wel om een andere organisatiestructuur of zoals Mark Groen het ziet:
“Je hebt projectleiders nodig die breed
kunnen kijken.” Verder is van belang
in welke fase van de beleidsvorming
het MER wordt opgesteld. Het MER kan
kaderstellend, ontwerpend, optimaliserend of toetsend zijn. Die functie bepaalt
namelijk op welke wijze het MER in het
proces van beleids- en besluitvorming
het beste kan worden gebruikt. Een
goede beschrijving van de inzet van het
MER in het proces is daarbij onontbeerlijk.
Volgens Groen is de Notitie reikwijdte
en detailniveau (NRD) als product niet
noodzakelijk in het afstemmingsproces. Op de uitgebreide NRD voor de
Omgevingsvisie Overijssel zijn weinig
reacties gekomen. Het is beter om zelf

de stakeholders op te zoeken. Vanuit de
zaal komt de reactie dat dit per casus
kan verschillen. Zo heeft de NRD
voor de planvorming van
de Rotterdamse Baan in
Den Haag een functie
gehad in de trechtering van alternatieven.
Naar de mening van
de gemeente heeft dat
ervoor gezorgd dat het
MER qua onderzoeksbelasting behapbaar bleef. Karin
van der Wel stelde dat de NRD voor
meer strategische MER’en een belangrijke bijdrage kan leveren aan de expliciete
positionering van m.e.r. Welke functie
moet het MER gaan spelen en hoe is dus
de koppeling met het op te stellen plan?
Daarmee heeft de notitie dan vooral een
functie in het interne proces. Zo blijkt
dat in ieder m.e.r. eigen afwegingen
nodig zijn.

faciliteert regionale initiatieven zoals de
ontwikkeling van haven- en industriegebieden voor zware bedrijven en
de realisatie van de provinciale windenergietaakstelling. Er wordt in de
structuurvisie niet met
eindbeelden gewerkt,
maar met twee economische scenario’s voor
circulaire-, respectievelijk
traditionele economie
en met twee varianten voor
windenergie. Beoordeeld wordt
of de milieueffecten van de scenario’s
en varianten passen binnen de milieugebruiksruimte. Hierbij zijn zowel
de afzonderlijke effecten van ontwikkelingen als de cumulatieve effecten
beschouwd. Op basis van deze kennis
wordt daar waar nodig gebiedsgericht
beleid geformuleerd en vastgelegd in de
structuurvisie. Hiermee levert het planMER een daadwerkelijke bijdrage aan
de totstandkoming van beleid. Omdat
eindbeelden ontbreken, is monitoring
van de effecten nodig om te beoordelen
of de effecten binnen het milieuplafond

‘Wetgever
dient hand
vatten aan te
reiken om de on
derzoekslast te
verlichten’

Structuurvisie Eemsmond – Delfzijl
Momenteel wordt de m.e.r.-procedure
voor de Structuurvisie Eemsmond –
Delfzijl doorlopen. De structuurvisie
netwerk van
milieuprofessionals
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(milieugebruiksruimte) blijven zoals in de
structuurvisie is opgenomen.
Karin van der Wel benadrukte dat zowel
het onderzoeken van scenario’s als de
milieugebruiksruimtebenadering en het
onderzoek naar cumulatieve effecten
handvatten voor MER’en zijn onder de
Omgevingswet. “Met de kennis van de
milieugebruiksruimte kunnen randvoorwaarden voor de fysieke leefomgeving
worden gedefinieerd. De verkregen
milieu-informatie speelt dan een rol in de
integrale afweging, maar levert daarnaast
ook input, zoals randvoorwaarden, op
voor het op te stellen plan.” Volgens Van
der Wel leidt investeren in de voorkant, in
dit geval op strategisch regionaal niveau,
ertoe dat op projectniveau sneller kan
worden geschakeld.
Onderzoekslast verlichten
De workshop wordt afgesloten met een
pitch over de m.e.r. in de Omgevingswet.
Onder de huidige wetgeving eist de ju-

risprudentie dat een MER bij een bestemmingsplan ingaat op de milieugevolgen
van het plan met de meest belastende
activiteiten. “Met deze lijn ervaren we dat
de maximale invulling soms veraf kan
staan van de werkelijke of meest waarschijnlijke toekomstige situatie”, aldus
Lettie Vaatstra. “Het flexibele, globale omgevingsplan met open normen vergroot
alleen maar die afstand en verzwaart juist
de onderzoeksverplichting.” De wetgever
dient de Afdeling Bestuursrechtspraak
goede handvatten aan te reiken om de
onderzoekslast in het kader van de m.e.r.
te verlichten. Het moet mogelijk zijn om
bepaalde scenario’s te onderzoeken die
recht doen aan wat er realistisch is te
verwachten en zonder dat het onderzochte scenario ‘het slot op de deur’ wordt
van het omgevingsplan. Pas dán is er
echt sprake van het doorschuiven van de
onderzoeksverplichting, zonder dat uitgebreid onderzoek voor het omgevingsplan
vanwege de m.e.r. noodzakelijk wordt.

Sprekers: Harm Borgers (AT Osborne) en Leendert de Bruin (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en
Praktijk en Heijmans Infra ). Gespreksleiding: Renée Lameijer (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en
Praktijk en Provincie Zuid-Holland). Verslag: Jacques Ploeger (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en
Praktijk en Bisschop + Partners).

Schijnwerper voortaan
gericht op activiteiten
De milieuregels voor bedrijven zijn
al sinds 1875 opgehangen aan het
begrip ‘inrichting’. Met de introductie van het begrip ‘milieubelastende activiteit’ maakt de Omgevings36

wet hier een eind aan. Het nieuwe
concept moet bijdragen aan een
objectievere benadering van regels
en kaders ter beperking van overlast door bedrijven.

Harm Borgers begon zijn inleiding met
de recapitulatie van het begrip ‘inrichting’ zoals dat in de Wm is gedefinieerd
evenals het begrip “één inrichting”. Beide
begrippen hebben door de tijd voor duidelijkheid en verwarring gezorgd en de
nodige jurisprudentie opgeleverd.

emitteren in plaats van in ogenschouw
te nemen welke belasting de omgeving
aan kan. Ook bepaalt de definitie van
het begrip weliswaar of algemene regels
danwel voorschriften in een vergunning
van toepassing zijn, maar niet welke
regels dit zijn.

Nadelen
Borgers somde diverse nadelen van deze
begrippen op zoals deze in de praktijk
van alledag worden ervaren. Zo vallen
het oppompen van de banden van een
auto met een compressor of het uitzuigen
van die auto in de achtertuin niet onder
milieuregels. Gebeurt dit binnen de
begrenzing van een inrichting, bijvoorbeeld een tankstation, dan moet men
ineens wel aan milieuregels voldoen.
Een ander voorbeeld heeft betrekking op
tijdelijke situaties zoals een mobiele beton- of asfaltcentrale. Staan deze langer
dan zes maanden op een locatie dan is
een vergunning nodig, maar weer niet
indien men deze binnen de termijn van
zes maanden enkele tientallen meters
verplaatst. Dit behoort met de definiëring
van het begrip ‘milieubelastende activiteit’ straks tot de verleden tijd.

Veranderingen
Het begrip ‘milieubelastende activiteit’
uit de Omgevingswet brengt daar, in
combinatie met de twee aangrijpingspunten voor de regulering van (toelaatbare) milieubelasting, verandering in:
1. Activiteit: met een brongerichte
benadering, een preventief karakter
en uitgaande van technische normen;
2. Functie: uitgaande van een gebiedsbenadering met verdeling van de
belasting en op immissie gerichte
locatienormen.

Verder beperkt het begrip inrichting het
stellen van regels tot wat de bron mag
netwerk van
milieuprofessionals

De activiteiten moeten daarbij voldoen
aan zowel centraal als decentraal gestelde regels en zijn soms vergunningplichtig. Voor de functies gelden in eerste
instantie decentraal gestelde regels
(lees het omgevingsplan) aangevuld
met instructieregels bepaald door rijk of
provincie.
De milieubelastende activiteit is een
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activiteit die nadelige gevolgen voor het
milieu kan veroorzaken met een brede
grondslag voor het stellen van regels:
• die wel en niet verband houden met
een “bedrijfsmatige” activiteit;
• betrekking hebben op kortdurende en langdurende
activiteiten;
• gelden voor zowel
plaatsgebonden als
niet-plaatsgebonden
activiteiten.

magneetactiviteit zijn vastgelegd.
Parapluvergunningen
Na deze uitleg kwamen er vragen uit de
zaal over hoe een en ander zich verhoudt tot parapluvergunningen op basis van het begrip
inrichting zoals deze nu
onder andere functioneren in Eindhoven (op de
High Tech Campus) en
Geleen (Chemelot). Men
vreest dat alle onderlinge afspraken tussen de
daar gevestigde bedrijven
teniet worden gedaan. Volgens
Borgers biedt de Omgevingswet via de
mogelijkheid om regels te stellen aan
functies en aan activiteiten, in combinatie met het begrip ‘milieubelastende activiteit’, voldoende aanknopingspunten
om deze initiatieven in stand te houden.
De kern is dat het begrip inrichting ingezet wordt om gebiedsgerichte doelen
te halen. Dat kan met de Omgevingswet via regels in het omgevingsplan,
wat duidelijkheid schept in de huidige
ondoorzichtige interpretaties van het
begrip inrichting.

‘Het begrip
milieubelastende
activiteit vraagt
om een nieuwe
mind set’

De concrete uitwerking
hiervan is te vinden via de
richtingaanwijzer in Hoofdstuk 3 van het Bal (Besluit activiteiten
leefomgeving).

In de nieuwe situatie vervallen de volgende de criteria van ‘een inrichting’:
• bedrijfsmatig of in een omvang alsof;
• duur van de activiteit;
• organisatorische binding.
De volgende criteria blijven in gebruik:
• technisch en functioneel verbonden
bedrijfsactiviteiten op locatie;
• functioneel ondersteunende activiteiten op dezelfde locatie.
In de praktijk zal dit betekenen dat de
primaat ligt bij het stellen van algemene regels, ook op decentraal niveau,
via maatwerkvoorschriften. Daarnaast
zal er een bundeling ontstaan van alle
algemene regels voor activiteiten die
milieubelastend zijn. Ook komt er via
het Omgevingsbesluit per milieubelastende activiteit duidelijkheid over het
bevoegd gezag, waarin enkelvoudige en
meervoudige situaties en een eventuele
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Op vragen uit de zaal naar verduidelijking van de nieuwe aanpak wordt opnieuw de nadruk gelegd op het samengaan van de brongerichte (algemene)
regels voor activiteiten en de locatiegerichte voorwaarden in omgevingsplannen. Tevens wordt daarbij duidelijk dat
ook hier een beroep wordt gedaan op de
alertheid en mondigheid van burgers:
bedrijven wordt gevraagd om in samenwerking met het bevoegd gezag te
komen tot optimale resultaten.

consulting a digital world
Digitale ruimtelijke ordening
- advisering digitalisering Omgevingswet
- inhuur voor tekenwerk digitale plannen
- locatie onderzoek o.b.v. inventarisatie
- 2D en 3D omgevingsplan & omgevingsvisie

Geo analyses en gegevens opbouw
goot- nokhoogte d.m.v. 3D hoogtemodellen bepalen bouwpotentie en m2 binnen regeling geconsolideerde planopbouw analyse IMRO vs. BAG, BGT, BOR en WOZ -

39

Vergunningverlening –
van statisch naar dynamisch
Spreker: Yolanda Waas (DCMR). Gespreksleiding: Harald Langejans (Milieufreelancers.NL).
Verslag: Elma de Jongh (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied).

