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De organisatie van de Dag van de Omgevingswet 2017 was
in handen van sectie Milieurecht en Praktijk van de VVM,
netwerk van milieuprofessionals. Dit gebeurde in samenwerking met gastheer Provincie Utrecht, Provero, Stadswerk,
Platform31, de Vereniging voor Milieurecht, de Vereniging
Bouw- en 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 de
volgende bestuursleden van de VVM sectie Milieurecht en
Praktijk: (v.l.n.r.) Enrico van Dijk (Van Dijk en omgeving),
Jerry de Rijke (De Rijke omgeving), Rachel Heijne (directeur
VVM), Jos Dolstra (Stantec) en Tjeerd van der Meulen (StAB).
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Voorwoord
Intro

Ondanks de herfasering van de Omgevingswet, waarbij de datum van inwerkingtreding is
Body
verschoven naar 2021 blijft de belangstelling voor de ontwikkelingen rond de wet onverminderd groot. Ruim 300 deelnemers lieten zich op 5 oktober 2017 bijpraten en gingen met elkaar in
gesprek over de komende Omgevingswet.

D

e Dag van de Omgevingswet vond
dit jaar voor het eerst plaats in het
provinciehuis in Utrecht. Net als
voorgaande edities begon het congres ook dit
jaar met een plenair gedeelte waarin Mirjam
Maasdam, lid van Gedeputeerde Staten, de
deelnemers verwelkomde. In een duo interview lieten Rosemarie Bastianen (directeur
van de programmadirectie Eenvoudig Beter)
en Ineke van der Hee (directeur van het interbestuurlijke programma Aan de slag met de
Omgevingswet) zich door dagvoorzitter Rachel
Heijne bevragen over de ontwikkelingen in
het wetgevingstraject en de implementatie
van de wet. Oud-minister Ed Nijpels sloot
het plenaire deel af met een inspirerende
bijdrage over de rol van de Omgevingswet in
de energietransitie: “Ga direct aan de slag met
de energietransitie en wacht de Omgevingswet niet af. Decentrale overheden beschikken
over een ruim assortiment aan instrumenten
om nu al meters te maken. Dat is heel hard
nodig.” Na dit plenaire gedeelte was er dit jaar
opnieuw in drie rondes een keuze uit maar
liefst 30 verdiepende deelsessies met een grote
verscheidenheid aan onderwerpen.
De VVM organiseert de Dag van de Omgevingswet al vanaf de eerste editie met een

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

(groeiend) aantal samenwerkingspartners.
Editie 2017 werd mede mogelijk gemaakt door
gastheer Provincie Utrecht, Provero, Stadswerk,
Platform31, de Vereniging voor Milieurecht,
de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland, het Koninklijk Nederlands Waternetwerk en het Netwerk Jong Leefomgeving. Ook
diverse secties van de VVM verleenden hun
medewerking. De Dag van de Omgevingswet
is met hun hulp een breed congres dat zich
niet alleen richt op de milieuprofessionals,
maar op allen die actief zijn in de fysieke leefomgeving. Daarnaast is het congres mede mogelijk gemaakt door de inzet van de sprekers,
gespreksleiders en verslagleggers die in deze
bundel bij hun bijdrage ook genoemd worden,
de inzet van medewerkers van de Programmadirectie Eenvoudig Beter en het Programma
Aan de slag met de Omgevingswet en niet te
vergeten de medewerkers van ons eigen VVM
Bureau. Veel dank voor jullie inzet!
De zevende editie van de Dag van de Omgevingswet zal plaatsvinden in oktober 2018.
Net als voorgaande jaren zijn suggesties voor
thema’s en andere ideeën voor de invulling
van deze dag weer van harte welkom. En
natuurlijk bent u als lezer van deze congresbundel van harte welkom!

Drs. Rachel Heijne
Directeur VVM
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Gedeputeerde Mirjam Maasdam:
“Stel minder van bovenaf normen”

Omgevingswet gaat
meer en meer leven
Editie 2017 van de Dag van de Omgevingswet is uitgemond in een succesvolle bijeenkomst: een hoge opkomst, goede sprekers, een uitstekende ambiance en een programma dat op vrijwel alle aspecten van de nieuwe wet verdieping bood. De vele bezoekers toonden zich enthousiast over het programma.

R

uim driehonderd geïnteresseerden
woonden de zesde editie van de Dag
van de Omgevingswet bij. Plaats van
handeling vormde dit keer de Statenzaal van
de Provincie Utrecht. Gedeputeerde Mirjam
Maasdam was zichtbaar onder de indruk
van de omvang van haar publiek. “Dit heb ik
nog niet eerder meegemaakt. Heel mooi om
te zien.”
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Spannend en uitdagend

Maasdam vindt de Omgevingswet spannend en uitdagend. “Als provincie krijgen
we nieuwe instrumenten in handen om de
leefomgeving samenhangend in te richten.
Deels zal dat moeten gebeuren door leren
te doen en dus fouten durven te maken.” Bij
het vormgeven van dit proces wil Utrecht intensief optrekken met gemeenten en andere

partijen.” De provincie is in het kader van
de omgevingsvisie inmiddels gestart met
het opzetten van een participatieaanpak.
“Doel is te komen tot een visie tot 2050 hoe
Utrecht er dan uit kan zien. We gaan heel
kort-cyclisch werken om de visie op papier
te krijgen. Op deze manier hopen we tot
oplossingen te komen waarin iedereen zich
herkend en erkend voelt.” Van belang is volgens de gedeputeerde om veel minder van
bovenaf normen te gaan stellen. “Het doel
moet voorop staan, met als insteek komen
tot een optimale kwaliteit van de fysieke
leefomgeving.”

Aan de slag

Rosemarie Bastianen (Directeur Eenvoudig
Beter, ministerie van Infrastructuur en
Milieu) en Ineke van der Hee (Directeur
Programma Aan de slag met de Omgevingswet) gingen daarna nader in op
de stand van zaken. Dit gebeurde in een
interview door dagvoorzitter Rachel Heijne
(directeur VVM). Bastianen liet weten
dat de planning van de Omgevingswet
opnieuw wordt bezien. “Nu is er al een inspiratieprogramma en kunnen decentrale
overheden aan de slag met de instrumenten van de Crisis- en herstelwet. Schuift de
inwerkingtreding naar achteren, dan biedt
dat tijd om nog meer te oefenen. Afgesproken is dat gemeenten uiterlijk in 2029 een
werkend omgevingsplan moeten hebben.
Die deadline staat.”

opstellen van hun omgevingsvisies.” Zelf
komt het Rijk waarschijnlijk in de loop van
2018 met de Nationale Omgevingsvisie.
“Dat helpt decentrale overheden ook”, aldus
Van der Hee. Zij wees verder op het Informatiepunt Omgevingswet, waar iedereen
terecht kan met vragen en informatie over
de wet. Het programma ontwikkelt bovendien handige producten. “We ontwikkelen
staalkaarten voor omgevingsplannen. Een
mooi hulpmiddel is ook de Inspiratiegids
Participatie. De wet schrijft niet voor hóe je
de participatie moet vormgeven. Daarom is
er veel behoefte aan praktische informatie
over hoe je met participatie aan de slag
kunt gaan.” Zij riep op bij vragen niet te
aarzelen om contact te zoeken. “Wij kunnen dan ondersteuning organiseren.”

Niet wachten met energietransitie

“Ga direct aan de slag met de energietransitie en wacht de Omgevingswet niet af.
Rosemarie Bastianen (r., Directeur Eenvoudig Beter, ministerie van Infrastructuur en
Milieu) en Ineke van der Hee (Directeur Programma Aan de slag met de Omgevingswet)

Van der Hee noemde het in dit licht goed
dat alle overheden aan de oefentrajecten
mee doen. “Om hen daarbij nog beter te
ondersteunen, bieden wij diverse pilots
en leertrajecten aan. Uit pilots blijkt onder
meer dat gemeenten er baat bij hebben
als de provincies vaart zetten achter het
netwerk van
milieuprofessionals
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dan moeten we duizend gebouwen per dag
oppakken.” Hij illustreerde zijn woorden
met een kaart van Nederland met daarin
ingetekend de ruimtelijke gevolgen van
alle vormen van duurzame energieopwekking. “U ziet, ons land staat compleet vol.
Daar moet je dus goed over nadenken in de
omgevingsvisies.”

Ed Nijpels: “U krijgt straks te maken
met één van de mooiste wetten ooit.
Wacht daar echter niet op.”

Decentrale overheden beschikken over een
ruim assortiment aan instrumenten om nu
al meters te maken. Dat is heel hard nodig.”
Aldus luidde het heldere advies van Ed
Nijpels aan de deelnemers van de Dag van
de Omgevingswet 2017. Nijpels, voorzitter
van de SER-commissie Borging Energieakkoord, was uitgenodigd om in te gaan
op de kansen die de Omgevingswet biedt
voor het versnellen van de energietransitie.
Die ziet hij zeker, maar daar wil hij niet op
wachten. Nijpels riep zijn publiek op niet
te lichtzinnig te denken over de energieopgave. “Neem alleen al het energieneutraal
maken van onze gehele gebouwde omgeving. Willen we dit doel voor 2050 halen,
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Gezien de urgentie én omvang van de opgave riep Nijpels op per direct de mouwen
op te stropen. “U krijgt straks te maken met
één van de mooiste wetten ooit. Wacht
daar echter niet op. Ga per direct aan de
slag met de omgevingsvisie. Daar kunt u
ook uw regionale energieplannen een plek
in geven. Gebruik maximaal wat er nu
ligt. U barst al van de instrumenten. Het
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte
biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om op
tien punten af te wijken. Ten behoeve van
de transitie moet u inzetten op alles wat in
uw vermogen ligt.” l

Sprekers: Berber Koopmans (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Hanneke Ellerman

(Six Legal). Gespreksleider: Maarten Hoorn (Platform31). Tekst: Esther Bruinenberg (BruinenBerg Milieu & Omgevingsadvies).

Participatie
kent veel
open einden

In de Omgevingswet is veel aandacht voor participatie. Doelgroepen zijn burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere
overheden. Wat zijn de uitgangspunten om betrokkenen vroegtijdig te
betrekken bij de besluitvorming?

P

articipatie is voor een groot deel
gebaseerd op vertrouwen tussen
de verschillende partijen. Daarbij
netwerk van
milieuprofessionals

ligt ook de moeilijkheid, hoe groot is het
vertrouwen? In de Omgevingswet en het
Omgevingsbesluit is geregeld dat er bij
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besluitvorming door de overheid in een
vroegtijdig stadium participatie moet
plaatsvinden..

Inzet participatie

Voor projectbesluiten en omgevingsplannen is bepaald dat de overheid bij de
kennisgeving tot het voornemen van het
besluit aangeeft hoe het participatietraject eruit komt te zien. Daarna moet de
overheid bij het besluit motiveren hoe de
participatie is ingezet en daarbij verslag
doen van de resultaten. Zo zal bij vaststelling van een omgevingsplan gemotiveerd
moeten worden wat met de uitkomsten van het participatietraject
gedaan is. Bij de motivatie
van een projectbesluit
wordt ook aangegeven
hoe tot dat besluit is
gekomen en hoe met de
aangeboden alternatieven is omgegaan. In de
ministeriële regeling, die
nu in de maak is, zullen ook
voor de initiatiefnemer (vergunningaanvrager) regels over
participatie opgenomen worden.

is, maar zich richt op besluitvorming in
overleg. De participatieladder loopt van de
eerste tree - informatie verstrekken - tot
uiteindelijk meebeslissen.
Participatie is maatwerk. Per project, plan
of initiatief is de doelgroep, gevoeligheid
of omgeving anders. Participatie moet op
deze verschillende aspecten afgestemd
worden. Wie op welke wijze, wanneer en
hoe betrokken wordt, is dus elke keer weer
anders.

Jurisprudentie

Aangezien de vorm van participatie vrij
is, kan het zijn dat via jurisprudentie deze meer invulling
krijgt. Of het verstandig is
geen minimale eis neer
te leggen in de wet,
zal de toekomst leren.
Vormvrij geeft echter
niet aan dat de overheid
geen verantwoordelijkheid moet afleggen. De
belanghebbenden kunnen
opkomen tegen de wijze (motivering) waarop de participatie heeft
plaatsgevonden in zienswijze, bezwaar
en beroep. De bestuursrechter zal dan
toetsen of de overheid aan de motiveringsvereiste heeft voldaan. Participatie is dus
geen vervanging van rechtsbescherming,
maar juist een onderdeel van zorgvuldige
voorbereiding en belangenafweging (art
3:2 Awb).

‘Grootste lawaai
makers mogen straks
de mindere niet over
schreeuwen’

Leertraject

In de wet zijn geen strakke eisen aangeven
waar de participatie minimaal aan moet
voldoen. Wel moet gemotiveerd worden
waarom er gekozen is voor een bepaalde
vorm van participatie en hoe hiermee om
is gegaan. De verantwoordelijkheid om invulling te geven aan het participatietraject
ligt dus bij de overheid en de initiatiefnemer. Dit is een leerproject met veel vrijheid: elk initiatief is weer anders. Duidelijk
moet zijn dat participatie geen inmenging
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De tijd zal leren of participatie zal leiden tot
meer begrip over en weer. Het is een interessante ontwikkeling, waarbij goed gekeken moet worden of de grootste lawaaimakers de mindere niet overschreeuwen. l

Sprekers: Frederike Brouwer (Ministerie van BZK) en Wico Ankersmit (Directeur VBWTN).
Gespreksleiding: Rens Bolkestein (Secretaris VVM sectie Milieurecht en Praktijk en Brolyn
Bedrijfsadvies). Tekst: Esther Bruinenberg (BruinenBerg Milieu & Omgevingsadvies).

Groen licht
voor ﬂexibeler
bouwen
Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is één van de vier AMvB’s van
de Omgevingswet. Het Bbl omschrijft de bouwregels en is te vergelijken
met het oude bouwbesluit. Het besluit is gericht op meer ﬂexibiliteit.

H

et nieuwe Bbl, eind juni is een
publieksversie gepubliceerd, is in
vergelijking met de vorige versie
flexibeler en biedt meer mogelijkheid
voor maatwerk. Op lokaal niveau kan er
netwerk van
milieuprofessionals

veel geregeld worden. Het bevoegd gezag
wordt hierdoor meer een adviseur en geeft
aan waarbinnen een initiatiefnemer mag
bewegen. Dit geeft de gemeente aan in de
omgevingsvisie.

11

Veranderingen

Het Bbl geeft aan dat bij particuliere
bouw minimaal voldaan moet worden
aan de reguliere bouwvoorschriften. Bij
de eisen van het Bbl wordt ook gekeken
naar andere wetgeving, bijvoorbeeld
op het gebied van drank- en horeca of
Arbowetgeving. Indien het hier al is
geregeld, hoeft dit niet meer vanuit de
Bbl te gebeuren.
Nieuwe maatwerkregels in het Bbl zijn
er onder andere op gebied van
energieprestatie. Dit mag in
maatwerkregels strenger
maar niet soepeler.
De bruikbaarheideisen kunnen wel
versoepeld worden.
Een gemeente kan
bijvoorbeeld Tiny
Houses of ecologische
huizen mogelijk willen
maken. Wanneer dit niet
lukt binnen de landelijke
bruikbaarheidseisen, kan een gemeente
in het omgevingsplan via een maatwerkregel een lagere eis in plaats van de
landelijke eis stellen.

Vergunningplicht

Onder de Omgevingswet wordt de vergunningplicht in twee delen opgesplitst:
een technische toets en een check op het
omgevingsplan. In de technische toets is
er aandacht voor de technische aspecten,
terwijl bij de omgevingsplanactiviteit
wordt gekeken naar de ruimtelijke inpasbaarheid en welstandsaspecten. Beide activiteiten kunnen op zichzelf vergunningsvrij zijn. Het technische aspect kan zich
bijvoorbeeld richten op de hoogte van een
dakkapel of uitbouw aan van een woning,
terwijl de inpasbaarheid wordt
gerelateerd aan wat hierover
in het omgevingsplan staat
(bijvoorbeeld wel mogelijk
aan de achterkant, maar
niet de voorkant).

‘De vergunning
plicht bestaat uit
een technische toets
en het inpassen van
een plan’

Het Bbl zal voor 2021 nog worden aangepast in het kader van BENG (bijna energieneutraal). Aan gebruik, waaronder
duurzaam gebruik is een apart hoofdstuk
gewijd (hoofdstuk 6). Hoofdstuk 7 geeft
regels voor bouw- en sloopwerkzaamheden. In dit hoofdstuk wordt richting
gegeven aan hoe er veilig gebouwd en
gesloopt kan worden. In aanvulling hierop heeft de VBWTN een richtlijn bouwen sloopveiligheid ontwikkeld.
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Overgangsrecht

Er is sprake van regulier
overgangsrecht als een
plan al in procedure is tijdens
de omschakeling, dan blijft het
oude recht gelden. Daarnaast wordt
nagedacht over overgangsrecht in het
omgevingsplan. De huidige landelijke
regels die vervallen, komen als set naar
de gemeente en worden onderdeel van
het omgevingsplan. Het is vervolgens
aan de gemeente om deze al dan niet te
gebruiken, aan te passen of te schrappen.
Verder is het zo dat verordeningen binnen een periode van tien jaar gewijzigd
moeten worden, zodat de gemeente de
tijd heeft om een en ander aan te passen.
De gemeente is hierin dus zelf bepalend.
Wel is belangrijk dat het opstellen van de
omgevingsvisie en het omgevingsplan in
participatie gebeurt met de omgeving. l

Sprekers: Nicole Fikke (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Valérie van ’t Lam
(Stibbe en Universiteit Utrecht). Gespreksleiding: Leendert de Bruin (Bestuurslid VVM
sectie Milieurecht en Praktijk en Heijmans). Tekst: Jacques Ploeger (Bestuurslid VVM sectie
Milieurecht en Praktijk en Bisschop & Partners).

Oefenen met Besluit
activiteiten leefomgeving
In vraag- en antwoordvorm is
ingegaan op de hoofdstukken 2 t/m 5
van het Besluit activiteiten leefomgeving. Voor deze werkvorm is bewust
gekozen: zolang de Omgevingswet en
haar besluiten nog niet in werking
zijn, verdient het aanbeveling om
regelmatig alvast ‘droog’ te oefenen
met praktijksituaties.

O

nder de Omgevingswet zullen de
VTH-taken van Omgevingsdiensten
vooral bepaald worden door het ‘Benetwerk van
milieuprofessionals

sluit activiteiten leefomgeving’, kortweg het
Bal. Ten opzichte van de huidige situatie hanteert dit besluit enkele fundamenteel andere
begrippen of omschrijvingen van begrippen.

Zorgplicht

Allereerst geeft Nicole Fikke een overzicht
van de indeling van hoofdstukken 2 t/m 5.
Elk volgend hoofdstuk is een verdere detaillering of specifiekere invulling voor (de
omgang met) de begrippen. Zij geeft aan dat
het begrip specifieke zorgplicht (afdeling
2.4), al bekend onder het huidige recht, voor
zowel de algemene regels als de vergunning
van toepassing is. Er wordt hierbij geappelleerd aan de ‘good housekeping’ van degene
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die de activiteiten uitvoert. Daaronder
vallen bijvoorbeeld het onderhouden van
technische installaties, het werken met
bodembeschermende voorzieningen als
lekbakken of het opruimen van gemorste
oliën of gevaarlijke stoffen waar geen
regels meer voor opgenomen worden.
Daarnaast legt de specifieke zorgplicht
de verantwoordelijkheid voor het juiste
handelen bij calamiteiten of in onvoorziene omstandigheden bij de initiatiefnemer.
Hierbij wordt ook voorzien in duidelijke
mogelijkheden voor handhaving.
Van belang in dit verband is dat het Bal
vergeleken met het Activiteitenbesluit een
ruimere mogelijkheid biedt voor het opnemen van maatwerk naast de algemene
regels. Er geldt in principe een ‘mag tenzij’.
Daarnaast is er de mogelijkheid maatwerk
op te nemen op basis van het omgevingsplan, maar hier gelden wel striktere
randvoorwaarden.

Normadressant

Voor de adressering van bedrijven en
activiteiten wordt de huidige
lijn voortgezet. Daarbij blijft
degene die de vergunning
aanvraagt of de melding
doet de aangewezen
adressant. Het feit
dat bedrijven organisatorische afspraken
kunnen maken om als één
normadressaat richting de
overheid te opereren, betekent
wel een verruiming. Hiermee zijn de
onderscheidenlijke bedrijven deelvergunninghouder. Het is aan de bedrijven zelf
om hiervoor te kiezen.

Vergunningplicht

Aandacht krijgt ook het verschil tussen de
huidige aanwijzing van vergunningplichtige inrichtingen en de toekomstige term
milieubelastende activiteiten. Bij het begrip
inrichting geldt de vergunningplicht voor
de gehele inrichting en zijn organisatorische
bindingen medebepalend. Voor milieubelastende activiteiten kan de vergunningplicht
voor slechts een deel van deze activiteit
gelden en zijn eventuele organisatorische
bindingen niet bepalend voor de omvang.
Hoofdstuk 3 wijst aan:
• of een activiteit milieubelastend is;
• of er vergunningplicht is;
• waar de regels te vinden zijn die van
toepassing zijn op deze activiteit;
• welke gegevens voor de beoordeling
nodig zijn.
Een ander duidelijk verschil met de huidige
praktijk is dat de vergunningplicht voor een
specifieke activiteit geldt en niet meer voor
het gehele bedrijf. Uitzondering hierop zijn de
complexe bedrijven (de IPPC-installaties en
Seveso-inrichtingen, hoofdstuk 3.3
Bal) die in hun geheel onder de
vergunningplicht vallen. Dit
vloeit voort uit EU-richtlijnen.

‘Nu al droog
zwemmen om straks
niet kopje onder
te gaan’
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Uit de vele vragen vanuit
de zaal wordt duidelijk dat
iedereen zich hier op nieuw
terrein begeeft en nog onwennig is met de nieuwe begrippen
en verhoudingen. De oproep om
‘droog’ te oefenen blijkt hier dan ook niet aan
dovemansoren gericht. Kortom, de workshop
smaakt naar meer. l

Spreker: Lex Groenewold (GGD Noord- en Oost-Gelderland). Gespreksleiding: Erik Roelofsen
(Bestuurslid VVM sectie Geluid en Trillingen en Nederlandse Stichting Geluidhinder).
Tekst: Daniëlla Nijman (Vicevoorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en Holla Advocaten).

Vereenvoudigen
geluidnormen
betekent versoepeling
In de Omgevingswet is een gezonde leefomgeving als een zelfstandig doel
geformuleerd. Lex Groenewold nam zijn publiek mee in de regels voor
verkeerslawaai. Zijn die regels bruikbaar om een gezonde leefomgeving te
bevorderen? Wat kan een gemeente daaraan bijdragen?