Voor risicovolle bedrijven gelden er,
naast algemene regels, meerdere
wettelijke kaders. Het wettelijk
kader wordt steeds breder, maar
ook complexer. ‘Hoe kunnen we
overzichtelijk maken welke regels
er gelden voor een bedrijf?’, vroeg
de DCMR zich af. De oplossing:
Vergunningverlening 2.0.
Momenteel is de vergunning, inclusief
alle voorschriften, het uitgangspunt voor
risicovolle bedrijven (BRZO/RIE4). Daarnaast komen de algemene regels. Onder
de Omgevingswet worden de algemene
regels juist het uitgangspunt, naast Best
Beschikbare Technieken (BBT). Op deze manier is het voor het bedrijf overzichtelijker
aan welke regels zij moeten voldoen. Wel
zal de manier van vergunningverlening
hierop moeten worden aangepast.
Continu proces
Momenteel bestaat de vergunning van een
BRZO/RIE4 bedrijf uit een enorme stapel
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besluiten. Het is onoverzichtelijk welke
vergunningsvoorschriften en algemene
regels er gelden en voor het toezicht en de
handhaving is het proces arbeidsintensief.
Er worden steeds losse vergunningen
afgegeven en na ongeveer tien jaar wordt
er een revisievergunningsproces gestart.
Dat neemt een enorme onderzoekslast met
zich mee.
Met vergunningverlening 2.0 wordt er een
continu proces van gemaakt. Dit levert
voordelen op voor de overheid, voor het
bedrijf en ook voor de burgers, omdat ze
altijd op de hoogte zijn van de geldende
regels. Bovendien is de huidige manier van
vergunningverlening erg statisch en weinig interactief. De bedrijven schrijven een
aanvraag, de vergunningverlener keurt
die aanvraag en kijkt aan welke regels ze
hiermee moeten voldoen. Er gaat nu veel
tijd verloren in het traject van aanvragen
en vergunningverlening. De DCMR is van
mening dat het efficiënter is om bedrijven meteen zelf op te laten schrijven aan
welke regels ze zouden moeten voldoen en
dat door de vergunningverleners te laten
controleren. Samenwerking van begin af

aan zou het proces interactiever en transparanter maken. De DCMR ambieert met
vergunningverlening 2.0 een transparante
overheid te zijn.
Digitaal register
Dergelijke grote veranderingen kosten
echter tijd. Daarom pleit de DCMR voor het
opzetten van een digitaal register, waarin
alle voorschriften en geldende regels
voor een bedrijf opgenomen worden. Dit
register kan gekoppeld worden aan de
systemen van het bevoegd gezag en de
bedrijven. Op deze manier ontstaat er
eenduidigheid: één centrale bron (‘single
source of thruth’), die decentraal
toegankelijk is voor alle
partijen. Bepaalde informatie is interessant voor
de inspecteur, bepaalde
informatie voor de vergunningverlener en een deel
hiervan voor burgers. Er
worden afspraken geformuleerd over de informatie die
openbaar voor iedereen wordt.
Met een zoekfunctie kan de gewenste
informatie met één klik tevoorschijn worden gehaald. Het initiatief van dit digitaal
register ligt bij de DCMR, maar gaandeweg zijn er meerdere partijen betrokken
bij geraakt. De bedoeling is dat dit een
landelijke werkwijze wordt. Daarom is er
een stuurgroep opgericht die zich hiermee
bezighoudt.

(VNCI) reeds twee pilots opgesteld voor
vergunningverlening 2.0. De eerste pilot
was gericht op de verkenning naar de
wijze waarop een dergelijk digitaal register opgesteld dient te worden. De tweede
pilot was uitgevoerd aan de hand van een
concrete casus bij een recent verstrekte
omgevingsvergunning voor een Zuid-Hollands BRZO-bedrijf. Deze pilot was gericht
op procesverbetering. De kernwaarden
‘sneller, efficiënter en betrouwbaarder’
stonden hierin centraal.
Het register in deze pilot is voornamelijk
op installatieniveau ingedeeld, omdat het
momenteel voor inspecteurs lastig
is om te achterhalen welke
emissie-eisen voor concrete
installaties van toepassing
zijn. Uit de pilot bleek dat
de aanpak de vergunning
een stuk overzichtelijker
maakt. Voor de burgers was
het register makkelijk te
raadplegen, voor de inspecteur
waren de algemene eisen snel te
vinden, voor de vergunningverlener waren de digitale vergunningen eenvoudig
te actualiseren en voor iedereen waren de
administratieve lasten verminderd.

‘Toewerken
naar over
heid die open is,
proactief en met
minder regel
druk’

Pilots
De DCMR heeft in samenwerking met het
Ministerie voor Economische Zaken, het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
en de Vereniging Chemische Industrie
netwerk van
milieuprofessionals

Implementatie
Aan de hand van deze pilots is er daarom
een projectplan opgesteld. De planning is
om in 2018 het digitaal register gereed te
hebben voor alle Zuid-Hollandse BRZO-bedrijven. Er wordt gestreefd om in 2019 de
opschaling naar landelijke situatie gereed
te hebben en in 2020 wordt een definitieve
invoer van de werkwijze en het register
DSO beoogd.
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Provero, vereniging voor digitale
aspecten van het omgevingsrecht

www.provero.nl

Provero, vereniging voor de digitale
aspecten van het omgevingsrecht
Provero helpt professionals
uit de praktijk bij het
uitoefenen van hun werk
op het gebied van de
digitalisering en de digitale
geo-informatie in de fysieke
leefomgeving.

Provero is niet alleen een
platform voor informatieuitwisseling, maar is
tevens een denktank voor
de ontwikkelingen op het
gebied van de digitalisering
binnen de Omgevingswet.

Spreker: Aaldert ten Veen (Stibbe). Gespreksleiding: Tjeerd van der Meulen
(Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en StAB). Verslaglegging:
Maarten Hoorn (Platform31).

Rechtsbescherming
onder druk
Met de Omgevingswet verandert
het omgevingsrechterlijk instrumentarium. Er lijkt sprake van een
nieuw elan, maar de rechtsbescherming lijkt het kind van de rekening
te worden.
Een grote verandering bij de hele stelselwijziging is dat er meer algemene regels
netwerk van
milieuprofessionals

zullen zijn. Hierdoor is er minder directe
rechtsbescherming mogelijk, hetgeen
een verslechtering lijkt ten aanzien
van de huidige praktijk. Wel blijft de
exceptieve toetsing bestaan. Hierbij
wordt echter terughoudend getoetst
door rechters, waardoor de daadwerkelijke rechtsbescherming afneemt. Tegelijk
maakt de exceptieve toetsing de rechtsbescherming voor burgers en bedrijven
ingewikkelder.
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Aandacht verdient ook het feit dat we
straks niet meer spreken van goede
ruimtelijke ordening, maar van fysieke
leefomgeving. Plus van een evenwichtige toedeling van functies, in plaats van
bestemmen. Dit betekent dat zaken die
de afgelopen jaren steeds duidelijker
zijn geworden in de jurisprudentie, nu
opnieuw uitgekristalliseerd moeten
worden. Zeker de eerstkomende jaren
levert dat een grote mate van onzekerheid op.
Beperkte wijzigingen
De Omgevingswet introduceert zes
kerninstrumenten. In hoofdlijnen kan
worden gesteld dat voor de AMvB’s, de
omgevingsvisies, het programma en
de verordeningen van de provincie en
waterschappen - dus voor vier van de
zes kerninstrumenten - niet heel veel
verandert ten opzichte van de huidige
situatie. Een AMvB of een verordening is
nu ook niet appellabel, maar het daarbij
behorende uitvoeringsbesluit wel. Dat
verandert niet in de toekomstige situatie. Voor wat betreft deze instrumenten
is de exceptieve toets de meest voorkomende wijze van toetsen.
In een programma en een verordening
kunnen onderdelen zitten met een
rechtstreekse titel, die wel appellabel
zijn. Dit betreft in de verordening
het beperkingengebied. Er is op dit
moment echter niet opgenomen dat
deze onderdelen expliciet in het besluit
moeten worden vermeld. Dat was in
het verleden ook bij provinciale plannen het geval. Uiteindelijk leidde dat
tot een wijziging van de wet, waardoor
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provincies expliciet moesten aangeven
wat appellabel was. Dat zou ook een
goede constructie voor het programma
zijn.
Andere benadering
Met de introductie van het omgevingsplan verandert een aantal zaken fundamenteel. In het oog springt met name
het feit dat het hele omgevingsplan
appellabel is, waaronder zaken die nu
in een APV staan. Dit betekent dus een
verruiming. Aan de andere kant wordt
aangegeven dat beroep zich alleen mag
richten tegen gewijzigde onderdelen.
Dit lijkt logisch, maar er kunnen zich
feiten en omstandigheden voordoen
waarom het wenselijk is iets te wijzigen
in plaats van het opnieuw ongewijzigd op te nemen. Het is niet helemaal
duidelijk wat in dit geval gedaan moet
worden. Het lijkt erop dat de appellant
moet gaan aangeven wat de veranderde
feiten en omstandigheden zijn en dat de
bestuursrechter vervolgens de helpende
hand moet bieden
Opvallend is dat een voorlopige voorziening op een omgevingsplan geen
schorsende werking heeft. Dat betekent
dat direct omgevingsvergunningen,
bijvoorbeeld voor bouwen, verleend
kunnen worden. Stel dat iemand tegen
het omgevingsplan in wil gaan, dan
betekent dit dat diegene bij een direct
daarna verleende omgevingsvergunning hiertegen ook bezwaar moet
maken middels het aanvragen van een
schorsing. Bovendien moet dit gebeuren
bij twee verschillende instanties, met
mogelijk ingewikkelde afstemmingssi-

tuatie hiertussen: de Raad van State voor
het omgevingsplan en de rechtbank
voor de omgevingsvergunning. Dat lijkt
een verslechtering of op zijn minst een
complicerende situatie voor de rechtsbescherming. Beter lijkt het om voor deze
gevallen terug te gaan naar de situatie
van het (oude) bestemmingsplan.

naast milieubelastende inrichtingen
met meerdere activiteiten wonen. Deze
activiteiten worden straks separaat beoordeeld. Cumulatie van activiteiten die
thans binnen één inrichting vallen is nu
nog niet geregeld, wat tot een verslechterde situatie voor omwonenden kan
leiden.

Op de omgevingsvergunning moet
binnen twee weken een verzoek voor
voorlopige voorziening worden ingediend. Dit is een korte tijd, maar dan
wordt het besluit wel geschorst. Hoewel
dit waarschijnlijk wordt verruimd naar
vier weken, zal het tot gevolg
hebben dat er veel meer pro
forma verzoeken worden
ingediend.

Meer of minder StAB?
Decentrale overheden hebben meer
mogelijkheden om flexibel met normen
om te gaan. Het duiden hiervan, zou
iets kunnen zijn om vaker advies te
vragen bij de StAB. Een duiding van
de gevolgen van de cumulatie van milieunormen
voor de gezondheid kan
hierbij een belangrijke
vraag worden. Daar
staat tegenover dat
het toetsingscriterium ruim is en er vele
flexibiliteitsmogelijkheden zijn, waardoor een
indringende toets zowel
voor de StAB als de rechter niet
altijd eenvoudig is.