W

anneer en waarom is verkeerslawaai ongezond? Verkeerslawaai kan leiden tot ernstige
hinder overdag, slaapverstoring in de
nacht, hoge bloeddruk en hartziekten. Aan
de hand van enkele grafieken laat Lex Groenetwerk van
milieuprofessionals

newold zien wat de dosis-respons relatie is.
Zo leidt geluid van wegverkeer bij dezelfde
geluidbelasting sneller tot ernstige hinder
dan railverkeer. Mensen in de leeftijdscategorie van 35 tot met 55 jaar ervaren de
meeste hinder.
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Verstoringniveaus

Kanttekeningen

De keuze voor een bepaalde geluidnorm
heeft dus gevolgen voor de gezondheid.
Het is daarnaast belangrijk om je te beseffen dat voldoen aan de norm niet per definitie betekent dat de situatie gezond is.
Een norm is per definitie een compromis
met andere belangen. Belangrijk is dus de
vraag: welke leefkwaliteit wil je bieden?

Op basis van wat er nu al wel bekend
is, plaatste Groenewold enkele kritische
kanttekeningen bij de nieuwe geluidnormen. De wens van de wetgever om
de geluidnormen eenvoudiger en meer
uniform te maken, betekent in de praktijk
dat de geluidnorm op onderdelen wordt
versoepeld. De voorkeurswaarde voor
rijkswegen en wegen buiten de bebouwde

Voor slaapverstoring geldt dat het effect
tot 40 dB beperkt is. Van 40 tot 55 dB is
er wel regelmatig sprake van ongunstige
gezondheidseffecten. Men moet zich
dan aanpassen om te leren leven met
nachtelijk geluid. Boven de 55 dB is er een
groot effect, met toenemend risico voor de
publieke gezondheid.
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Het is moeilijk om in te schatten wat
de impact van de Omgevingswet op de
gezondheid is. Daarvoor moet je het hele
plaatje met de AMvB’s, de Aanvullingswet
geluid en het bijbehorende Aanvullingsbesluit compleet hebben. Het Aanvullingsbesluit geluid is nog in de maak.

kom wordt 50 dB in plaats van de huidige
48 dB. Voor wegen binnen de bebouwde
kom gaat de voorkeurswaarde van 48 dB
naar 53 dB (Lden).

veel verschil maakt. Denk ook aan de
isolatie tussen woningen. Burenrumoer
is een belangrijke oorzaak van geluidsoverlast.

De achtergrond van dit verschil is dat een
aftrek in de berekening niet meer nodig
zou zijn en wegvalt. De aftrek van 2 dB
of 5 dB is echter snelheidsafhankelijk en
staat los van de vraag of de weg
binnen of buiten de bebouwde kom ligt. Van een
beleidsneutrale omzetting met gelijkwaardig
beschermingsniveau is
geen sprake. Technische
winst van de afgelopen
jaren wordt gebruikt om
de norm te verruimen.
Voor Groenewold reden
om te pleiten voor een algemene voorkeurswaarde van 50 dB, zowel
binnen als buiten de bebouwde kom.
Waarom zou de mate van bescherming
tegen verkeerslawaai afhankelijk moeten
zijn van waar je woont?

Bij transformatieprojecten is het mogelijk
om gedurende een periode van tien jaar
een hogere binnenwaarde toe te staan.
Groenewold vindt dit onbegrijpelijk. Hij
riep zijn publiek op dit eens te bekijken vanuit het perspectief van
ouders met kinderen: gedurende de gehele basisschoolperiode kunnen zij
aan hoge geluidniveaus
worden blootgesteld.

‘De Omgevings
wet zou moeten
worden benut om
gezondheidswinst te
creëren’

Rol gemeente

Woningaanpassingen

Voor een goed geluidbeleid
is de gemeente aan zet. De
aanwezigen waren benieuwd hoe
dit gaat uitpakken. Gaat de gemeente
zwichten voor een goede concurrentiepositie ten opzichte van haar buurgemeente? Er zullen volgens Groenewold
stevige mensen nodig zijn om weerstand
te kunnen bieden aan deze keuze voor de
economie.

Daarnaast vraagt hij aandacht voor het
binnenniveau in woningen. Bij woningen langs een drukke weg is het niet
vanzelfsprekend dat er geluidgedempte
ventilatie wordt aangebracht, terwijl dit

Ook wordt de vraag gesteld of een
gemeente de geluidkwaliteit goed kan
beoordelen. Iemand die niet deskundig is,
zal het verschil tussen 50 dB en 53 dB niet
goed kunnen duiden. Daarom verdient
het aanbeveling om meer te werken
met kwalificaties van de geluidkwaliteit.
Wanneer is deze goed, matig of slecht?
Werken met kleuren kan dit inzichtelijk
maken, zoals nu gebruikelijk is met geluidskaarten. Ook voor bewoners geeft dit
meer inzicht, bijvoorbeeld bij de aankoop
van een woning. l

Er zijn meerdere punten waarop de Omgevingswet te benutten is om gezondheidswinst te creëren. Zo pleitte Groenewold voor een verplichting om altijd een
geluidluwe gevel te realiseren. Ook als
er geen sprake is van een overschrijding
van de voorkeurswaarde op een van de
andere gevels.

netwerk van
milieuprofessionals
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Sprekers: Peter Mendelts (NBR Tijdschrift Natuurbeschermingsrecht) en Kars de Graaf
(Rijksuniversiteit Groningen). Gespreksleiding: Jelle van de Poel (Bestuurslid VVM sectie
Milieurecht en Praktijk en Raad van State). Tekst: Mark Pleijsier (Heijmans).

Aanvullingswet natuur
de maat genomen
Via de Aanvullingswet natuur krijgt
de Omgevingswet de nodige bevoegdheden en instrumenten voor
het bevoegd gezag om op dit gebied
regels te stellen en maatregelen te
treffen. Het merendeel hiervan krijgt
invulling via drie van de vier AMvB’s
op grond van de wet.

D
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e Natuurbeschermingswet 1998
(gebieden, Natura2000), De Flora- en
faunawet (Soorten), en de Boswet

(bedoeld voor productiehout) zijn in 2017
samengevoegd in de Wet natuurbescherming
(Wnb). De nieuwe wet reguleert deze aspecten nu in respectievelijk hoofdstuk 1, 2 en 3.
Met deze operatie is al een eerste integratieslag naar de Omgevingswet gemaakt.

Verklaring van geen bedenkingen

Op dit moment kennen de toestemmingen in
verband met de gebieds- en soortenbescherming een koppeling met de omgevingsvergunning. Wanneer niet vooraf een benodigde
natuurtoestemming is aangevraagd, haakt
deze verplicht aan bij de omgevingsvergunning als activiteit natuur. De gemeente zal

dan als bevoegd gezag een verklaring van
geen bedenkingen aan moeten vragen bij
de provincie. In de praktijk blijkt dat dit nog
weleens fout gaat. Vanuit het publiek
komt de aanvulling dat de vergunningverlener vaak volstaat
met een standaardzinnetje
met de strekking “Naast
deze vergunningen heeft
u mogelijk ook andere
vergunningen nodig,
waaronder een ontheffing
Wet natuurbescherming’.
Hiermee lijkt zij de verantwoordelijkheid volledig terug te
leggen bij de aanvrager. Neemt niet weg
dat er ook op de natuurcomponent getoetst
moet worden, hetzij door het aanvragen van
een verklaring bij de provincie, hetzij dat bij
de initiatiefnemer om aanvullende gegevens
kan worden gevraagd.

minder ‘nationale knoppen’. Er is bescherming voor slechts Natura2000-gebieden en
drie regimes voor soorten, vogels, habitatrichtlijnsoorten en ‘nationale soorten’.
De huidige toetsingskaders worden
neergelegd in de AMvB’s en dus
niet in Omgevingswet. Dit
wordt onder meer gedaan
om de huidige wetten beleidsneutraal te integreren in
de Omgevingswet

‘Beslistermijn voor
vergunningen
wordt verkort
van 13 naar
8 weken’

Straks zal er enkel sprake zijn van een omgevingsvergunning voor een natuuractiviteit
(Natura 2000-activiteit, flora- en fauna-activiteit, cites-activiteit, jachtgeweeractiviteit,
valkeniersactiviteit, exotenactiviteit), waarbij
Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag is
indien het een enkelvoudige aanvraag betreft.
Uitzonderingen doen zich voor indien een vrijstellingslijst door GS is afgegeven. Daardoor
vervalt de vergunningplicht. Indien er sprake
is van meervoudige aanvraag voor meerdere
activiteiten kan B&W bevoegd gezag zijn. In
dat geval moet instemming gevraagd worden
aan GS voor de natuuractiviteit.

Overzichtelijker en strakker

Met de Wnb heeft de wetgever ten doel
gesteld de natuurwetgeving overzichtelijker
te maken en strakker te modelleren naar de
Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen met
netwerk van
milieuprofessionals

De beslistermijn voor vergunningen wordt verkort van 13 naar
8 weken. In geval van Natura2000
zal de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure (Uov) van toepassing blijven. Wat
nog meer onder de Uov gaat vallen, moet nog
worden bepaald. Voor vergunning waarvoor
de PAS een rol speelt, zal de nieuwe beslistermijn wel erg kort zijn. Dat geldt ook voor vergunning waarvoor een instemming is vereist;
of die termijn gehaald kan worden, is onder
meer afhankelijk van de vraag wanneer de
gemeente het instemmingsverzoek doet
nadat het zelf eerst heeft moeten vaststellen
of instemming vereist is.
Voor vergunningvrije activiteiten wordt de
zorgplicht nader beschreven in de AMvB
Bkl. De provincie kan de zorgplicht nader
concretiseren met maatwerkvoorschriften en
-regels, alhoewel die bevoegdheid ten opzichte van de Wnb meer beperkt lijkt.

Houtopstanden

Voor de houtopstanden (Boswet) lijkt in een
hout-AMvB de meldingsplicht en de herplantplicht terug te keren, een afzonderlijke
regeling, geen omgevingsvergunning, maar
wel onder de Omgevingswet hangend. Dit
onderwerp lijkt namelijk niet goed te passen
in de structuur van de Omgevingswet. l
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Sprekers: Gerrit de Zoeten (Stantec) en Olga van Kalles (Provincie Utrecht).
Gespreksleider: Jerry de Rijke (Bestuurslid VVM sectie Milieurecht en Praktijk en De Rijke Omgeving).
Tekst: Anne-Marie Burger (Omgevingsdienst West-Holland)

Omgevingsvisie
zet de toon
De Omgevingswet verplicht Rijk, provincie en gemeente een omgevingsvisie vast te stellen. Iedere bestuurslaag legt in de visie haar ambities vast
voor de fysieke leefomgeving, nu en in de toekomst. De Provincie Utecht is
inmiddels serieus hiermee aan de slag gegaan.

D

e omgevingsvisie bevat een integrale beschrijving van de kwaliteit
van de fysieke leefomgeving. In de
wet staan de eisen waaraan de omgevingsvisie moet voldoen. Als leidraad hiervoor
dienen de thema’s die leven in de provincie
of gemeente. Een belangrijke uitdaging
is om het verband te vinden tussen de
opgaven zoals klimaatverandering en de
maatschappelijke trends zoals vergrijzing,
verstedelijking en flexibiliteit in woon- en
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werkoplossingen. Rekening houdend met
de maatschappelijke opgaven, moet het
bestuur wel verder kijken dan de korte
termijn. Het bestuur kan als leidraad voor
de discussie met de samenleving procesvragen benoemen, zoals hoe maken we onze
provincie of gemeente beter bereikbaar of
hoe zorgen we dat het een aantrekkelijk
woongebied blijft. Een dilemma bij de participatie is dat vaak de politiek geïnteresseerde en gemotiveerde minderheid deelneemt.

Aan de slag

In de Provincie Utrecht heeft het bestuur
erkend dat je er niet bent als je alleen
het huidige beleid integreert. Daarnaast
moet je gezamenlijk een langetermijnvisie bepalen: hoe wil je dat de provincie
Utrecht er in 2050 uitziet? De provincie
stelt nog vóór de verkiezingen van 2019
deze langetermijnvisie vast, inclusief haar
beleidsopgaven. Daarbij wordt rekening
gehouden met alle bestaande plannen,
met actualisatieverplichtingen, nieuwe
ontwikkelingen op gebied van onder
meer landbouw en retail en de plannen
van derden, zoals van het Rijk en de regio.
Belangrijk hierbij is dat op het moment
dat de Omgevingswet in werking treedt,
alle bestaande provinciale regels
vervallen: er is geen sprake van
overgangsrecht zodat intern
de urgentie wordt gevoeld
om aan de slag te gaan.

Beleidsneutraal

De provincie heeft in de participatieaanpak vastgelegd op welke wijze de omgeving betrokken wordt bij het ontwikkelen
van de omgevingsvisie. Als onderdeel
netwerk van
milieuprofessionals

De provincie is op zoek naar de mogelijkheden om in contact te komen met
inwoners, representativiteit is daarbij niet
het allerbelangrijkst. Zo heeft de provincie
samen met de universiteit een app ontwikkeld, de zogenaamde ‘swipe-o-cratie’,
hiermee kunnen allerlei onderwerpen van ruimtelijke kwaliteit
aan burgers op een snelle
digitale manier voorgelegd
worden ter beoordeling.
Overigens zal er ook nog
een formele inspraakprocedure plaatsvinden
als de concept omgevingsvisie en omgevingsverordening klaar zijn.

‘Participatie
ladder geeft aan
welke ruimte er
per fase is voor
inbrengers’

De op te stellen omgevingsvisie is beleidsneutraal, tenzij nieuw beleid
noodzakelijk is in verband
met ontwikkelingen op de
lange termijn, de integrale aanpak of de
opdrachten die volgen uit de nieuwe wet
of de AMvB’s. Door het langetermijnperspectief ontstaan andere typen vragen,
bijvoorbeeld op het thema gezondheid
en omgevingswaarden. Ook is aandacht
nodig voor de sturingsfilosofie.

Participatietraject

hiervan is een participatieladder ontwikkeld, die aangeeft welke ruimte per fase
er is voor inbrengers. Dat kan uiteenlopen
van geïnformeerd worden tot aan co-creatie. Verwachtingen managen is belangrijk in dit ontwikkelproces. Uiteindelijk
beslissen Provinciale Staten over de vast
te stellen omgevingsvisie. De provincie
beoogt dat deelnemers zich erkend voelen
en de inhoud wordt herkend.

Rode contour

Uit een terugblik van het streekplan uit
1987 blijkt dat de belangrijkste problemen,
zoals verstedelijking, woningbehoefte,
aantasting milieu, nog steeds actueel
zijn. De provincie heeft in het verleden
een rode contour vastgesteld. Grofweg
betekent dit dat er niet gebouwd mag
worden buiten deze contour. De laatste
jaren groeit de economie en het inwonertal echter snel. De vraag is dan ook wat
de Utrecht met dit instrument onder de
Omgevingswet gaat doen. l
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Experimenteren met de
omgevingsvisie in Sittard-Geleen
Spreker: John Janssens (Gemeente Sittard-Geleen).
Gespreksleiding: Tjeerd van der Meiulen (Bestuurslid VVM sectie Milieurecht en Praktijk en StAB).
Tekst: Lolke Braaksma (Rijksuniversiteit Groningen).

Eind 2016 is de ‘Omgevingsvisie Sittard-Geleen 2016’ vastgesteld. De visie
geeft aan welke integrale koers de gemeente voor de fysieke ontwikkeling
nastreeft. John Janssens zet tijdens zijn presentatie uiteen hoe de totstandkomingsprocedure is verlopen in deze bijzondere gemeente.

S

ittard-Geleen is een fusiegemeente
in het noorden van Zuid-Limburg en
bestaat uit 2 hoofdplaatsen Sittard
en Geleen en verschillende kleine kernen,
waaronder Born en Munstergeleen. Een
uitdaging is gelegen in de demografische
ontwikkeling: Zuid-Limburg is een krimpregio. Hierdoor is sprake van een overschot
aan woningen, detailhandel, bedrijventerreinen en kantoren. Voor Sittard-Geleen
aanleiding om op 1 maart 2016 voortvarend
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aan de slag te gaan met het inzetten van
nieuwe koersen in de omgevingsvisie
Sittard-Geleen 2016. De visie vervangt de
structuurvisie uit 2010.

Zes maanden volstaan

De gehele totstandkomingsprocedure van
de omgevingsvisie, van ontwerptafel tot
inwerkingtreding, is binnen zes maanden
doorlopen. De gemeente stond hier echter
niet alleen voor. De drie centrumgemeen-

ten in Zuid-Limburg, naast Sittard-Geleen
zijn dit Maastricht en Heerlen, werken
namelijk samen aan een agenda om te
komen tot een duurzame ontwikkeling
van de woon-, werk- en leefomgeving. De
regionale verschillen zijn aan het afnemen, waardoor de verwachting is dat in de
toekomst steeds meer samenwerking zal
plaatsvinden.

Minder, minder, minder

‘Ruimte waar het kan, sturen als het
moet’. Aldus luidt het hoofddoel van de
omgevingsvisie. “We gaan sturen op
voorzienbaarheid”, gaf John Janssens
aan. “Dat is een term die in de meeste
omgevingsvisies niet gaat voorkomen.
We sturen op minder woningen, minder
kantoren, minder detailhandel en efficiënt
ingerichte bedrijventerreinen.” De
detailhandelsoppervlakte in de
gemeente is bijvoorbeeld
veel te omvangrijk en er
ontstaat leegstand met
onverkoopbare locaties
als gevolg. Dit betekent
dat geen nieuwe panden worden gebouwd
en dat wordt geprobeerd
om door te ‘compactiseren’
aantrekkelijke binnensteden
in Sittard en Geleen te creëren.”

nieuwe riolering of om de aanleg van
nieuwe groenvoorzieningen. Voor de
omgevingsvisie hebben we weliswaar de
formele inspraak gevolgd, maar geen uitgebreid participatietraject. Dat hadden we
al bij eerdere nota’s gedaan.” Daarnaast
zijn in het bestemmingsplan concrete
gebieden aangewezen waar nog gebouwd
mag worden. Bij deze actualisatie is ook
bepaald dat ongebruikte bouwtitels na
drie jaar zullen worden wegbestemd. Een
verregaande maatregel, aldus Janssens:
“We zijn in gesprek maar er is geen projectontwikkelaar die zegt ‘ik sta mijn recht
vrijwillig af’.”

Groene leefomgeving

In het oog springt ook het verbeteren van
de kwaliteit van de groene leefomgeving.
Doel is het groen dieper in de stad te laten
doordringen. Aan het hoofddoel
wordt in dit verband bijvoorbeeld invulling gegeven
door honderd woningen
te slopen en daar veertig
woningen voor terug te
plaatsen. De overgebleven
ruimte wordt vaak als
groen heringericht. In dit
geval helpt de demografische
ontwikkeling daarbij. Verdunnen
van woningen leidt tot meer mogelijkheden voor economische ontwikkeling
alsook betere gezondheid (meer groen).
Ten aanzien van dit laatste punt werd
gevraagd in hoeverre er eigenlijk verschil
bestaat tussen de structuurvisie en de
omgevingsvisie. “Niet of nauwelijks in
onze gemeente. Als de Omgevingswet
morgen intreedt, dan is dit voor ons geen
probleem. Onze omgevingsvisie geeft
immers de ontwikkelrichting aan.” l

‘Demografische
ontwikkeling geen
bedreiging maar een
kans voor
SittardGeleen’

Interactief

De omgevingsvisie is op interactieve wijze
tot stand gekomen. “We geven hierin
ontwikkelingsrichtingen aan die we bij
eerdere beleidsnota’s in samenspraak
met inwoners, ondernemingen en andere
relevante actoren hebben vastgesteld.
Bij al het beleid wordt om de input van
burgers gevraagd, of het nu gaat om een
netwerk van
milieuprofessionals
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Sprekers: Renée Lameijer en Evert-Jan Laméris (Beiden Provincie Zuid-Holland).
Verslaglegging: Wietske Smidt (Mibacu).

Zuid-Holland maakt tempo
met omgevingsverordening
De invoering van de Omgevingswet in 2021 komt voor Zuid-Holland te laat. Ondanks het vooruitschuiven van de datum dat
de wet inwerking treedt, houdt
de provincie het tempo erin. De
ambtelijke organisatie is inmiddels uit de startblokken en eind
2018 staat de verordening op de
bestuurlijke agenda.
24

I

n de omgevingsverordening worden
de regels over de fysieke leefomgeving,
die nu overal verspreid staan, bij elkaar
gehaald. De omzetting is overwegend
technisch-juridisch van aard, met enkele
verbeterdoelen als het verhogen van het
gebruiksgemak, een integrale benadering en
het versnellen en verbeteren van processen.
De planning van het Zuid-Hollandse omgevingsbeleid was al gesteld op begin 2019,
de oorspronkelijke datum van inwerkingtreding. Daar houdt de provincie aan vast.
“Onze Omgevingsverordening zal in 2019

worden ingevoerd op basis van huidige
wetgeving”, stelt Renée Lameijer, projectleider Omgevingsverordening aan het begin
van de sessie. Er zijn ongeveer twintig
toehoorders, waarvan vreemd genoeg maar
één werkzaam is bij een provincie.

Organisatie

Op grond van artikel 2.6 van de Omgevingswet hebben Provinciale Staten de
taak één omgevingsverordening vast
te stellen waarin regels over de fysieke
leefomgeving worden opgenomen. Binnen
Zuid-Holland is voor het opstellen van de
verordening een kernteam met een schil
daaromheen aangesteld. Deze bestaat
vooral uit juristen uit verschillende hoeken
van de organisatie en een digitaal specialist, Evert-Jan Laméris. De coördinatie is in
handen van een driehoek: de projectleider
netwerk van
milieuprofessionals

is de behandelend ambtenaar, de provinciesecretaris is de ambtelijk opdrachtgever
en een gedeputeerde is de bestuurlijk
opdrachtgever. Diverse afdelingsmanagers
vormen een klankbordgroep. Er is voor
gekozen de projectorganisatie geen eigen
personeel budget te geven, men gaat uit
van de bereidheid van medewerkers om
hieraan mee te werken. Het schrijven van
verordeningen is immers geen nieuw werk
voor de doorgewinterde provinciaal jurist,
het integreren ervan wel.
Het project is nu nog in de voorbereidende
fase, 2018 wordt gebruikt om de verordening verder vorm te geven, de schuurpunten
en dubbelingen eruit te halen en procedures
te uniformeren. Eind 2018 staat het begin
van de besluitvormingsprocedure gepland,
nog voor de provinciale verkiezingen.
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Keuzes maken

andering nodig is, worden
regels één op één omgezet.
Alleen op gebieden waar
op dit moment al beleidsverandering noodzakelijk is
vanwege maatschappelijke
ontwikkelingen; denk aan
thema’s als ‘circulaire economie’, ‘energietransitie’ en ‘gezondheid’ is het denkbaar dat er regels worden
geïntroduceerd.

‘Verordeningen
schrijven is geen
uitdaging meer, het
integreren ervan wel’

Bedoeling van de wet is om
zoveel mogelijk omgevingsthema’s in de verordening
te integreren, maar het blijft
lastig te bepalen wat wel en
wat niet meegenomen wordt.
Waar houdt de fysieke leefomgeving op? Bij de thema’s water,
ruimtelijk ordening en milieu (‘de grote 3’),
of bij aangrenzende gebieden als infrastructuur, luchtvaart, en leges en heffingen? Wat
moet en wat kan geregeld worden vanuit de
Omgevingswet en waar liggen de provinciale
belangen? Uitgangspunt in Zuid-Holland is
dat alle facetten worden meegenomen, tenzij
er zwaarwegende redenen zijn om dit niet te
doen, maar het blijft continu keuzes maken
gedurende het proces.