‘Veelal
marginale
toetsing door
decentrale over
heid brengt meer
rechtsonzeker
heid’

Tenslotte vervalt
de vergunning van
rechtswege. Dit is
opmerkelijk, gezien de
Dienstenrichtlijn. Hoewel
van deze richtlijn kan
worden afgeweken, wordt hier
in de Memorie van Toelichting niet een
heldere verklaring voor gegeven. Dat is
wellicht voer voor advocaten.

Milieubelastende activiteiten
Bij milieubelastende activiteiten wijzigt
veel. Op zich zijn de activiteiten wel duidelijk omschreven, maar afstappen van
het begrip inrichting zorgt ook voor het
wegvallen van een grote hoeveelheid
rechtshistorie. Naast de onzekerheden
die er nu zijn, kan deze andere systematiek met name gevolgen hebben voor
de rechtsbescherming van mensen die
netwerk van
milieuprofessionals

Conclusies
De wetgever wil graag een hogere mate
van flexibiliteit op het lager niveau met
minder appellabele vergunningen. Dat is
gelukt. Decentrale overheden krijgen een
grotere mate van beleidsvrijheid. Maar
deze wordt veelal marginaal getoetst en
dat zorgt voor meer rechtsonzekerheid.
Een snelle peiling in de zaal lijkt te duiden op een vermoeden dat de rechtsbescherming zal afnemen. De vraag is of de
maatschappij daarvan beter wordt.
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Sprekers: Roelof Westerhof (ORG-ID), Albert de Vries (Gemeente Utrecht) en Babette
Porcelijn (Studio Babette Porcelijn & Think Big Act Now). Verslag: Ckees van Oijen
(Bestuurslid VVM-sectie Biodiversiteit en IVAM).

Anders doen, anders denken
Voor grondwater veranderen de regels en context voor kwaliteits- en
kwantiteitsdoelen, evenals afspraken over beheer en gebruik. Tegelijkertijd zullen zich nieuwe, veelal
nog onervaren spelers aandienen.
Wat is er nodig om te komen tot
een gemeenschappelijke basis voor
gesprekken en afspraken?
Roelof Westerhof ging op basis van
ervaringen met het maken van een gebiedsplan voor grondwaterbeheer in op
uitdagingen bij het maken van een omgevingsplan. Belangrijke gamechangers
hierbij zijn het verwelkomen van nieuwe
spelers en het ontwikkelen van gemeenschappelijk eigenaarschap. Dit betekent
dat betrokken partijen anders moeten
denken en doen. Dat kun je stimuleren
door samen invulling te geven aan
inspireren, in staat stellen, betrekken,
koers bepalen, randvoorwaarden scheppen, proces bewaken en legitimeren
wat mag. De gemeente Utrecht is hier
al mee bezig. De gemeente verschuift
bij het gebiedsgericht beheer de focus
van sectorale belangen ten aanzien van
verontreiniging, beperkingen en hoge
kosten naar maatschappelijke opgaven,
met aandacht voor zaken als voorraadbeheer en het wegnemen van hinder.
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Grondwateralliantie
Albert de Vries stelde de vraag over eigenaarschap. Is grondwater van niemand
of van iedereen? Samenwerken komt
volgens hem altijd neer op de vraag
wie de maatregelen betaalt. Overheden
verschuilen zich daarbij graag achter
hun wettelijke taken in plaats van zich
te richten op doelen en ambities. Utrecht
heeft met die praktijk gebroken. De
gemeente heeft een grondwateralliantie
opgericht om partijen die belangen en
activiteiten in de ondergrond hebben bij
het proces te betrekken. De omgang met
kennis verschuift van ‘delen’ naar ‘vermeerderen’ met oog voor wat belangrijk
is voor de ander. Een praktisch probleem
hierbij is wat je in het proces doet met
late aansluiters. Ook is nog niet duidelijk
hoe hier mee om te gaan in een omgevingsplan.
Weten, willen én doen
Babette Porcelijn deelde haar visie op
kennis en gedrag. Zij gaf aan dat hiervoor
kennis nodig is in de interactie tussen
wat de afzender als het gewenste gedrag
ziet en de behoeftes en belangen van de
doelgroep. Inzicht bepaalt de keuze voor
de inhoud, tone-of-voice en vormentaal.
De expert informeert en geeft prioriteit
aan weten. Reclame verleidt en speelt
vooral in op willen. Nudging nodigt uit
om te doen. Bij een proces als het opstellen van een omgevingsplan moet de

aandacht zich richten op weten, willen
én doen. Maak zaken die moeilijk voor te
stellen zijn met voorbeelden concreet en
dichtbij. Laat betrokkenen reageren door
te schetsen. Zorg voor directe feedback.
Presenteer complexe onderwerpen
begrijpelijk. Zorg dat belanghebbenden
vroeg bij het proces worden betrokken.
En geef aandacht aan sfeer in plaats van
techniek.
Spelregels
Porcelijn besloot met enkele spelregels
voor weten, willen én doen:
- Weten: maak het gemakkelijk, concreet (cijfers, eenheden) en illustreer
het grotere plaatje dichtbij.
- Willen: maak het persoonlijk, objectief,
authentiek, inspireer
in plaats van over te
halen, maak de boodschap luchtig zonder
de urgentie uit het
oog te verliezen.
- Doen: maak het concreet, biedt handelingsperspectief met een knipoog:
“save the earth. it’s the only one with
chocolate”.

randvoorwaarden liggen. Zo zijn in Breda-zuidwest met stakeholders van het
omgevingsplan behoeftes en belangen
in kaart gebracht. Er is geïnventariseerd
wat mensen willen doen, waar ze zich
mee identificeren, waar ze voor
staan en waar ze allergisch
voor zijn. Door dit open en
online te delen ontstaat
er een basis voor vertrouwen.

‘Vragen naar
wat men kan en
wil in een gebied
inspireert en
verbindt’

Aanbevelingen
Tijdens het debat kwamen enkele aanbevelingen naar voren voor het invoeringstraject van de Omgevingswet. Heb
bijvoorbeeld oog voor het feit dat niet
iedereen alles zo maar snapt. Gebruik
daarom in plaats van het gebruikelijke
RO-jargon begrijpelijke taal en creëer
basisinformatie waarmee je werkt in
stadsgesprekken. Biedt ruimte om te
doen, maar geef ook aan waar harde
netwerk van
milieuprofessionals

Een onafhankelijk
facilitator kan eveneens
van nut zijn. De gemeente
wordt dan een deelnemer in
het proces in de wijk. Mensen willen
graag serieus betrokken worden, neem
tijd om kennis en ervaringen uit te wisselen. Of haal kennis in de regio op en
benut deze om zowel transparant keuzes
te maken als voor het ontwikkelen van
onder meer factsheets en infographics.
Hou tot slot voor ogen dat het weliswaar
om een gezamenlijk proces gaat, maar
dat de gemeente verantwoordelijk is om
te communiceren over de voortgang. Dit
kan soms leiden tot een capaciteitsprobleem. Zorg dan voor verwachtingenmanagement: zeg wat je doet en doe wat
je zegt.

47

Krachtig sturen
op kwaliteit

Spreker: Reinier Kalt (gemeente Soest). Gespreksleiding:
Maarten Loeffen (directeur Stadswerk). Verslag: Louise Kok (Stadswerk).

Soest pakt het helemaal anders
aan. De gemeente heeft de Leidraad Inrichting Fysieke Leefomgeving ontwikkeld: een nieuwe
manier van integraal inrichten.
De hele leefomgeving speelt mee.
De leidraad moedigt aan tot
samenwerken, geeft ruime kaders
en is gebiedsgericht, waarbij een
harde ondergrens waakt over de
gewenste kwaliteit.
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Door de nodige veranderingen in de
organisatie was de komst van de Omgevingswet voor Soest een mooi moment
om de inrichting van de openbare
ruimte anders aan te pakken. In plaats
van vast te houden aan de CROW- publicaties, in casu de ‘Leidraad Inrichting
Openbare Ruimte’ (LIOR) en ‘Baten van
de openbare ruimte’, heeft de gemeente
een eigen aanpak ontwikkeld.
Initiatiefnemers denken mee
Opvallend is dat Soest initiatiefnemers
van een ruimtelijke ontwikkeling als
gelijkwaardige gesprekspartners vroeg

‘Leidraad
maakt krach
tige sturing mo
gelijk op kwaliteit
openbare
ruimte’

betrekt in het inrichtingsproces voor de fysieke
leefomgeving. Dit leidt tot
gebiedsgerichte inrichtingsplannen en daardoor
meer draagvlak voor
besluitvorming. Uiteindelijk
treedt de gemeente wel op als
hoeder van het algemeen belang.
Door naar de leefomgeving te kijken
vanuit een initiatief, kunnen ook thema’s
als gezondheid en sociale veiligheid een
duidelijke plek krijgen in de planvorming.
Intern is de gemeente gestart met het bij
elkaar zetten van alle betrokken medewerkers bij bouwinitiatieven of grotere
fysieke projecten. Denk aan alle beleidsmedewerkers, planologen, planeconomen, grondzaken, werkvoorbereiders
en toezichthouders. Hierdoor kunnen zij
met elkaar het gesprek voeren en elkaars
taal leren begrijpen. ‘Muurtjes’ in de onderlinge samenwerking verdwijnen door
deze aanpak.

Drie sporen
Daarnaast is de Leidraad Inrichting
Fysieke Leefomgeving (LIFL) ontwikkeld.
Deze borgt dat Soest, kijkend naar de
Omgevingswet, krachtiger kan sturen op
kwaliteit van haar openbare ruimte. Dit
gebeurt langs drie sporen: procesbeschrijvingen, op elkaar afgestemde beleidskaders en een (harde) basiskwaliteit als
onderlegger. Dit laatste geeft de basis aan
waar een inrichting van de fysieke leefomgeving minimaal aan moet voldoen.
Met een bijhorende gebiedsomschrijving
wordt een initiatiefnemer uitgedaagd om
een passend ontwerp te maken dat op
draagvlak kan rekenen van de omgeving
netwerk van
milieuprofessionals

en een verbetering is voor
het gehele omliggende
gebied. Dit betekent dat
een initiatiefnemer ook
oog heeft voor de omgeving in plaats van alleen
voor de eigen ontwikkel- of
bouwlocatie.

Van beleid tot ontwerp
Het beleidsmatig kader bestaat uit de
stedenbouwkundige uitgangspunten,
wijkkarakteristieken en productbladen.
Door dit kader inzichtelijk te maken, kun
je spelen met de verschillende kenmerken. Duidelijk is dat alles samenkomt:
schuif je met het ene onderdeel, bijvoorbeeld water, riool of groen, dan heeft dat
invloed op het andere. Hierdoor komt
de afwegingsruimte binnen een goed
en passend ontwerp voor de openbare
ruimte scherp in beeld. De procesbeschrijvingen, van initiatiefneemster tot beheer,
hebben Soest veel inzicht gegeven in wie
wat en hoe doet. Het gedachtegoed van
de Omgevingswet gaat zo op alle niveaus
in de gemeente leven, van projecten en
beleid tot ontwerp, uitvoering en beheer.
Leerpunten
Uit de ervaringen tot dusver komen de
volgende leerpunten naar voren:
Muren worden geslecht door processen
goed in beeld te brengen;
Onafhankelijke hulp van buitenaf kan
helpen om echt te leren samenwerken
en oude discussies in de organisaties te
slechten;
Stap één is het waarborgen van een goede afweging in de fysieke leefomgeving,
inclusief bewustwording bij alle betrokken partijen en medewerkers.
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Sprekers en gespreksleiding: Teun Deuling (kerngroeplid Netwerk Jong Leefomgeving en
Sweco Nederland) en Martha Bleeker (Bestuurslid Netwerk Jong Leefomgeving en Peutz).
Verslag: Martha Bleeker.