Ook flexibiliteit in de verordening is een
gespreksonderwerp. Uitgangspunt is nu
‘terughoudend’ te zijn met flexibiliteit,
maar dat strookt niet met de insteek van de
Omgevingswet. Om meer mogelijkheden
voor flexibiliteit te brengen, is vooral een
verandering in de mindset nodig.

Ook voor de structuur van de verordening
moesten keuzes worden gemaakt. Volg je
daarin hogere regelgeving, werk je thematisch
of gebiedsgericht, of ga je uit van de eigen ambities en opgaven van de provincie? Dat laatste bleek nog een brug te ver en ook gebiedsgericht werken had teveel haken en ogen. Het
karakter van deze opties komen echter wel
terug in een digitale versie van de Omgevingsverordening. Elk artikel zal gelinkt worden aan
een ambitie/opgave uit de omgevingsvisie en
een werkingsgebied. Er is gekozen voor een
combinatie van hogere regelgeving met een
thematische aanpak.

Opstarten overleg

Beleidsneutraal

Binnen de organisatie voor de Omgevingsverordening van Zuid-Holland ontbreekt volgens
de projectleider nu nog het overleg met externe organisaties. Dat is dan ook de volgende
stap. Deze workshop is wellicht een eerste
aanzet geweest om dit overleg vorm te geven,
de potentiële deelnemers zaten in de zaal. l

Provinciale Staten van Zuid-Holland heeft
ervoor gekozen om op inhoud niet meteen
allerlei nieuwe ambities te introduceren. Dit
betekent dat de Omgevingsverordening in
eerste instantie zoveel mogelijk beleidsneutraal wordt opgesteld. Waar geen beleidsver-
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De vragen vanuit het publiek, werkzaam
bij onder meer waterschappen, gemeenten, omgevingsdiensten, adviesbureaus en
bedrijven, hadden met name betrekking op
de relatie tussen de provincie en de eigen
organisatie. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met
de verschillende waterschapsverordeningen
binnen de provincie? Wordt er harmonie
gebracht in de verschillende procedures die in
het huidig stelsel gebruikt moeten worden bij
grote projecten? Wordt er niet teveel gefocust
op het ruimtelijk aspect en het milieuaspect
vergeten?

Sprekers: Bart de Jong (Tonnaer) en Jeroen Huijben (Ministerie van Infrastructuur en Milieu).
Gespreksleiding: Annemieke Schattenberg (Programma Aan de slag met de Omgevingswet).
Tekst: Reina Drenth (Royal HaskoningDHV).

Kennis delen om
elkaar te begrijpen
In het omgevingsplan moeten gemeenten regels opnemen voor de ‘fysieke
leefomgeving’. Mede door ingewikkelde wet- en regelgeving is er nog veel
onduidelijk over de vormgeving hiervan. Dit houdt in dat het delen van
praktijkervaringen aan belang wint.

H

et publiek bestaat uit een gemengd
gezelschap van ambtenaren, adviseurs, juristen, planologen, milieuexperts en stedenbouwkundigen. Men is erg
benieuwd naar nieuwtjes rondom het omgevingsplan. De introductie van het instrument
heeft immers veel stof doen opwaaien en veel
zaken moeten nog verder worden uitgewerkt.
netwerk van
milieuprofessionals

Kaders

Jeroen Huijben trapt af met een omschrijving
van de kaders van de wetgeving. Hij benadrukt dat de Omgevingswet één samenhangende wet is voor de ‘fysieke’ leefomgeving. In
feite komt het neer op een vereenvoudiging
van het omgevingsrecht, namelijk van 26
stuks naar 1 wet met 4 AMvB’s. Integratie van
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deze wettelijke kaders vindt met name plaats
via het omgevingsplan. Vandaar de verordeningen die hierin worden opgenomen en de
verbrede reikwijdte. Zaken als geluid, geur en
externe veiligheid moeten gemeenten opnemen in het nieuwe beleidsinstrument en worden dus niet meer
op rijksniveau geregeld. Daarnaast worden lokale verordeningen opgenomen. De
verplichte onderwerpen
in het omgevingsplan
worden opgenomen in
een AMVB. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet zal er van rechtswege één
omgevingsplan zijn.

heid dus, terwijl de Omgevingswet juist over
loslaten in vertrouwen gaat. De Standaard
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) is
weliswaar daarbij niet van toepassing, maar
– tenzij je een eigen viewer bouwt – kom je
wel uit bij ‘www.ruimtelijkeplannen.
nl’; ook bestemmingsplannen met
verbrede reikwijdte elektronisch moeten namelijk op een
algemeen toegankelijke wijze
beschikbaar zijn.

‘Om te komen
tot creatieve op
lossingen, helpt het
elkaars taal te leren
verstaan’

Staalkaarten

‘Staalkaarten’ geven beleidsmedewerkers
alvast inzicht in wat de Omgevingswet gaat
doen en hoe die vorm krijgt. De staalkaarten
bestaan uit modellen voor uiteenlopende
gebiedstypen, varianten, ambitieniveaus,
thema’s en situaties. Deze staalkaarten,
die momenteel worden ontwikkeld, zijn
representatief voor een groot deel van het
gemeentelijk grondgebied. Invalshoeken zijn
bijvoorbeeld het landelijk gebied, stadscentra of bedrijventerreinen. Iedere staalkaart
omvat een probleemschets, modelbeschrijving en de uitwerking van het model in één
of meer voorbeelden. Gemeenten kunnen
een variant -kiezen die het best past bij het
gewenste ambitieniveau.

Loslaten

Bart de Jong ging in op praktijkervaringen met het bestemmingsplan verbrede
reikwijdte en aandachtspunten voor het
omgevingsplan. Opvallend is dat er nog veel
wordt vastgehouden aan normen, aan zeker-
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Aandachtspunten

De Jong ging ook in op aandachtspunten voor gemeenten bij het opstellen van het
omgevingsplan: omgevingswaarden,
instructieregels van Rijk en provincie, lokale
verordeningen en het overgangsrecht. Omgevingswaarden zijn een meetbare eigenschap
over de staat of kwaliteit van de leefomgeving. Omgevingswaarden leiden tot programma- en monitoringsplicht bij (dreigende)
overschrijding. Bij het vaststellen van omgevingswaarden zal wel rekening gehouden
moeten worden met instructieregels van het
Rijk en de provincie. Decentrale overheden
kunnen altijd nog strengere normen opnemen in het omgevingsplan, maar niet voor
lucht en externe veiligheid en slechts beperkt
voor geluid, trillingen, geur en bodem.
Participatie heeft binnen de Omgevingswet
een duidelijke positie gekregen. Binnen het
experiment bestemmingsplan verbrede
reikwijdte heeft participatie overigens geen
bijzondere rol gekregen. Het uitproberen van
verschillende vormen van participatie kan
dus al binnen reguliere procedures plaatsvinden. Dat helpt om elkaars taal te leren
verstaan. Belangrijk, want dan kom je tot
creatieve oplossingen. l

Sprekers: Bert Rademaker (Ministerie van Infrastructuur en Milieu).
Gespreksleider: Danielle Nijman (Vicevoorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en
Holla Advocaten). Tekst: Bart Oortwijn (Combined Efforts Milieu en omgevingsadvisering).

Overgangsrecht:
naar het omgevingsplan
Overgangsrecht is altijd moeilijk.
Voor het omgevingsplan, het

kerninstrument van de Omgevingswet, is het extra moeilijk.
De diversiteit van regels die

erin samenkomen en de hoe-

veelheid werk die het opstellen
van een omgevingsplan de

H

et overgangsrecht is belangrijk voor een
soepele invoering van de Omgevingswet.
Bert Rademaker licht toe dat overgangsrecht altijd een afweging vraagt tussen verschillende uitgangspunten:
• zo snel mogelijk over naar het nieuwe stelsel;
• voorkomen van rechtsvacuüm en dubbel regime;
• waarborgen van bestaande rechten.

aandacht aan gegeven.

Voor de Omgevingswet wordt zoveel mogelijk
uitgegaan van de standaard invulling van het
overgangsrecht:
• Gelijkstelling, bestaande vergunningen worden
gelijkgesteld met nieuwe vergunningen;
• Oude recht blijft van toepassing op lopende
procedures;
• Uitgestelde werking voor nieuwe verplichtingen
zoals de gemeentelijke omgevingsvisie.

netwerk van
milieuprofessionals
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gemeenten kost, zijn hier mede

de oorzaak van. Om gemeenten
te ondersteunen, is er daarom
in het overgangsrecht en de

invoeringsondersteuning extra

Geen uitstel

Voor de nieuwe instrumenten van het Rijk en de
provincies is er geen uitgestelde werking. Zowel
de landelijke omgevingsvisie als de provinciale
omgevingsvisie en provinciale omgevingsverordening moeten in werking treden als de
Omgevingswet in werking treedt. Voor het omgevingsplan is dit niet mogelijk. De gemeenten
krijgen een termijn van tien jaar om over te gaan
van de huidige regelgeving naar een omgevingsplan in de geest van de wet. In de Invoeringswet
is geregeld dat de vigerende gemeentelijke
regelgeving voor het fysieke domein geldt als een
omgevingsplan van rechtswege. Welke regelgeving dit allemaal is, wordt bepaald in
het Invoeringsbesluit. In grote lijnen
gaat het om ruimtelijke regels uit
bestemmingsplannen e.d. en
gemeentelijke verordeningen voor
de fysieke leefomgeving zoals bijvoorbeeld een bomenverordening.
Vanuit de zaal wordt gevraagd wat
dit betekent voor het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte waar al
veel gemeenten aan werken. Gaat deze ook
over naar het omgevingsplan? Deze plannen
zullen net als de andere ruimtelijke regels onderdeel gaan uitmaken van het omgevingsplan van
rechtswege.

men in het omgevingsplan van rechtswege. De
gemeente kan er voor kiezen deze regels direct te
vervangen door eigen regels of mag ze overnemen in het nieuw op te stellen omgevingsplan.
Dat is allemaal aan de gemeente. De gemeente is
verplicht om binnen tien jaar het omgevingsplan
van rechtswege te vervangen door het eigen
omgevingsplan. De invulling kan zij, uiteraard
binnen de regels van de Omgevingswet, zelf kiezen. Het is denkbaar dat er niet direct ééntotaal
omgevingsplan wordt opgesteld, maar dat het
in delen wordt vervangen. Maar ook dat is een
keuze van de gemeente.

Overgangsrecht

De uitwerking van het overgangsrecht in het invoeringsbesluit loopt nog. Hiervoor
moeten nog keuzes worden
gemaakt. Behalve in de regelgeving is ook de wijze waarop
het beschikbaar wordt gesteld
en ontsloten nog in ontwikkeling. Vanuit de zaal worden onder
andere vragen gesteld over de inpassing van de bruidsschat in het digitaal stelsel en
de wijze waarop wordt omgegaan met regels die
nu in milieuvergunningen zijn opgenomen maar
overgaan naar het omgevingsplan. Over deze onderwerpen kan Bert Rademaker nog niets zeggen
aangezien deze nog worden uitgewerkt.

‘Is omgevings
plan van rechtswege
een vliegende start
voor de nieuwe werk
wijze?’

Beleidsvrijheid

Behalve gemeentelijke regels zullen ook rijksregels overgaan naar het omgevingsplan. Dit zijn
met name regels uit het activiteitenbesluit. Voor
deze regels heeft de gemeente beleidsvrijheid.
Het ministerie levert dit aan als bruidsschat. De
bruidsschat wordt uitgewerkt in het Invoeringsbesluit wat volgens planning na de zomer van
2018 wordt opgeleverd. De bruidsschat omvat in
ieder geval de regels over de onderwerpen geur,
veiligheid, geluid en trilling. In de bruidsschat
zijn deze regels als algemene regels opgeno-
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Het doel van de bruidsschat en het omgevingsplan van rechtswege is directe overgang naar de
nieuwe situatie zonder dat er onnodige dubbele
regels gelden. Omdat de regels direct over moeten,
is er geen mogelijkheid tot beroep op deze regels
zoals dat voor de regels in het omgevingsplan wel
mogelijk is. Het omgevingsplan van rechtswege
is een samengesteld plan. Hoe duidelijk dit voor
iedereen is, moet natuurlijk nog blijven maar het
voorkomt een rechtsvacuüm. l

Handvatten voor
het omgevingsplan
Sprekers: Esther Poot (gemeente Alphen aan de Rijn) Jos Dolstra (Voorzitter VVM sectie
Milieurecht en Praktijk en Programma Aan de slag met de Omgevingswet). Tekst: Bart Oortwijn
(Combined Efforts Milieu en omgevingsadvisering).

Het omgevingsplan, één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet,
bundelt de gemeentelijke regelgeving
voor de fysieke leefomgeving. De nieuwe aanpak reikt verder dan de huidige
regels uit het bestemmingsplan en
de gemeentelijke verordeningen. Het
project: ‘Handvatten omgevingsplan’
ondersteunt gemeenten bij het opstellen van het plan.

J

os Dolstra vat het doel van het project
‘Handvatten omgevingsplan’ als volgt
samen:
• Ontwikkelen van inhoud met behulp van
‘staalkaarten’;
netwerk van
milieuprofessionals

• Ontwikkelen en verspreiden van kennis;
• Praktische en juridische knelpunten opsporen en aankaarten;
• Signaleren van aandachtspunten ten
aanzien van de digitalisering.
In de eerste tranche worden tot eind maart
2018 vier staalkaarten met de volgende
thema’s uitgewerkt:
1) Centrum stedelijk;
2) Buiten centrum stedelijk;
3) Energietransitie;
4) Bedrijfsmatige activiteiten (zonering).

Inspiratiebron

Voor de uitwerking van de staalkaarten
voor de thema’s is een aanbesteding
gedaan. In de uitvraag aan de markt is het
product niet exact omschreven. Door deze
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vrijheid te bieden, kunnen de aanbieders
zelf creatief zijn in hun voorstellen. De
staalkaarten moeten uiteraard wel bij
elkaar passen. Door deze aanpak kunnen er meerdere
instrumenten en voorbeelden worden uitgewerkt.
Gemeenten krijgen zo
meer duidelijkheid over
de mogelijkheden. De
staalkaarten zijn bedoeld
als inspiratiebron en startpunt voor het omgevingsplan. Het zijn handvatten,
geen blauwdruk. Op dit moment
bestudeert het programma de aanbiedingen die zijn gedaan op de aanbesteding.
Zodra de staalkaarten beschikbaar komen,
zullen weer nieuwe thema’s worden gekozen om uit te werken. Tips en ideeën zijn
welkom en aan te leveren via onder andere
de community die is opgezet.

tegelijkertijd is geanticipeerd op de Omgevingswet.
De participatie kreeg vorm door onder meer met een 'Pipo-wagen'
in het gebied te gaan staan.
De toegankelijkheid vergemakkelijkte de interactie
en dit leverde goede resultaten op. Toch is dit nog
niet de participatievorm
zoals in de Omgevingswet wordt bedoeld. De wet
vraagt overheden de gebruikers
namelijk actiever te betrekken door
ze in de voorfase mee te laten denken.

‘Staalkaarten zijn
bedoeld als inspi
ratiebron voor het
omgevingsplan’

Integrale aanpak

Vervolgens vertelde Esther Poot over haar
ervaringen als projectleider bij de gemeente Alphen aan de Rijn met het bestemmingsplan met verruimde reikwijdte op
basis van de CHW. Zij spitste haar betoog
toe op de herstructurering van Rijnhaven
Oost naar een woon-, werk- en recreatiegebied. Binnen de mogelijkheden van
het bestemmingsplan en de vigerende
wetgeving ondervond Alphen aan de Rijn
belemmeringen voor de herstructurering.
Via een pilot voor een omgevingsplan
maakte de gemeente een integrale aanpak
mogelijk. Door deze benadering ontstond
ruimte om voor verschillende delen van het
gebied passende milieueisen zoals geluid
op te nemen. De pilot legde de basis voor
een succesvolle herstructurering, waarbij
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Mogelijkheden en beperkingen

Naar aanleiding van een vraag uit de zaal
vertelde Poot dat er in het bestemmingsplan verruimde reikwijdte functies en
kwaliteiten van het gebied zijn vastgelegd.
In beleidsregels is vervolgens aangegeven
welke mogelijkheden en beperkingen er
zijn. Het vaststellen van de beleidsregels is
door de raad gedelegeerd aan het college. Hierdoor is er veel flexibiliteit en kan
worden geanticipeerd op ontwikkelingen.
In het bestemmingsplan zijn, naast de
open regels met beleid, ook gesloten regels
opgenomen. Dit is onder andere gedaan
voor de maximale bouwhoogten en de parkeernorm. In het plan is buiten de reguliere
milieunormen nog niet specifiek rekening
gehouden met gezondheid. Hoewel gezondheid niet is genoemd in het artikel met de
reikwijdte van de Omgevingswet is wel een
artikel opgenomen wat voorschrijft dat bij
de besluitvorming rekening moet worden
gehouden met gezondheid. Het gaat dan
niet alleen om de milieunormen, maar ook
om gezondheidsbevordering. l

Planschade maakt plaats
voor nadeelcompensatie
Sprekers: Jeroen Huijben (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Berthy van den Broek
(Universiteit Utrecht). Gespreksleiding: Renée Lameijer (Provincie Zuid-Holland).
Tekst: Wilco Ploeg (Radboud Universiteit).

Met de Invoeringswet Omgevingswet is nu ook het hoofdstuk over schade
bekend geworden. Een belangrijk onderdeel daarvan betreft de mogelijkheden
om nadeelcompensatie te krijgen. Wat zijn de voornaamste wijzigingen ten
opzichte van de huidige planschaderegeling?

W

at nu nog in Afdeling 6.1 van de
Wet ruimtelijke ordening (Wro)
staat onder de noemer planschade, wordt in de Omgevingswet ingrijpend
veranderd. De benaming ‘nadeelcompensatie’
is in lijn met Titel 4.5 van de Algemene wet
bestuursrecht (Awb) die tegelijk met de Omgevingswet (eindelijk) in werking zal treden. Hoewel bij de totstandkoming van Titel 4.5 Awb
nog was bepaald dat het uitdrukkelijk niet de
bedoeling was om in bijzondere wetten allerlei
aparte (afwijkende) regelingen op te nemen, is
dat in de Omgevingswet toch gebeurd.

Verbrede reikwijdte

De Omgevingswet telt een aantal principiële
wijzigingen zoals flexibilisering en uitnodigingsplanologie in plaats van verboden. Daarnaast is de reikwijdte van een omgevingsplan
netwerk van
milieuprofessionals

vele malen breder dan die van een bestemmingsplan. Zo zullen ook geluid, geur en bijvoorbeeld luchtkwaliteit een plaats krijgen. Voor
nadeelcompensatie is die uitgebreide reikwijdte
van groot belang. Het ongewijzigd opnemen
van de huidige regeling van planschade in de
nieuwe wet betekent namelijk dat veranderingen in de regels zou kunnen worden aangemerkt als schadeoorzaak. Daarbij gaat het om regels voor deelgebieden die nu nog (grotendeels)
in het Activiteitenbesluit geregeld zijn. Als dat
wordt gecombineerd met de gebruikelijke regels
van het planschaderecht, kan een grote toename van het aantal verzoeken om planschade het
gevolg zijn. Eén van die regels zegt bijvoorbeeld
dat voor de vaststelling van de schade niet gekeken wordt naar de feitelijke situatie ter plaatse,
maar dat puur juridische veranderingen worden
beoordeeld (de planvergelijking)
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‘Schademoment
wordt verlegd naar
ontstaan van schade
of start activiteit’

Relevant is onder het geldende recht dus niet of op het
perceel naast een woning een
grote stal wordt gebouwd,
maar of de wijziging van
het omgevingsplan de bouw
van die stal in de toekomst
mogelijk maakt. Daarnaast wordt
het planologisch regime altijd maximaal
ingevuld. Wordt dus een stal toegestaan van
7 meter hoog maar daadwerkelijk slechts 5
meter hoog neergezet, dan wordt voor de
beoordeling van de planschade uitgegaan
van 7 meter. Als onder de Omgevingswet de
benadering in de geldende wetgeving wordt
voortgezet, zou met een brede reikwijdte van
het omgevingsplan de vaststelling van de
schade complex en omvangrijk worden.

Oplossingen

Om dergelijke problemen het hoofd te bieden,
wordt in de Omgevingswet een zeer belangrijke verandering tot stand gebracht. Het
moment waarop de schade ontstaat (althans
voor het nadeelcompensatierecht), wordt verlegd naar de vergunningverlening of, als geen
vergunning nodig is, het moment waarop
met de activiteit wordt begonnen. Mogelijk
voordeel hiervan is dat minder planschaderisico’s ontstaan voor bouw- en gebruiksmogelijkheden die mogelijk worden gemaakt door
het bestemmingsplan maar niet of slechts
gedeeltelijk zijn gerealiseerd. Nadeel van de
wijziging is dat het mogelijk maken van een
ontwikkeling in de omgeving van een woning
al kan leiden tot waardedaling, ook zonder dat
de activiteit wordt uitgevoerd. Die schade, ook
wel schaduwschade genoemd, wordt in het
wetsvoorstel dus niet meer vergoed.
Een ander nadeel, niet voor de burger maar
juist voor lokale overheden, is dat er na
vaststelling van een plan niet meer een vaste
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periode is waarin verzoeken om planschade zijn te
verwachten. Die kunnen immers pas worden ingediend
als met een activiteit wordt
begonnen. Vanuit het publiek
kwam daarop de vraag of er
dan eigenlijk nog wel voor het
kostenverhaal een reële begroting van
de planschade kan worden gemaakt. Dat zal
inderdaad nog een uitdaging voor gemeenten
worden. Voor grotere projecten zal echter
nog vaak wel een vergunning nodig zijn,
waardoor ook pas dán een begroting hoeft te
worden gemaakt.

Verhoging forfait

Een andere verandering waarover nog wel
enige discussie wordt verwacht, is de verhoging van het forfaitair normaal maatschappelijk risico. Nu is die in de Wro nog vastgesteld
op 2%. In de Omgevingswet wordt dat 5%. Die
verhoging is overigens naar aanleiding van
de consultatie wel beperkt tot de indirecte
schade. Helemaal uit de lucht komt die verhoging bovendien niet; in de rechtspraak is bij
sommige ontwikkelingen (zoals inbreiding) al
een percentage van 5% aanvaard.