Inkijkje in de nieuwe
vaardigheden
De participatiesamenleving en de
regierol van de gemeente vragen
om ander vaardigheden van alle
betrokken partijen. Maar wat
betekent werken in de geest van de
Omgevingswet en wat is daarvoor
nodig?
Een rondje onder de deelnemers leert
al snel dat iedereen heel gericht eigen
belangen op tafel legt. De Omgevingswet vraagt echter om een andere manier
van denken. Van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja,
mits’. Vergeet alle mogelijke beren op de
weg en kijk naar kansen. Dit zorgt ervoor
dat je ziet dat er mogelijkheden zijn om
samen een plan met een breed draagvlak te realiseren.
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Ken je krachtenveld
De projectleider inventariseert de gemeenschappelijke doelen en benoemt de
tegenstrijdige belangen. Samen wordt
gezocht naar concrete verbeterpunten.
Opgemerkt wordt dat in lijn van de
gedachte van de Omgevingswet het
wenselijk is in een zo’n vroeg mogelijk
stadium met iedereen om tafel te zitten.
Een krachtenveldanalyse kan helpen
om inzicht te krijgen in de actoren, hun
betrokkenheid en invloed en onderlinge
relaties. Waar liggen de raakvlakken
en wat zijn de verwachtingen en wat
hebben anderen nodig? Dit geeft de mogelijkheid om gericht actie te ondernemen. Actoren kunnen worden getypeerd
aan de hand van onderlinge overeenstemming op inhoud en het vertrouwen
in de relatie. Zo zijn er coalitiepartners,
bondgenoten, opponenten, vijanden,

opportunisten en twijfelaars te onderscheiden. Door hier een overzicht van te
maken wordt inzicht verkregen in hoe
de actoren het beste kunnen worden
benaderd én samengebracht.

men wat voor de ander belangrijk is én
wat je daarin voor elkaar kan betekenen.
Door het vertrouwen te winnen kun je
mogelijk zelfs eerder het gezamenlijke
doel behalen.

Vertrouwen
Belangrijk is duidelijkheid te geven over
wie wanneer een besluit neemt. Het
formuleren van spelregels wordt door
een van de deelnemers als ‘romantisch’ getypeerd. Door een ander wordt
het juist als een voorwaarde voor een
succesvol proces gezien. Door te weten
wie uiteindelijk wat te zeggen heeft,
kan voorkomen worden dat participatie
achteraf weer teniet wordt gedaan met een andersluidend
raadsbesluit. Vertrouwen
in het bestuur is in ieder
geval onmisbaar. Kan
het participatieproces
daaraan bijdragen? Is
het voldoende belangen
op tafel te krijgen en de
vormgever de opdracht te
geven zoveel mogelijk ideeën
te incorporeren tijdens het ontwerpproces? Hiermee hou je de dialoog niet
op gang, wat volgens partijen wel belangrijk is om te komen tot gezamenlijk
draagvlak. Met de Omgevingswet wordt
beoogd de dialoog zo snel mogelijk
gezamenlijk aan te gaan, zodat belangen
met elkaar kunnen worden verbonden.
Vertrouwen is ook daarvoor van belang.

Urgentie en inlevingsvermogen
Tijdens de sessie wordt duidelijk dat het,
om de gezamenlijke belangen helder te
krijgen, van belang is dat de urgentie
van een plan duidelijk moet zijn. Is het
bijvoorbeeld voor alle betrokkenen zo
dat de huidige situatie moet worden
aangepakt? Ook is het van belang om
de achterliggende belangen te inventariseren. Frustraties tijdens een proces
kunnen snel oplopen wanneer
mensen zich niet gehoord
voelen. Dit kan ondervangen worden door
mensen hun verhaal te
laten doen. Dit vraagt
om inlevingsvermogen
en het opzij zetten van
de eigen ambitie en duidelijke, toekomstgerichte
doelen. De Omgevingswet zet
het ontwikkelen van een ruimtelijk
plan in een bredere context en stimuleert mensen om over hun eigen doelen
heen te kijken.

‘Niks weerhoud
je ervan om het
nu al in de geest
van de wet te
doen

Zet actoren in hun kracht
Om vertrouwen te creëren, kan het
helpen om aanwezigen in hun kracht te
zetten. Dit kan door over je eigen doel
heen te kijken, na te gaan en te benoenetwerk van
milieuprofessionals

Neem initiatief
Door een van de deelnemers wordt terecht opgemerkt dat wat de Omgevingswet aan mogelijkheden en kansen biedt
niet is gebonden aan regels of beleid.
Hiermee aan de slag gaan kan nu ook
al. Het vraagt alleen om een mindshift.
Conclusie: wacht niet om aan de slag te
gaan en denk na over wat jij nu al kan
doen.
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Verschil in beleving

Spreker: Ernst Koperdraat (VNG/King en zelfstandig adviseur). Gespreksleider: Jos Dolstra
(Voorzitter VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en MWH). Verslag: Vincent van Vliet (Bestuurslid
sectie Milieurecht en Praktijk en zelfstandig adviseur QHSSE).

Nu al moeten burgers en bedrijven
als ‘initiatiefnemers’ de vruchten
kunnen plukken van de beoogde
verbeterdoelen van de Omgevingswet. Hoe ver zijn de gemeenten
echter met hun veranderproces?
Burgers en bedrijven verwachten dat
ze straks met één klik op een digitale
kaart kunnen zien wat op een locatie is
toegestaan en onder welke voorwaarden. De initiatiefnemer is voortaan aan
zet volgens het principe ‘het mag tenzij’.
Dit vergt veel inspanning ten aanzien
van digitalisering, samenwerking tussen
overheidsorganen, bestuurlijke afwegingen en maatwerk.
Veranderstrategieën
Ernst Koperdraat onderscheidt grofweg
vier wijzen van implementatie: vernieuwend, onderscheidend, consoliderend
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en calculerend. Reden om de zaal in vier
kwadranten te verdelen met een assenkruis opgedeeld in ‘aanpassen – veranderen’ respectievelijk ‘externe – interne
focus’. De deelnemers werden verzocht
die hoek van de zaal op te zoeken die representatief is voor de veranderingsstrategie in hun gemeente. Een twintigtal
deelnemers verzamelde zich in de hoek
‘vernieuwend’ (veranderend met externe focus) en even zoveel in de hoek ‘onderscheidend’. De ‘consoliderende’ hoek
bleef leeg en twee deelnemers stonden
in de ‘calculerende’ hoek. Desgevraagd
stelden de laatsten dat er met de Omgevingswet feitelijk niet zoveel verandert.
Zij veronderstelden, volgens Koperdraat,
ten onrechte, dat hun bestuurders net zo
ambitieus zijn als zij.
Een deelnemer, werkzaam bij een
waterschap, in de ‘vernieuwende’ hoek
meldde met gepaste trots dat de keur al

aangepast en vastgesteld is. De in kennisgestelde gemeenten misten echter de
beoogde participatie: dat moet dus nog
worden overgedaan. Eerder is bij de implementatie van de Wabo al vastgesteld
dat de samenwerking van overheden
een zwak punt is.
De deelnemers in het ‘onderscheidend’
kwadrant werken op basis van een
businesscase. De kwartiermaker van
Zoetermeer gelooft in een systematische
aanpak: in dichte mist vind je de weg
door je meter na meter te verplaatsen.
Een stedenbouwkundig adviseur kijkt de
kunst liever bij een ander af: een projectplan is immers alleen papier.
Succesfactoren
Eén van de belangrijkste
succesfactoren van
veranderingsprocessen
is de keuze van het
type ‘projectleider’. Het
louter beschikken over
kennis over de wet zal
niet toereikend zijn. Het
gaat om een brede cultuur- en
gedragsverandering bij initiatiefnemers, bestuurders en ambtenaren van
de verschillende overheidsorganen. Je
moet de bestaande situatie binnen de eigen organisatie tegen het licht houden.
Door vervolgens met elkaar in gesprek
te gaan, kun je inventariseren hoe groot
de impact van de wet is op de eigen
organisatie en waar de verschillende
aandachtspunten en kansen liggen. Tenslotte kies je een van de vier gepresenteerde strategieën en het bijbehorende
type projectleider, bijvoorbeeld een type
Prince-2 of Verandermanagement.

Verschuivingen
In de tweede ronde schoven tien deelnemers van het kwadrant ‘vernieuwend’
naar ‘onderscheidend’, vier naar ‘calculerend’ en twee naar ‘consoliderend’. Deze
laatsten vertegenwoordigen de Friese
omgevingsdienst (FUMO). Hun dienst
is nog volop bezig met de interne (re)
organisatie; 2019 is ook nog ver weg.
Een projectleider van de Omgevingsdienst Rivierenland vroeg zich af wat
je aan moet met de verschillende
ambities van tien opdrachtgevers. Voor
een dergelijke situatie zijn specifieke
competenties noodzakelijk waarvoor
mogelijk een (tijdelijk) beroep op een externe ‘veranderaar’ noodzakelijk
kan zijn. Vervolgens is het
belangrijk om de onderling overeengekomen
ambities en afspraken
vast te leggen. Dan
kan namelijk daarop
worden teruggegrepen
wanneer er in een volgende fase nieuwe twijfels
of weerstanden opdoemen.

‘Hoe je het ook
aanpakt, zorg voor
de bijpassende
projectleider’

netwerk van
milieuprofessionals

Tips
Wees erop verdacht dat er ook verschillen zijn tussen de lagen ‘bestuur’,
‘management’ en ‘uitvoering’. Het is
voor het succes van de participatie beter
om desnoods de afspraken tussentijds
te herformuleren. Begin dus met het
onderzoek naar de gewenste interne of
externe ‘projectleider’; maak gebruik
van de eerdergenoemde handleidingen;
benut de ervaring van andere gemeenten: bij de VNG kun je de gemeentelijke
contactpersonen vinden.
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Digitalisering

verandert werkwijze
Spreker: Marcel Tieman (gemeente Amsterdam). Gespreksleider: Rens Bolkestein (Secretaris VVM-sectie
Milieurecht en Praktijk en Brolyn Bedrijfsadvies). Verslag: Bart Oortwijn (Combined Efforts Milieu en
omgevingadvisering).