Conclusie

Het stelsel van nadeelcompensatie wordt
middels de Omgevingswet ingrijpend veranderd. Te ingrijpend om op alle aspecten in een
deelsessie volledig in te gaan. Wel kwamen de
belangrijkste wijzigingen uitgebreid aan bod.
Dat bovendien enige wijzigingen nodig waren,
staat tussen voor- en tegenstanders van de
regeling niet ter discussie. Over bepaalde keuzes bij die veranderingen is het laatste woord
echter nog niet gezegd; de Invoeringswet
Omgevingswet moet immers nog langs zowel
de Eerste Kamer als de Tweede Kamer. l

Omgevingsvergunning
onmisbare schakel
Sprekers: Wolter Ziggers (ODRN) en René Jansen (Witteveen+Bos). Gespreksleiding: Rens Bolkenstein (Secretaris
VVM sectie Milieurecht en Praktijk en Brolyn Bedrijfsadvies). Tekst: Vincent van Vliet (Bestuurslid VVM sectie
Milieurecht en Praktijk en adviseur QHSSE).

De Omgevingsdienst Regio Nijmegen
heeft met Witteveen+Bos samengewerkt om de kerngedachten van de
Omgevingswet in de praktijk vorm te
geven. Uit hun ervaringen blijkt dat het
verschil met de huidige gang van zaken
vooral in het proces zit.

U

it een aantal ‘botsproeven’ is gebleken
dat de gemeenten als opdrachtgever van
de omgevingsdienst nog zoekende zijn.
Een deel van deze onzekerheid wordt veroorzaakt
door de nieuwe relatie tussen het gemeentelijke
omgevingsplan en de vergunningen. Gemeenten
huiveren om omgevingswaarden en –normen
vast te leggen, omdat ze daarop afgerekend
netwerk van
milieuprofessionals

kunnen worden. Daar staat tegenover dat een
optimaal omgevingsplan initiatiefnemers, met
name bedrijven houvast biedt bij hun investeringsplanning. Normen aanvullend op ‘omgevingswaarden’ hoeven dan niet in de vergunning
herhaald te worden.

Opportunistisch

Wolter Ziggers hoopt dat bedrijven hun investeringsplannen eerder delen met de Omgevingsdienst zodat de haalbaarheid daarvan tijdig
getoetst kan worden. Hij beseft dat bedrijven
opportunistisch zijn en pas met hun plannen
aankloppen als hun business case en de financiering daarvan rond is. René Jansen stelt dat de
initiatiefnemer zelf de op zijn aanvraag van toepassing zijnde normen in het omgevingsplan zou
moeten kunnen opzoeken. De kleinere bedrijven

35

zullen zich – bij gebrek aan capaciteit – echter
tot de gemeente wenden. Mogelijk huurt die
vervolgens een adviesbureau in. De druk van die
kleine initiatiefnemers op het bevoegd gezag
kan ten koste gaan van de dienstverlening
door de Omgevingsdienst. Om daar tijdig op te
anticiperen, heeft de Omgevingsdienst Regio
Nijmegen (ODRN) op basis van haar ervaring tot
heden een visiedocument over dienstverlening
opgesteld.
Aandacht verdient ook het feit dat het omgevingsplan de mogelijkheid biedt om strengere
omgevingswaarden te stellen dan het gevestigde bedrijf aan is gehouden. Het bedrijf kan in
dergelijke gevallen planschade eisen voor het
moeten treffen van extra maatregelen. Of de
gemeente hiertoe genegen is, is afhankelijk van
het hiermee gemoeide belang.

Dialoog

Een raadslid vroeg hoe je bij het ontwikkelen
van een omgevingsplan inbreuk op
bestaande rechten voorkomt. Bestaande bedrijven zullen inderdaad niet zomaar milieuruimte
inleveren voor nieuwkomers.
Belanghebbenden zullen zich
evenmin voetstoots neerleggen
bij nieuwe omgevingsnormen.
Uit de botsproeven blijkt dat een
goede organisatie van het participatieproces cruciaal is om een en ander
in goede banen te leiden. Voor kleine bedrijven
die geen tijd hebben voor extern overleg zal een
dialoog met de omgeving georganiseerd moeten
worden. Kortom, de gemeente is de spil tussen
bedrijven en bewoners, probleemeigenaar bij
bestaande situaties en verantwoordelijk voor
het (participatief) opstellen van ‘spelregels’. Gezien het belang van participatie beschikt ODRN
al over een ‘omgevingsdialoog’, een stramien om

in te zetten bij vergunningverlening.

Voorkom mislukte dialogen

Opgemerkt werd dat fundamentele verschillen
niet ‘weggeparticipeerd’ mogen worden: de
uitkomst is altijd een compromis, moet er ruimte
zijn voor verschil aan inzicht. De acceptatie daarvan is mede afhankelijk van de kwaliteit van het
proces. Een vertegenwoordiger van de rechtelijke
macht bevestigde dat: rechtszaken gaan bijna
nooit over de inhoud, maar zijn het gevolg van
mislukte dialogen. Participatie is niet verplicht
bij een vergunningaanvraag; grote bedrijven
betrekken echter wel vaak belanghebbenden bij
dit proces, zeker als het initiatief impact heeft op
de omgeving.

Abc’tje

Sleutelwoorden bij veel nieuwe wetgeving,
waaronder de Wabo, zijn deregulering, administratieve lastenverlichting en kwaliteitverhoging.
De zaal zette hier vraagtekens bij: bedrijven
en burgers moeten nu zelf uitzoeken of er regels gelden, waar een
vergunningaanvraag aan dient
te voldoen en ook moeten zij
ontwikkelingen op het gebied
van ruimte en milieu in hun
omgeving volgen. Brengt de
Omgevingswet daar verandering in? De inleiders erkenden dat
het voortraject van de vergunningaanvraag per definitie de langste periode is. Dit is het directe gevolg van de kanteling
van de regulering van ‘nee-tenzij’ naar ‘ja-mits’.
Bij een goede voorbereiding kan de definitieve
vergunningaanvraag in principe een abc’tje zijn.
Een casus over geuroverlast illustreerde dit treffend: een gedragen besluit om een schoorsteen
als oplossing te accepteren, met een legalisatie
achteraf, kan een conflict sneller oplossen dan
het volgen van formele procedurele weg. l

‘Omgevings
plan maakt van
vergunningverlener
weer adviseur in het
voortraject’
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Sprekers: Linda Bartman (Programma Aan de slag met de Omgevingswet) en Patrick Voet (BAM).
Gespreksleiding: Maarten Hoorn (Platform 31). Tekst: Robert van den Dijssel (Heijmans).

Participatie

in de praktijk
Het Programma ‘Aan de slag met
de Omgevingswet’ biedt aangrijpingspunten voor participatie.
Inmiddels zijn hiermee de nodige
praktijkervaringen opgedaan. Die
smaken naar meer, mits je participatie serieus oppakt.
netwerk van
milieuprofessionals

H

et interbestuurlijke ‘Aan de
slag’-programma ondersteunt
het werken met de Omgevingswet. Participatie is een belangrijk
instrument onder de wet. Het vroegtijdig
betrekken van burgers en stakeholders bij
nieuwe initiatieven vergroot de kwaliteit
van oplossingen en zorgt ervoor dat verschillende perspectieven, kennis en creati-
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viteit direct op tafel komen. Om initiatiefnemers te inspireren, is de Inspiratiegids
Participatie Omgevingswet ontwikkeld.

Toon lef

De gids helpt om zelf een participatie-aanpak te maken met behulp van een
routekaart en een kompas, aangevuld met
praktijkvoorbeelden om van te leren. Linda
Bartman roept op om in dit verband lef te
tonen. “Gebruik plannen en beleid nu al om
kansen te verzilveren. Kijk daarbij wat er
wél kan, in plaats te blijven hangen in wat
er niet kan of lukt.” Verder beveelt Bartman
aan om verschillende methoden van
stakeholderanalyses en werkmethoden in
de gids te bekijken en toe te passen. “Ze helpen je om nieuwe doelgroepen te vinden
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en te betrekken.” Overkoepelend doel van
de gids is alle informatie en voorbeelden
over participatie bij de Omgevingswet op
één plek te verzamelen en te bewaren.
De praktijkvoorbeelden zullen ook de
bestuurders verder helpen om te laten
zien wat er mogelijk is en helpen bij het
formuleren van participatiestrategieën.
Een heldere strategie vanuit het bestuur
naar de organisatie zorgt voor duidelijke
lijnen in de aanpak van participatie en
eigenaarschap.

Tips en ervaringen

Maar hoe gaat een bouwer nu om met
participatie in de praktijk en waarom doet
ook die bouwer eigenlijk aan participa-

tie? Hierover handelde de inleiding van
Patrick Voet, waarbij hij inging op de
ervaringen van BAM, zijn werkgever.
Participatie is voor BAM belangrijk. Niet
alleen omdat de klant het vraagt, maar
ook omdat participatie het project beter
maakt. Een goede samenwerking met de
omgeving is goed voor zowel het project
als het imago van de bouwsector die ook
steeds meer maatschappelijk relevant wil
zijn. Nieuwe contractvormen (publiek/
privaat) en verantwoordelijkheidsgevoel
voor de omgeving maken participatie
niet alleen iets voor overheden, maar ook
steeds meer voor bouwers. Waar betrokken
stakeholders in hun eigen omgeving vanaf
het eerste initiatief tot aan de laatste
stoeptegel een langdurige ‘reis’ ondergaan
(stakeholderjourney), zijn beleidsmakers,
ambtelijke projectorganisaties en uiteindelijk bouwers voor hen steeds verschillende circussen die voorbijtrekken.
Dat moeten de ‘circusartiesten’
onderling goed beseffen.

- laat je helpen door (weg)gebruikers, die
zien meer en hebben vaak al oplossingen;
- pak tegenstrijdige belangen aan door
ze eerst voor de betrokkenen zichtbaar
te maken vanuit een multi-stakeholderperspectief;
- luister altijd naar zorgen en belangen
en acteer pro-actief op omgevingsissues, betrek stakeholders en maak
co-creatie leuk;
- zorg dat je voldoende mandaat hebt;
- verplaats je in de stakeholder en besef
dat een bouwer of ambtelijke projectorganisatie een passant is in de directe
leefomgeving waar mensen jarenlang
wonen en werken;
- meten is weten, ook het resultaat van
participatie en de tevredenheid daarover kun je meten.
Voet sloot zijn inleiding af
met enkele boodschappen die hij wil meegeven vanuit zijn
praktijkervaringen
met participatie. De
eerste luidt als volgt:
zorg voor meer en
betere samenwerking
tussen beleidsmakers
en de bouwsector (publiek/
privaat), gevolgd door: werk toe
naar een positieve business case (meet
en weet wat participatie oplevert). Verder
hield hij zijn publiek voor dat participatie
niet eng maar juist leuk is: inspireer je organisatie er mee. Zijn slotadvies is goed te
letten op de erfenis en overdracht in alle
fasen van een participatietraject. Met als
uitsmijter: begin zonder mandaat niet aan
het organiseren van participatie. l

‘Heldere
strategie vanuit
het bestuur naar de
organisatie zorgt voor
duidelijke lijnen’

In de infrabouw past BAM
participatie op drie niveaus
toe: buren- en keukentafel
overleggen (niveau 1), creatieve en interactieve panels
(niveau 2) en projectgerelateerde buurtinitiatieven (niveau 3).
Tips vanuit diverse projecten luiden
als volgt:
- hou persoonlijk contact;
- zorg voor een ‘omgevingsbewuste’
houding en gedrag van de organisatie;
- zorg dat je de belangen kent en betrek
stakeholders;
- gebruik omgevingsambassadeurs zoals
actiecomités door open en transparant
te zijn;
netwerk van
milieuprofessionals

39

Sprekers: Eline van den Hoek, Rianne Dobbelsteen en Paul Pestman (allen Ministerie van
Infrastructuur en Milieu).Gespreksleider: Tjeerd van der Meulen (Bestuurslid VVM sectie
Milieurecht en Praktijk en StAB). Tekst: Sybren Ydema (Stantec).