Digitalisering raakt steeds meer
ingeburgerd. Dit levert allerlei
kansen op. Kan de Omgevingswet
het startpunt zijn van een nieuwe
digitale dienstverlening door de
overheid?
In het dagelijks leven worden digitaal inkopen gedaan, reizen geboekt
en muziek geluisterd. Informatie- en
technologieontwikkelingen jagen een
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verandering in onze samenleving en
economie aan.
Meer, beter en anders
Er is een verschuiving van aanbod naar
vraag. Van meer, naar beter en uiteindelijk anders:
- Meer: Zorgen voor een groter aanbod
en een grotere keus;
- Beter: Digitalisering maakt het
samenbrengen en afstemmen van
vraag en aanbod simpeler en transparanter;

-

Anders: Er ontstaan nieuwe businessmodellen, zoals het streamen
van muziek en het delen van bezit
(huizen, auto’s, gereedschap).
De digitalisering van de Omgevingswet
sluit aan op deze maatschappelijke
ontwikkeling. Organisaties kunnen vanuit hun wensen en ambities eveneens
voor verschillende ‘businessmodellen’
kiezen. Daarbij kunnen organisaties
eveneens kiezen tussen meer, beter of
anders. Indien een organisatie volstaat
netwerk van
milieuprofessionals

met ‘meer’, dan wil dit zeggen dat
bestaande werkwijzen en diensten
worden gedigitaliseerd zonder dat er
een plus opkomt. Kiest men voor ‘beter’
dan worden de huidige diensten waar
mogelijk tevens geoptimaliseerd. Wil
men het ‘anders’ dan betekent dit dat
een organisatie onderzoekt of het bepaalde diensten op een andere manier
kan aanbieden.
Automatische toetsing
Dit laatste betekent dat men de huidige
processen tegen het licht houdt en kijkt
welke mogelijkheden er zijn om met de
informatie en technologie burgers en
bedrijven anders te ondersteunen en de
werkprocessen te verbeteren. Een filmpje
van de gemeente Den Haag laat zien
welke winst er in de toekomst mogelijk is
te behalen. De aanvrager kan in dit geval
in een driedimensionaal omgevingsplan,
bijvoorbeeld op de beoogde locatie voor
zijn initiatief op zijn smartphone, direct
zien welke randvoorwaarden er gelden
voor zijn initiatief. Hij kan zijn plan
uploaden, waarna het plan automatisch
wordt getoetst en voor verschillende
aspecten wordt aangegeven of het wel
of niet past. Op basis van de uitkomsten
kan het plan worden aangepast.
Wanneer het vervolgens door de digitale
toets komt, kan de vergunning voor het
plan worden aangevraagd. Ambtelijk
wordt de toetsing van het plan nagelopen en vervolgens de vergunning
verleend. Dit is een toekomstbeeld dat in
2024 na afloop van het project ‘Digitaal
stelsel Omgevingswet’ (DSO) werkelijkheid kan zijn.

55

Uitdagingen
Wat vindt de zaal van deze ontwikkeling? Is dit een mogelijkheid? Welke
kansen en risico’s zijn er?
Het beeld van de
aanwezigen is dat
digitalisering op dit
niveau technisch
straks best mogelijk
is. In de discussie
komen verschillende
argumenten naar
voren. Uiteindelijk is de
gezamenlijke conclusie
dat men weliswaar vertrouwen heeft in de ontwikkeling van de
techniek op korte termijn, maar niet in
de ontwikkeling van de organisatie die
er nodig is.

moment zijn de digitale gegevens vaak
nog niet in overeenstemming met
de praktijk, denk bijvoorbeeld aan de
‘Klic’-meldingen.

‘Digitaal
stelsel Omge
vingswet start
punt voor de
nieuwe, digitale
overheid?’

Uit de discussie komen de volgende
uitdagingen naar voren:
Aanlevering van de data uit verschillende bronnen
Het kost veel tijd en afstemming voor
de verschillende partijen om procesafspraken te maken over het leveren van
informatie onderling.
Kwaliteit van de data borgen
Wanneer je gedigitaliseerde informatie gebruikt om beslissingen op te
nemen, is de juistheid van de gegevens
van groter belang. Een keuze, eventueel eveneens automatisch, op basis
van foutieve gegevens kan immers
grote consequenties hebben. Op dit
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Anders werken en
andere rollen
De rol van de
medewerkers in de
organisatie verandert. Anders werken
vraagt andere vaardigheden.

Interpretatie is lastig
Op basis van de informatie moet
een besluit worden genomen. Hiervoor is interpretatie van verschillende
gegevens nodig. Deze interpretatie is
complex en niet altijd eenvoudig te
digitaliseren.
Afstemmen op risico’s
Gezien alle haken en ogen verwachten de aanwezigen niet dat het
toekomstbeeld van het filmpje in 2024
is gerealiseerd. Wel lijkt het mogelijk
om onderdelen te realiseren. Hierbij
geldt dat je het niveau van digitalisering van het proces kan afstemmen
op de risico’s die er zijn. Wanneer de
risico’s laag zijn, is een grotere foutmarge mogelijk, terwijl bij een groot
risico mogelijk gewacht moet worden
met de volledige digitalisering. Is dit
laatste het geval, dan kan worden volstaan met beslissingsondersteunende
digitalisering.

Sprekers en gespreksleiding: Niek van den Berg en Albert Jan Meeuwissen (beiden BügelHajema).
Verslag: Monique van Scherpenzeel (Bestuurslid Provero en Geonovum)

Digitaal in relatie tot
juridisch bindend
Omgevingsdocument is een begrip waarmee in de Omgevingswet een
instrument dan wel gegevensverzameling wordt aangeduid. Tijdens deze
sessie is de juridische context van omgevingsdocumenten belicht, deels
met een geo-informatiekundige bril op: alles heeft tenslotte een locatie.
Bij wet zijn de omgevingsvisie, het omgevingsplan, de omgevingsverordening,
de waterschapverordening, het projectbesluit het programma aangewezen als
omgevingsdocumenten. Het betreffen
kerninstrumenten uit de Omgevingswet.
De toelichting dan wel onderbouwing
zijn ook onderdeel van het instrument.
Vervolgens zijn bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), namelijk
het Omgevingsbesluit, nog een aantal
omgevingsdocumenten aangewezen,
waaronder het voorbereidingsbesluit
en de aanwijzing voor zwemlocaties. De
omgevingsvergunning is niet in deze lijst
opgenomen. Deze wordt door wetgever
op enig moment na de inwerkingtreding
van de wet alsnog als omgevingsdocument aangewezen.
Digitaal
Het omgevingsdocument is digitaal. De
informatie moet zo opgezet zijn, dat het
omgevingsdocument vraaggestuurd te
raadplegen is. Het is namelijk de bedoeling dat de gebruiker alleen relevante
regels in beeld krijgt voor de specifieke
vraag die is gesteld. Dit is dan ook de link
netwerk van
milieuprofessionals

naar het Digitaal Stelsel Omgevingswet
waarin informatie beter vindbaar wordt
gemaakt. Veel informatie is nu overigens
al digitaal beschikbaar, zoals via rijksmonumenten.nl. De kracht zit hem in de
verbinding en inhoud (vraag)gestuurd
de informatie tonen. Maar er zijn ook
hobbels. Zo is op Ruimtelijkeplannen.nl
de informatie nu aanbodgestuurd en dan
kan het lastig zijn de geldende regels te
vinden, bijvoorbeeld op een locatie als het
Amsterdamse Bos. Sprekers en deelnemers gaven aan dat Ruimtelijkeplannen.
nl nog wel lastig kan zijn door zowel de
veelheid aan informatie als het taalgebruik - als dat nu eens eenvoudiger kon!
Omgevingsdocument en of niet
De omgevingsvergunning is vooralsnog
geen omgevingsdocumenten hetzelfde
geldt voor de gerechtelijke uitspraak.
Maar bijvoorbeeld de Legger van een waterschap weer wel; deze heeft namelijk
zijn grondslag in de waterschapsverordening. Parkeernormen vastgesteld door
B&W zijn geen omgevingsdocument,
maar het is wel nuttig om de informatie
digitaal beschikbaar te hebben.
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Standaarden komen eraan
Spreker en gespreksleiding: Monique van Scherpenzeel (Besluurslid Provero en Geonovum).
Verslag: René Kleij (Voorzitter Provero en Crotec).

Standaarden gaan over de organisatie van technische aspecten om eenieder via het digitale stelsel toegang te bieden tot bruikbare informatie.
De ontwikkeling ervan vindt in rap tempo plaats: al in december is een
conceptversie gereed waarop iedereen kan reageren.
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In de wet en het Omgevingsbesluit
wordt een aantal instrumenten aangemerkt als omgevingsdocument. Dat is
van belang omdat aan omgevingsdocumenten nadere eisen worden gesteld,
waaronder de verplichting om deze
instrumenten digitaal op te bouwen,
uit te wisselen en te publiceren. De
omgevingsvergunning wordt ook gezien
als een omgevingsdocument, maar de
complexiteit hiervan wordt niet ondersteund via het digitale stelsel
zoals dat bij inwerkingtreden
van de wet beschikbaar zal
zijn. Om die reden is de
omgevingsvergunning
nu nog niet als omgevingsdocument in de
wet of het Omgevingsbesluit opgenomen.

de vulling van dit register als op de
vorm en presentatie van omgevingsdocumenten en bijbehorende teksten. In
de standaarden wordt intelligentie aan
omgevingsdocumenten toegekend zodat relaties met activiteiten en functies
kunnen worden gelegd. Denk hierbij aan
kappen, monumenten e.d. De huidige
plannen en verordeningen krijgen bij
het inwerking treden van de Omgevingswet de status omgevingsplan.
Gedurende een overgangstermijn van naar verwachting
tien jaar blijft de huidige
voorziening Ruimtelijkeplannen.nl in de lucht
en worden tevens de
hiervoor geldende standaarden beheerd. Na
de overgangstermijn zal
deze voorziening leeg zijn
en worden beëindigd.

‘Er komt
een centrale
plaats voor de
ontsluiting van
omgevingsdocu
menten’

Officiële publicaties
Net als andere officiële publicaties (visies, vergunningen, bekendmakingen e.d.), worden deze publicaties
(ruim 500.000 per jaar) in het nieuwe
stelsel op een gelijke wijze gepubliceerd
en bekend gemaakt via één koppelvlak. Hiervoor wordt aangesloten bij
het Kennis- en Exploitatiecentrum
Officiële Overheidspublicaties (KOOP).
Het informatiemodel, de uitwissel- en
verbeeldingsstandaard gaan gelden voor
alle overheidspublicaties. De eenduidige
benadering maakt het noodzakelijk dat
de standaarden zich niet alleen richten
op de ruimtelijke instrumenten.
Register omgevingsdocumenten
Er komt een centrale plaats waar omgevingsdocumenten worden ontsloten.
De standaarden richten zich op zowel
netwerk van
milieuprofessionals

Verbeelding
Er is een korte discussie over het verbeelden van een omgevingsplan. Wat ga je
verbeelden en vanuit welk perspectief
richt je dat in? Het omgevingsplan is zo
veelomvattend, dat zelfs een verbeelding
op basis van vraag via GIS-systemen is
in te vullen.
Tijdreizen
Ten slotte wordt er nog gesproken over
de temporele aspecten van omgevingsdocumenten. Door in de standaarden
vast te leggen gedurende welke periode
een regel van kracht is, kan ook het
geldende beleid op een eerder moment
in de tijd worden bepaald. Dat is van
belang bij gerechtelijke procedures over
bijvoorbeeld planschade.
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Sprekers: Fred Woudenberg (GGD Amsterdam) en Josine van den Bogaard (GGD Rotterdam-Rijnmond).
Gespreksleiding: Rachel Heijne (directeur VVM). Verslag: Jan Spitters (Wolters Kluwer).

Gezondheid in de hoofdrol
De Omgevingswet biedt zicht op
meer samenhang tussen gezondheid, milieu, veiligheid, ruimtelijke ordening en leefomgeving.
Dit biedt kansen om de publieke
gezondheid beter te beschermen.
Sturing vanuit het Rijk is noodzakelijk om de gezonde situatie
als uitgangspunt te maken
waarvan gemeenten
gemotiveerd kunnen
afwijken.
Wat verstaat men onder
‘gezond’ of ‘ongezond’?
De top 4 in ziektelast
komt voort uit menselijk
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gedrag: roken, verkeerd eten en drinken,
te weinig beweging en het gebruik van
de auto. Uit wetenschappelijk onderzoek
blijkt dat met name opleidingsniveau
doorslaggevend is: hoe slimmer en wijzer, hoe ‘gezonder’.
Van normen …
In de Omgevingswet is het aspect
‘gezondheid’ omschreven als één van de
maatschappelijke opgaven, naast opgaven als mobiliteit en economie.
Op basis van de Wet publieke gezondheid hebben
gemeenten de opdracht
de publieke gezondheid te beschermen en
te bevorderen en de
genoemde verschillen
in gezondheid te verminderen. Handhaving van nor-

‘De wet om
schrijft gezond
heid als één van de
maatschappelijke
opgaven’

Beleidskader
De koepel van 25 GGD-en ontwikkelt
momenteel in samenwerking met
het RIVM een handreiking voor een
… naar waarden
gemeentelijk beleidskader ter uitvoering
De Gezondheidsraad adviseert daarom
van de Omgevingswet. Hierin staan de
regelgeving en preventieve maatregewaarden die als uitgangspunt kunnen
len op basis van gezondheidskundige
dienen. Dat kunnen waarden zijn die
waarden. Het is op de meeste schoolpleibedoeld zijn om gezondheidsschade
nen al verboden om te roken. Sommige
te beperken (niet roken in parken),
gemeenten en artsenorganisaties willen
uitgangspunten om de gezondheid te
dat er niet meer wordt gerookt in speelbevorderen (maak brede stoepen waar
tuinen, sportvelden, parken en andere
kinderen op kunnen spelen) en werk
plekken met veel kinderen. Ook het promaken van het begrip ‘positieve gezondgramma ‘Op weg naar een rookvrije geheid’: voelt men zich gezond genoeg om
neratie’ van Hartstichting, Longfonds en
aan de maatschappij deel te nemen?
KWF pleit hiervoor. Een huisarts
Zelfredzaamheid, veerkracht
in het Friese plaatsje Ureterp
en adaptief vermogen zijn
‘Zelfred
wil de hele gemeente
hierbij belangrijk. Voor de
zaamheid,
rookvrij maken. Als het
omgeving betekent het
om voeding gaat, kun je
vooral dat kwetsbare
veerkracht en
denken aan een verbod
adaptief vermogen mensen zich optimaal
op reclame voor ongekunnen bewegen en
zijn belangrijke
zonde producten gericht
kunnen deelnemen
sleutelwoor
op kinderen. Direct gereaan het maatschappelijk
lateerd aan de omgeving is
leven.
den’
het recente verbod in Dublin
op fastfoodrestaurants binnen een
Binnen ruimtelijk planvorming
straal van 250 meter van scholen.
komen verschillende thema’s aan bod
Betrokken bestuurders en enthousiaste
om beleid te voeren: rookvrije omgeving,
ambtenaren kunnen vele praktijkschone lucht binnen en rondom woninvoorbeelden vinden bij de WHO, VNG,
gen en scholen, gezonde mobiliteit en
Kenniscentrum Healthy Urban Living,
een natuurlijke woonomgeving. Werken
GezondOntwerpWijzer, Handreiking Gemet gebiedscategorieën en zonering
zond leven, ‘Healty Cities’ en ‘De gezonde kan eveneens nuttig zijn. Er zijn veel
stad’. Goede voorbeelden alleen zijn
ruimtelijke maatregelen mogelijk,
echter niet genoeg. Landelijk vastgestelwaaronder scholen, kinderopvang en
de waarden kunnen ervoor zorgen dat
zorgcentra niet te dicht langs drukke
de gezonde situatie het uitgangspunt
wegen plannen. Of meer en betere
wordt, waarvan gemeenten vervolgens
groenvoorziening met positieve effecten
gemotiveerd kunnen afwijken.
op het welbevinden van bewoners en
met mogelijkheden tot bewegen en
men uit de Omgevingswet, bijvoorbeeld
voor geurhinder of luchtverontreiniging,
is daarvoor echter niet toereikend.

netwerk van
milieuprofessionals
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ontmoeten. Hoewel het lastig blijft om
de effecten van preventieve maatregelen te onderbouwen, zal het RIVM zoveel
mogelijk cijfers aanleveren.

-

Brainstorm
Tijdens de workshop gaven aanwezigen verschillende aanbevelingen voor
de ontwikkeling van een strategie, de
inbedding van ‘gezondheid’ in normen
en waarden en een optimale samenwerking ter uitvoering van de Omgevingswet. Bijvoorbeeld:
- Geef aansprekende voorbeelden;
- Benadruk de positieve gezondheidswinst;
- Overtuig bestuurders, raadsleden en
collega-ambtenaren;
- Betrek maatschappelijke organisaties
en burgers tijdens inspraak en participatie;

-

-

-

-

-

Werk multidisciplinair samen als gezondheidskundigen, milieukundigen
en ruimtelijk specialisten;
Zorg voor dynamiek, waardoor een
vliegwiel van energie ontstaat;
Veranker het aspect ‘gezondheid’ tijdens planvorming in omgevingsvisie,
omgevingsplan en beleidskaders;
Stel lokale omgevingswaarden op en
monitor deze;
Weiger vergunningen vanwege ernstige gezondheidsrisico’s;
Gebruik wettelijke normen en
instrumenten, zoals zorgplicht, beste
beschikbare technieken (BBT), maatwerk en sluit aan bij milieunormen;
Verbind de Omgevingswet, Wet
publieke gezondheid en Wmo met
elkaar;
Kijk voor meer inspiratie op
‘www.loketgezondleven.nl’.

Kennisnetwerk voor milieu-, water- en natuurbeschermingsrecht

Word nu lid
De Vereniging voor Milieurecht biedt u:
• Gratis deelname aan VMR studiemiddagen

• VMR Publicaties

• Ledenkorting VMR Actualiteitendag

• VMR Ledennetwerk

• Werkgroepen voor verdieping

• 15% korting op het Tijdschrift voor Milieu en Recht

Lidmaatschap €75,- / Student €15,- per jaar
Persoonsgebonden
Collectief € 250 per jaar
Aanmelden via www.milieurecht.nl
Contact info@milieurecht.nl
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Blijf actueel • Verdiep uw kennis • Verruim uw netwerk

Sprekers: Michiel Gadella (RWS), Roelof Westerhof (ORG-ID). Gespreksleiding: Marloes Luitwieler
(Bioclear). Verslag: Marlea Wagelmans (Voorzitter VVM-sectie bodemmanagement en Bioclear)

Kansen en valkuilen
voor onze bodem
De sessie kende een levendig verloop met veel interactie tussen de
sprekers en de deelnemers van zeer
divers pluimage. Duidelijk werd dat
de bodem onder de Omgevingswet
nog meer in het centrum staat van
allerlei maatschappelijke opgaven.
Michiel Gadella maakte duidelijk dat
bodemverontreiniging ook in de Omgevingswet nog steeds opgeruimd moet
worden. Alleen het tijdstip waarop staat
niet langer vast. Spoed blijft spoed, denk
aan vervuiling bij inbreidingslocaties,
nazorglocaties, beheer en bebouwde
locaties. Is er geen spoedeisend karakter,
dan wordt de vervuiling op een natuurlijk moment aangepakt, terwijl diffuse
netwerk van
milieuprofessionals

verontreiniging om goed bodembeheer
vraagt. Daar horen ook normen bij,
waarvan een deel (maximale waarde en
voorkeurswaarde) in de Omgevingswet
(of AMvB) wordt opgenomen en een
deel (triggerwaarde, vergelijkbaar met
huidige interventiewaarde) decentraal
kan worden vastgesteld. Hiervoor wordt
wel een standaardwaarde opgenomen
in de AMvB, zodat met name kleine
gemeenten een werkend systeem
krijgen en niet verplicht zijn maatwerk
te leveren. Daarnaast blijft preventie
belangrijk.
Klimaatadaptatie
Roelof Westerhof bracht de kansen voor
de bodemkundige in beeld aan de hand
van het voorbeeld van klimaatadaptatie
in het stedelijk gebied. Bodem speelt
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hierbij een rol in:
- energieproductie
(gebruik van bodemwarmte);
- het lokaal winnen
van (grond)stoffen;
- voedselproductie via
stadslandbouw en moestuinen;
- groenblauwe aders door de stad,
waardoor meer biodiversiteit ontstaat en minder wateroverlast door
het bergen van water en ontstenen
van verharde oppervlakten.

‘Omgevings
wet verbindt de
bodem aan maat
schappelijke
opgaven’

Om dit te implementeren is het belangrijk om de bodemkunde als onderdeel
van aardrijkskunde te beschouwen: wat
zijn logische plekken om systemen in
de stad aan te leggen die bijdragen aan
de klimaatadaptieve stad? Houd daarbij
ook rekening met de risico’s die kunnen
ontstaan als de natuur zich niet aan de
afspraken houdt (onverwachte gebeurtenissen in de bodem).
Kansen
Kansen liggen volgens Gadella in het
verbinden van de bodem aan maatschappelijke opgaven (waterbeheer,
voedselproductie, energie, gezondheid,
klimaatadaptatie). Gemeentes komen
hierbij meer dan nu aan zet. Ook Westerhof benadrukte dat de kansen voor
de bodemkundige vooral liggen in het
verbinden van zijn werkgebied aan de
maatschappelijke opgave in een stad in
relatie tot zijn omgeving.
In de discussie kwam naar voren dat
vooral de gemeenten aan zet zijn om de
nieuwe kansen te benutten. In de Omge-
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vingswet is de verbreding
nog niet duidelijk te zien,
maar deze zal wel in
de omgevingsvisies tot
uiting (moeten) komen.
Nu is de aandacht nog te
veel gericht op chemische
aspecten (verontreiniging),
maar met de omgevingsvisies
komen nadrukkelijker de andere aspecten van de bodem naar voren. Bodemkundigen kunnen gemeenten helpen dit
te zien en te implementeren.
Het wordt lastig gevonden om de rol en
het belang van de bodem bij gemeenten,
laat staan burgers, onder de aandacht
te brengen. Zij hebben toch vooral oog
voor de bovengrondse infrastructuur.
Ook kwam naar voren dat bewoners bij
problemen toch vooral kijken en wijzen
naar de gemeente, bijvoorbeeld bij
wateroverlast in de stad. Daar staat tegenover dat burgers zelf al veel kunnen
doen op tuinniveau door hun bestrating
deels weg te halen zodat meer water in
de bodem kan infiltreren.
Burgerparticipatie
Deelnemers maakten zich tot slot zorgen over het kennisniveau betreffende
bodem. Als er geen bodemkundige bij de
gemeente werkt, dan woont er misschien wel een in de gemeente. Op die
manier kunnen burgers beter en serieuzer betrokken worden bij het opstellen
van omgevingsvisies. Dat burgerparticipatie werkt, is in de discussie naar
voren gekomen vanuit een voorbeeld
in Zoetermeer. Daar is de inrichting van
een plassengebied aangepast onder
druk van de bewoners.

Geluid in een nieuwe jas
Spreker: Arie den Breejen (Provincie Zuid-Holland, hoofdredacteur Journaal Geluid).

Gespreksleiding: Erik Roelofsen (Bestuurslid VVM-sectie Geluid en NSG).
Verslag: Daniëlla Nijman (vicevoorzitter VVM-sectie Milieurecht en Praktijk en Holla Advocaten).

Het omgevingsplan gaat een centrale rol spelen in het tegengaan
van geluidsoverlast. Beleidsmatig
verschuift het zwaartepunt naar de
gemeenten, waardoor vrijheid ontstaat voor lokaal maatwerk. Ook
inhoudelijk verandert het nodige.
Arie den Breejen ging vooral in op het
Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), dat
is gericht op de besluitvorming van de
verschillende overheden. Het besluit zal
onder meer de regelingen bevatten voor
de geluidproductieplafonds van rijkswegen, provinciale wegen en hoofdspoorwegen. Ook de aanpak van het geluid
van gemeentelijke wegen wordt daarin
geregeld. De concrete regels zijn nog
niet bekend, dat wordt uitgewerkt in het
Aanvullingsbesluit geluid.
netwerk van
milieuprofessionals

Twee hoofdthema’s
Het ontwerp van het besluit zet in op
twee belangrijke onderwerpen: de
stiltegebieden en de besluitvorming
voor de toedeling van functies aan
locaties in verband met de zogenaamde
bedrijfsmatige activiteiten. Dit tweede
aspect betreft het nieuwe bestemmen
via het omgevingsplan. Deze toedeling
moet evenwichtig zijn. Er moet rekening
worden gehouden met alle relevante
aspecten, waaronder de akoestische.
De gebruiksregels voor de betreffende
locaties moeten deze evenwichtige toedeling blijvend verzekeren. Het Bkl bevat
hiertoe een set standaardwaarden. Deze
rijksnormen zijn voor een aantal situaties verschillend. Zo zijn de normen voor
woningen in een landelijk gebied meer
stringent. Daarnaast bepaalt het Bkl dat
de gemeente via het omgevingsplan
kan afwijken van deze rijksnormering,
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bijvoorbeeld vanwege de cumulatie van
geluid of het gebiedstype.
Onduidelijkheden
In zijn betoog somde Arie den Breejen
een aantal onduidelijkheden op. Zo is
het begrip ‘bedrijfsmatige activiteit’ niet
gedefinieerd. Mogelijk zullen gemeenten
dit door een definitie in het omgevingsplan gelijkstellen aan het huidige begrip
‘inrichting’. Daarnaast is onduidelijk hoe
het begrip ‘bedrijfsmatige activiteit’ zich
verhoudt tot het begrip ‘milieubelastende activiteit’ van het Besluit activiteiten
leefomgeving (Bal). De diversiteit aan
betekenissen zal tot een diversiteit aan
rechtsregels kunnen leiden.
Opnemen normen
Wat de in het omgevingsplan op te
nemen geluidnormen betreft, kunnen
gemeenten in beginsel volstaan met het
overnemen van de standaardtabel (bijlage XV bij het Bkl). Wat opvalt, is dat hierin geen norm meer wordt voorgeschreven voor piekgeluiden (LAmax) in de
dagperiode. Nu is alleen geluid van laden
en lossen in de dagperiode uitgezonderd.
Indien een gemeente van mening is dat
voor piekgeluiden in de dagperiode toch
een norm nodig is, dan zal daarvoor een
aangepaste regel in het omgevingsplan
moeten worden opgenomen.
Hetzelfde geldt als een
gemeente een strengere of soepelere norm
wil opnemen voor het
langtijdgemiddelde
niveau. Het Bkl bevat de
grondslag om afwijkende standaardnormen vast
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te stellen op bedrijventerreinen (ruimer)
of in agrarische gebieden (strenger).
Deze afwijkende standaardnorm komt
dus in het omgevingsplan terecht.
Wordt inderdaad een hogere standaardwaarde opgenomen in het omgevingsplan, dan moet een gemeente
wel verzekeren dat aan de maximale
binnenwaarde wordt voldaan. Dat is nu
ook het geval. Nieuw is dat het Bkl geen
norm meer voorschrijft voor de toegestane binnenwaarde als gevolg van piekgeluid in de dagperiode. Daarnaast is er
een differentiatie voor piekgeluiden in
de avond- en nachtperiode. Piekgeluiden
van transportmiddelen mogen hoger
zijn (55 dB(A) binnenwaarde) dan andere
piekgeluiden (45 dB(A).
Rumoer
Al met al lijkt het erop dat de bescherming van het binnenklimaat aan belang
inboet onder de Omgevingswet. De
meningen in de zaal zijn verdeeld over
de vraag of het wenselijk is de regulering van piekniveaus in de dagperiode
los te laten. Nog meer rumoer ontstaat
er wanneer Arie den Breejen wees op de
mogelijkheid om af te zien van isolerende maatregelen aan een woning wanneer ‘onevenredig ingrijpende maatregelen nodig zijn’. Lijkt dit te
impliceren dat er straks een
financiële doelmatigheidstoets mag plaatsvinden?
De toelichting op de
wet en AMvB’s zwijgt
hierover. Sommige
deelnemers zien kansen.
Anderen zijn kritisch
en wijzen op het belang

‘Integrale
insteek Omge
vingswet biedt
meerwaarde voor
stiltegebieden’

van bescherming van de gezondheid.
Dat is immers ook een kerndoel van de
Omgevingswet. Kortom, het is nog maar
de vraag of inderdaad sprake is van de
door het kabinet beloofde gelijkwaardigheid in bescherming. Volgens Van
den Breejen kan daarop wel wat worden
afgedongen.
Stiltegebieden
Den Breejen stond tot slot stil bij de
stiltegebieden die worden gereguleerd
in de provinciale omgevingsverordening. Op dit punt heeft de Omgevings-

wet naar zijn mening meerwaarde. De
huidige regels voor stiltegebieden zijn
gebaseerd op de Wet milieubeheer en de
uitvoering en handhaving daarmee dus
ook. Door de integratie in de omgevingsverordening komen de sterk ruimtelijke
aspecten van de stilteregels meer tot
hun recht. Deze zullen vermoedelijk
ook een grotere invloed kunnen krijgen
op die ruimtelijke besluitvorming. Den
Breejen vertrouwt erop dat de integrale
samenwerking van ambtenaren uit
beide disciplines tot een betere regeling
voor stiltegebieden leidt.

Sprekers: Anne Michiels van Kessenich (Bestuurslid VVM-sectie Externe Veiligheid, Gemeente Haarlem)
en Jan Heitink (AVIV B.V.). Gespreksleiding en verslag: Ester van Aalst (DCMR en Relevant)

Veiligheid creëren met lef,
vertrouwen en geduld
Uit een klein gedachte-experiment met de deelnemers blijkt hoe onze
hersenen werken: lege plekken vullen we zelf in uit ons geheugen en onze
gewoonten. Onze hersenen nemen dus niet waar wat er is, maar wat zij
verwachten dat er is. Dat moeten we dus ook bij de introductie van de
Omgevingswet in het oog houden. Te meer daar de nieuwe wetgeving
oude waarden zoals het groepsrisico van een nieuw jasje voorziet én
vraagt om meer participatie.
Externe veiligheid wordt vaak ten
onrechte voorgesteld als een complex
onderwerp. De doelstelling van de weten regelgeving externe veiligheid is niet
om de risico’s van gevaarlijke stoffen te
verminderen, maar om te borgen dat rinetwerk van
milieuprofessionals

sico’s alleen worden genomen wanneer
we met elkaar hebben afgewogen dat de
voordelen opwegen tegen de nadelen.
Met elkaar, dat wil zeggen in dialoog
met alle betrokkenen bij de lasten en de
lusten van de activiteit in kwestie.
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Serieus nemen
Anne Michiels van Kessenich betoogt
dat een goede risicodialoog
begint met een goede
dialoog! Dat betekent
dat je de ander
serieus neemt. De
risicodialoog die
de Omgevingswet
vraagt, is nieuw en
niet alles is duidelijk
en bekend. (Let op: je
hersenen vullen automatisch de lege plekken in!).
Wat is het voordeel van participatie? Je
krijgt de mogelijkheid om informatie te
delen, maar je geeft ook inzicht in de dilemma’s. Laat je betrokkenen gedurende
het proces meedenken over de te maken
keuzes, dan creëer je draagvlak in plaats
van weerstand.

Kansen benutten
Juist door de aandacht voor participatie
biedt de Omgevingswet kansen.
Maar die daadwerkelijk benutten, vraagt om lef, vertrouwen en geduld. Het afwegen
van de (veiligheids)belangen moet niet verworden
tot het doornemen van een
juridisch afvinklijstje, maar
juist uitnodigen tot discussie. De nieuwe wet biedt daar
de mogelijkheid en de ruimte
voor. Dat lijkt tijd te kosten, maar
voorkomt een stroperige uitvoering van
besluiten. We moeten eraan wennen. De
ervaring leert dat het ongeveer tien jaar
duurt voordat nieuwe wet- en regelgeving daadwerkelijk geïmplementeerd
is. Dat geldt ook voor de Omgevingswet:
geef hem de tijd!

‘Voorop
staat dialoog
met alle betrokke
nen over lasten en
lusten van een
activiteit’
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Spreker en gespreksleiding: Joep Naber (Wandelnet).
Verslag: Jan de Graaf (DG Communicatie)

Voetganger
eindelijk in beeld
De belangen van wandelaars
vallen in de nieuwe Omgevingswet
binnen de begrippen ‘goede omgevingskwaliteit’ en ‘infrastructuur’.
Dat biedt aanknopingspunten
voor het inrichten van een leefomgeving die uitnodigt tot lopen en
wandelen. Belangrijk, want terwijl
het aantal wandelaars toeneemt,
holt het aantal wandelpaden
achteruit.
netwerk van
milieuprofessionals

‘Alles van waarde is weerloos’ dichtte
Lucebert en dat leek lange tijd op te
gaan voor de wandelaar in de Omgevingswet. Nergens werd deze verkeersdeelnemer in eerste instantie genoemd,
in tegenstelling tot alle andere vormen
van vervoer. Maar in de eindversie is het
toch nog goed gekomen. “Dit betekent
onder meer dat een omgevingsvisie
rekening moet houden met wandelroutenetwerken”, aldus Joep Naber. “De
openbare ruimte moet straks worden
ingericht volgens de kwaliteitseisen van
iedere verkeersdeelnemer, waaronder de
voetganger.” Kwaliteit voor het laatste
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betekent volgens de directeur van Wandelnet vooral het bieden van veiligheid
en ruimte. “Beide zaken verdienen meer
aandacht. De wandelaar is namelijk
kwetsbaar, omdat veelal op andere thema’s het accent ligt.”
Winst
Naast de Omgevingswet
hebben beleidsmakers
rekening te houden met
bijvoorbeeld de Wegenwet en CROW-normen.
De normen regelen
onder meer de maaswijdte voor het oversteken
van wegen. Voor wandelen is
de norm bepaald op 500 meter. Naber
noemde het winst dat de voetganger is
opgenomen in het begrippenkader van
de Omgevingswet. “Concreet betekent
dit onder meer dat een gemeente een
wandelroute intact moet laten. Heel
belangrijk, want de afgelopen jaren zijn
veel wandelpaden doorgesneden en
soms zelfs doodlopend gemaakt. Wordt
een route in de toekomst toch door een

ingreep doorgesneden, dan moeten er
voorzieningen worden getroffen waar
de wandelaar gebruik van kan maken.
Denk aan de aanleg van een tunneltje
of brug.”
Extra stap
Voor het bewust stimuleren van beweging moet
een gemeente echter
een stap extra zetten.
“In plaats van zich aan
de letter van de wet te
houden, moet men hiervoor via eigen gemeentelijke visie de wandelaar
ruimte geven.” Aandacht verdient tevens het feit dat er een verschil
is tussen wandelen en lopen. “Vrijwel
iedereen is elke dag een voetganger.
Men is een wandelaar indien je dit voor
je plezier doet in plaats van gericht van
a naar b te willen. Het laatste is veelal
functioneel. Beide aspecten verdienen
gericht beleid. Wat ze gemeen hebben
is dat zowel wandelen als lopen goed is
voor lichaam en geest.”

‘Omgevings
visie moet
rekening houden
met wandelroute
netwerken’

Geen wind in de rug
voor energietransitie
Een energierevolutie is nodig om de kabinetsdoelen te halen. Helaas
heeft de Omgevingswet nauwelijks oog voor het faciliteren van ruimtelijke maatregelen op het gebied van zon, wind en energiebesparing.
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Sprekers: Hugo Priemus (TU Delft) en Mariëtte Bilius (DCMR/ Programmabureau warmte koude
Zuid-Holland). Gespreksleiding: Tjeerd van der Meulen (Bestuurslid VVM-sectie Milieurecht en
Praktijk en StAB). Verslag: Robèrlila van der Linde (Gemeente Utrecht).

De ambities van het Energieakkoord
schieten te kort om recht te doen aan het
in Parijs afgesloten mondiale Klimaatakkoord. Daarbij is het gedrag van burger
en bedrijven zeer belangrijk bij de realisatie van energiebesparing. Alleen met
ruimtelijke ordening kan dit niet worden
bereikt. Bovendien kunnen mooie
berekeningen op papier, in de praktijk
heel anders uitpakken. Dit alles leidt
tot onzekere ruimtelijke gevolgen voor
energielocaties en infrastructuren. Daarom verdient de huidige inzet, gericht op
het tegengaan van energieverspilling,
maximaal gebruik van duurzame bronnen en afbouwen fossiele energie, een
fikse koerswijziging. De inzet moet zich
netwerk van
milieuprofessionals

vooral richten op vermindering van de
energiebehoefte door gedrag, maximaal
gebruik van duurzame bronnen en op
termijn stoppen met het gebruik van
fossiele brandstoffen.
Eerste verkenning
Hugo Priemus gaf een inventarisatie van
de wijze waarop de Omgevingswet de
noodzakelijke koerswijziging gaat ondersteunen. Dat valt tegen. De Nimby-effecten, met name een sta in de weg bij het
plaatsen van windmolens, worden niet
erkend in de nieuwe Omgevingswet.
Daar komt bij dat er nieuwe jurisprudentie gaat ontstaan, waardoor een
onzekere tijd aanbreekt voor alle betrok-
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kenen. Ook noemde Priemus de digitale
nieuwe datasystemen een afbreukrisico,
omdat alles nog moet worden ontwikkeld. Volgens de hoogleraar gaat het zeer
optimistische mensbeeld dat uit de wet
spreekt in de praktijk niet op, terwijl
de variëteit van de ruimtelijke opgaven ernstig wordt onderschat. Tot slot
ontbreken er scherpe toetsingscriteria in
de Omgevingswet. Dit hoeft overigens
geen grote hobbels op te leveren, mits
deze wet geen barrières opwerpt in de
ruimtelijke sfeer.
Ruimte voor energie
In de Omgevingswet wordt de energietransitie maar eenmaal genoemd. Mariette Bilius noemde dat een veeg teken, te
meer daar de realisatie van veel energiemaatregelen het nodige ruimtebeslag
met zich meebrengt. Denk aan plaatsing
van laadpalen, WKO-netwerken, leidingen, windmolens en zonne-eilanden. Zo
zijn de ambitieuze energiedoelen van
Leiden niet realiseerbaar door ruimtegebrek voor de plaatsing van windmolens.
Ook zijn veel wijken in Zuid-Holland niet

geschikt voor energieneutrale maatregelen zoals blokverwarming of ‘all electric’.
Goed nieuws is volgens Bilius wel dat het
Besluit bouwwerken leefomgeving niets
meer regelt over aansluitverplichting op
distributienetten. Dit ligt nu bij de gemeente om te worden opgenomen. Een
actueel onderwerp ook, want complete
wijken gaan in de nabije toekomst af van
het gas. Het is inefficiënt en daardoor
duur wanneer iedereen op eigen houtje
zijn gang zou gaan. Er is dus regie nodig
bij het ontwikkelen van GRID-wijken en
warmtewijken.
Te weinig houvast
Al met al versnelt het omgevingsplan de
energietransitie niet, met name omdat
de Omgevingswet te weinig houvast
biedt. Aandacht verdient ook de verdeling van de lusten en lasten. Kortom er
is nog ontzettend veel werk te doen dat
ook nog eens razend actueel is gezien de
ingrijpende gevolgen van de klimaatverandering voor de ruimtelijke inrichting
van ons land.

Spreker (s): Willem Lambooij (Provincie Zuid-Holland) en Eric van der Aa (Rho Adviseurs). Gespreksleiding:
Ckees van Oijen (Bestuurslid VVM-sectie Biodiversiteit en IVAM). Verslag: Claudia van Loenen (Heijmans).

Vreemde eend in de bijt?
Op 1 januari 2017 worden de Natuurbeschermingswet, de Flora en Faunawet
en de Boswet samengevoegd tot de Wet Natuurbescherming om vervolgens op
te gaan in de Omgevingswet. De regels worden eenvoudiger, de bevoegdheden
gedecentraliseerd en er vindt integratie plaats van het omgevingsrecht. Maar
hoe gaat dat met beschermde soorten? En valt natuurbescherming te vangen
in omgevingswaarden?
72

De samenvoeging van de huidige
wetgeving sluit aan bij de Europese
richtlijnen. Er komen drie beschermingsregimes voor soorten (Vogelrichtlijn,
Habitatrichtlijn en overige soorten).
Opvallend is de toevoeging van het
woord ‘opzet’ in de verbodsbepalingen.
Verder is binnenkort het opzettelijk
storen van vogels niet verboden, mits
er geen wezenlijke invloed is op de
instandhouding van de soort. Er komt
een provinciale zorgplicht voor soorten
en gebieden en een Programmatische
Aanpak Soortenbescherming, qua opzet
vergelijkbaar met de Programmatische
Aanpak Stikstof.
Onduidelijkheden
Willem Lambooij wierp de vraag op of
de Wet natuurbescherming wel gaat
passen binnen de Omgevingswet,
aangezien er een aantal fundamentele
verschillen is in de uitgangspunten. Zo is
de bescherming van gebieden, inclusief
externe werking, lastig te vangen in
het locatiespecifieke systeem van de
Omgevingswet en is het de vraag of
alle ‘effectveroorzakers’ in beeld zijn.
Evenmin is duidelijk hoe de soortenbescherming vorm moet krijgen binnen
de Omgevingswet. Soorten zijn mobiel
en zowel (veranderende) seizoens- als
weersomstandigheden zijn van invloed
op waar de soorten zich vestigen.
Daarnaast bieden de strikte (Europese)
kaders weinig ruimte voor bestuurlijke
afweging van belangen.
Lambooij vindt het verder vreemd dat
jacht en schadebestrijding worden opgenomen in de Omgevingswet, aangezien
beide activiteiten geen verandering van
netwerk van
milieuprofessionals

de fysieke leefomgeving tot gevolg hebben. Jacht is gekoppeld aan eigendomsrecht. Daarnaast wordt de gemeente
bevoegd gezag voor het gebruik van een
geweer in de bebouwde kom. Een laatste
discrepantie tussen Wet natuurbescherming en Omgevingswet is het doel: de
bescherming van natuur enerzijds en
de bescherming van mensen anderzijds.
Overigens wist één van de aanwezigen
te melden dat vanuit het kabinet de
toezegging is gedaan dat het doel van de
Wet natuurbescherming ook zal worden
opgenomen in de Omgevingswet.
Gevolgen
Eric van der Aa schetste de gevolgen
voor de praktijk van de nieuwe Wet Natuurbescherming. Belangrijke wijziging
is dat beschermde natuurmonumenten
niet meer onder de natuurwetgeving
vallen maar onder het omgevingsrecht.
Hierdoor vervalt de status van een
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aantal monumenten. Provincies hebben wel de bevoegdheid om
bijzondere natuurgebieden
of landschappen aan te
wijzen. De Ecologische
Hoofdstructuur wordt
Natuur Netwerk Nederland; bescherming
wordt geregeld via het
omgevingsrecht.

er aangesloten kan worden bij Europese
regels is ook nog maar de vraag,
aangezien de programmatische aanpak mogelijk strijdig is met de Habitatrichtlijn. Verder verliezen veel
soorten op de Rode Lijst
hun beschermde status
(68%). Alles overziend
denkt Van der Aa niet dat
de Nederlandse natuur hier
beter van wordt. Hij verwacht een
sterke uitholling van de bescherming
van overige soorten.

‘Handhaving
blijft vooralsnog
veruit de zwakste
schakel’

Soortenbescherming
Provincies worden bevoegd gezag
voor de soortenbescherming. Er is geen
uniform verbodsstelsel; elk van de drie
categorieën beschermde soorten krijgt
aparte bestuursrechtelijk en strafrechtelijk handhaafbare verboden. Provincies
kunnen afzonderlijk beschermingsregimes uitwerken en er komt een verplichting voor actieve soortenbescherming.
Soortenbescherming kan worden opgezet
volgens de programmatische aanpak.
Hierdoor is tijdelijke aantasting van beschermde soorten mogelijk. Wat betreft
de beschermde soorten wordt er een aantal potentiele knelpunten genoemd. Zo is
een aantal zeer algemene soorten (weer)
volledig beschermd. Per provincie zal deze
lijst worden beperkt door het verlenen
van vrijstellingen.
Uitholling
Of de doelen van de nieuwe wet haalbaar
zijn, is de vraag. De wet zou een vereenvoudiging moeten zijn door de integratie van de verschillende wetten, maar
in de praktijk leidt ‘maatwerk’ ook tot
verschillen qua soortenbescherming per
provincie. Daarnaast zijn veel algemene
soorten volledig beschermd en krijgen
gemeenten er zware, nieuwe taken bij. Of
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Aanbevelingen
Na deze inbreng van de inleiders volgde
een discussie. Deze mondde voor het verdere invoeringstraject uit in de volgende
aanbevelingen:
• Pas het doel van de Omgevingswet
aan, zodat de Wet Natuurbescherming
beter inpasbaar is;
• Laat ecologische doelstellingen onderdeel zijn van de fysieke leefomgeving;
• Verruim het criterium van de Omgevingswet en stel een basisniveau in
(maar pin niet vast op aantallen);
• Stem de toepassing van de Wet
Natuurbescherming bij de provincies
onderling af;
• Organiseer nog een consultatieronde
onder deskundigen met veldkennis
voor de definitieve lijsten van beschermde soorten;
• Maak het mogelijk aanvullend
soorten, objecten en gebieden voor
bescherming aan te wijzen;
• Overweeg bijvoorbeeld (vogel)
veldwerkgroepen te betrekken bij de
handhaving van de Wet natuurbescherming.
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