Omgaan met gezondheid
De burger verwacht een schone en gezonde leefomgeving. Gezondheid is
onder de Omgevingswet dan ook één van de belangrijkste thema’s. Dat
stelt extra hoge eisen aan het afwegen van belangen vanuit het Besluit
kwaliteit leefomgeving.

D

e totale ziektelast als gevolg van
een ongezonde leefomgeving
bedraagt 6%. Oorzaken zijn onder
andere fijnstof, geluid en luchtkwaliteit.
Tegelijkertijd kan de omgeving een positieve uitwerking op de gezondheid hebben
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door het bevorderen van sport, recreatie en
natuurontwikkeling.

Open en gesloten regels

De Omgevingswet speelt op beide aspecten in. Er is oog voor het instandhouden

ken bij het bepalen van instructieregels, men
wijkt gemotiveerd af of men legt regels op.

Breed kijken

van een goede leefomgevingskwaliteit die
daarnaast doelmatig beheerd, gebruikt en
ontwikkeld dient te worden. In het Besluit
kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn instructieregels opgenomen over onder meer gezondheid en milieu. Deze bestaan uit open en
gesloten regels. Een mooi voorbeeld van een
open regel is rekening houden met rampen
en crises. Hiervoor geldt natuurlijk niet direct
een concrete norm. Voor gesloten instructieregels kan je denken aan standaardwaarden
voor bepaalde kwetsbare gebieden. Deze
waarden gaan uit van harde normen, bijvoorbeeld voor geluid of lucht. De regels worden
van sturend naar ruimtegevend vastgesteld,
afhankelijk van de impact van een ontwikkeling op de leefomgeving. Hierbij zijn drie
mogelijkheden, de omgeving wordt betroknetwerk van
milieuprofessionals

Bij het opstellen van een omgevingsvisie
kan het voor gemeenten lastig zijn welke
gezondheidsonderwerpen men nu wel en
niet opneemt. Veel onderwerpen worden
namelijk helemaal niet in het Bkl genoemd,
zoals schaduw, parkeren, windhinder,
recreatieve hinder etc. Het is dus zaak om
niet alleen vanuit het Bkl de belangen voor
gezondheid te wegen, maar ook te kijken
naar de onderwerpen die hier niet in staan.
Dit biedt openingen voor gemeenten met
ambitie op dit vlak, mits men blijft voldoen
aan de instructie- en beoordelingsregels
vanuit het Bkl. Ook moeten algemene regels
worden gehandhaafd en kunnen lokale
situaties soms extra inspanning vragen. In
feite komt het erop neer dat men oog houdt
voor de balans tussen beschermen, benutten,
evenredigheid en proportionaliteit bij het
stellen van algemene regels.

Gids gezonde leefomgeving

Informatie over de leefomgeving is voor een
gemeente van groot belang om af te kunnen
wegen waar gezondheid te beschermen en
waar te bevorderen. De Gids Gezonde Leefomgeving (GiGel) kan hierbij ondersteunen. Het
ministerie van IenM heeft in samenwerking
met haar partners zoals RIVM, RWS, Programma Aan de slag met de Omgevingswet en
GGD-NL de GiGel ontwikkeld. Op de website
www.gezondeleefomgeving.nl kan men snel
bij een ruimtelijk initiatief het thema gezondheid meenemen. Zo is direct zichtbaar hoe een
wijk scoort op leefomgevingsthema’s. Kortom,
de GiGel biedt goede ondersteuning en inzicht
bij het opstellen van een omgevingsvisie in
relatie tot gezondheid. l
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Sprekers: Wilbert van Duinhoven en Martijn Griep (beiden DCMR) en Leendert de Bruin (Bestuurslid VVM sectie
Milieurecht en Praktijk Heijmans). Gespreksleiding: Sandra Anzion (Bestuurslid VVM sectie Milieurecht en
Praktijk en Anzion Juridisch Advies). Tekst: Vincent van Vliet (Bestuurslid VVM sectie Milieurecht en Praktijk en
QHSSE).

Rol toezicht en handhaving verandert
De Omgevingswet geeft bedrijven een grote vrijheid bij het inrichten van de
omgeving. Het startpunt voor de toezichthouder is de ‘bedrijfsmatige activiteit’.
Wat betekent dit voor het werk van toezichthouders en handhavers? Op dit
moment is nog veel onduidelijk hoe een en ander in de praktijk vorm zal krijgen.
Deze workshop heeft tot doel eventuele mogelijke richtingen te verkennen.

D

e verschuiving naar ‘minder regels’ en
‘meer zorgplicht’ zou kunnen vragen om
een andere toezichthouder en handhaver. De inleiders stelden de mogelijke verandering in de vorm van een aantal stellingen ter
discussie:
- Wordt toezicht lastiger?
- Wat betekent de stelselherziening voor de
handhaafbaarheid van normen?
- Komt er een verschuiving van de rol en competenties van de toezichthouder?
- Wat betekent ‘meer verantwoordelijkheid
van (en vertrouwen in) initiatiefnemer’ voor
netwerk van
milieuprofessionals

het toezicht?
- vervaagt scheiding tussen toezicht en handhaving en vergunningverlening?
Deze stellingen zijn besproken met mensen uit
zowel het bedrijfsleven als vanuit de overheid.

Rechtsongelijkheid

De meeste discussie betrof de niet-centraal geregelde milieubelastende activiteiten (onder meer
horeca, geur, geluid) en de beoogde gebiedsgebonden variatie van normen. Hierdoor zou vanuit het
oogpunt van de bedrijven onzekerheid en rechtsongelijkheid kunnen ontstaan; Het ziet ernaar uit
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dat het werk van de toezichthouder niet eenvoudiger wordt,
mede vanwege variatie in te
handhaven normen.

‘Nog veel onduide
lijkheid over de
gevolgen voor toezicht
en handhaving’

Het uitgangspunt van de Omgevingswet ‘decentraal tenzij’ heeft
tevens mogelijk als consequentie dat
de toezichthouder en handhaver al bij het
ontwerp van de gemeentelijke omgevingsplannen
de mogelijkheid zou moeten krijgen te kunnen
adviseren over het handhaafbaar maken van de
beoogde regels. Leendert de Bruin (adviseur vergunning) herkent de veronderstelde rechtsonzekerheid niet; dit is volgens hem alleen aan de orde
wanneer binnen één gemeente met verschillende
maten wordt gemeten. Bedrijven met vestigingen
in meerdere gemeenten zullen overigens wel
hun compliance systeem moeten aanpassen, wat
overigens geen onoverkomelijk probleem is.
Volgens Martijn Griep (jurist) zal de toepassing
van de Omgevingswet mogelijk gevolgen hebben
voor de huidige specifieke zorgplicht. Mede
doordat lokale overheden de mogelijkheid krijgen
zelf normen te gaan stellen wordt deze specifieke zorgplicht, die nu slechts als sluitstuk van de
wetgeving wordt gehanteerd, mogelijk ruimer
toepasbaar en voor meer interpretatie vatbaar.

Advisering

Leendert de Bruin gaf aan dat de initiatiefnemer advies kan aanvragen wanneer deze tegen
een dilemma oploopt. In principe kan dat bij
het betreffende bevoegde gezag. Overigens zal
ook de gemeente advies van een toezichthouder nodig hebben bij de ontwikkeling van haar
omgevingsplan. Dit heeft mogelijk gevolgen voor
de dienstverleningsovereenkomst die omgevingsdiensten met hun opdrachtgevers hebben
gesloten. Het lokale bevoegde gezag kan immers
eigen waarden en normen vaststellen die meer of
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minder kunnen afwijken van die
van de andere deelnemers van de
omgevingsdienst.

In de zaal werd opgemerkt dat de
soms nog maar recent opgerichte
omgevingsdiensten - in opdracht
van de deelnemende gemeenten vooral op efficiëntie sturen. De gemeenten
zouden daarom nu aan zet zijn om de nieuwe rol
van toezichthouders te faciliteren. Toezicht en
handhaving wordt uniformer en dus efficiënter
als gemeenten regionaal samen optrekken bij het
ontwikkelen van hun omgevingsplannen.

Kleine bedrijven

Een deel van de sessiedeelnemers maakten zich
ook zorgen over de kleine bedrijven. De ‘grote’ jongens bedenken zelf oplossingen, vaak in de vorm
van maatwerk. Kleine bedrijven willen echter
geen gedoe en vragen om duidelijke regels. Het
omgevingsplan kan bij bedrijventerreinen hierin
voorzien al zal de omgeving, vooral de belanghebbende burgers, daar alles van kunnen vinden. Correct georganiseerde participatie van alle partijen
onder regie van de gemeente is daarvoor vereist.

Tool

De komende periode zullen meerdere activiteiten gericht worden op de ontwikkeling van de
toezichthouder. Het ministerie overweegt een
digitale tool voor toezicht en handhaving te
ontwikkelen. Zo’n digitale tool wordt door de
deelnemers uiteraard op prijs gesteld.

Conclusie

Er vond een levendige discussie plaats. Duidelijk
werd dat de verschillende deelnemers vaak nog
uiteenlopende ideeën hebben over wat er nu
precies gaat veranderen op het gebied van toezicht
en handhaving. Het lijkt dus nodig om hier nader
onderzoek naar te verrichten. l

Sprekers: Maarten Verhoeven (Rechtbank Oost-Brabant) en Jan van den Broek (VNO-NCW).
Gespreksleiding: Jerry de Rijke (Bestuurslid VVM sectie Milieurecht en Praktijk en De Rijke Omgeving).
Verslag: Enrico van Dijk (Bestuurslid VVM sectie Milieurecht en Praktijk en Van Dijk en Omgeving).

Rechtsbescherming
met vollere toetsing?
De Omgevingswet gaat uit van paradigmawisseling, cultuurverandering,
ﬂexibiliteit en participatie. Heeft dat ook gevolgen voor de omvang van
de rechterlijke toetsing van omgevingsvergunningen? Gaat de rechter
marginaal of juist voller toetsen?

I

n de Wabo of de Awb staat niet hoe
getoetst moet worden door een rechter.
Een volle toetsing is op dit moment
netwerk van
milieuprofessionals

goed te doen bij de normeringen voor
milieu, maar minder bij beleidskeuzes
zoals op het gebied van het gemeentelijk
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geluidsbeleid. Die beleidsvrijheid ligt bij
het bestuursorgaan.

Veranderingen

Met de Omgevingswet wordt de insteek
in het omgevingsrecht op een aantal
punten anders. Er komen flexibelere
(omgevings)plannen en algemene regels,
maar dan wel met een integrale beoordeling fysieke leefomgeving. De overheid
gaat meer ruimte laten aan initiatiefnemers en meer faciliteren. Maarten
Verhoeven geeft aan dat dit ook gevolgen
heeft voor de bestuursrechter. De nieuwe
wet zal leiden tot nieuwe jurisprudentie. En een integraal
omgevingsplan zal anders
benaderd worden dan een
bestemmingsplan. De
uitvoerbaarheidstoets
vervalt en de inhoudelijke toets verschuift naar
de realisatiefase. Er is een
toename in beleidsvrijheid
en inkleuring door beleidsregels en waarschijnlijk ook vaker
exceptieve toetsing van algemene regels
of omgevingsplannen.

rechter terughoudend toetst, heeft de
Raad voor de Rechtspraak in de reactie
op de AMvB’s al laten weten dat dit niet
vanzelfsprekend is.
Verhoeven heeft het idee dat de maatschappij wil dat de rechter voller gaat
toetsen, omdat zaken steeds ingewikkelder worden. Zonder adviseur is het bijna
niet te doen. Niet iedereen kan beroep
instellen tegen milieuzaken, bijvoorbeeld
door gebrek aan kennis of middelen voor
een tegenrapport. Nu is er soms al sprake
van een ‘battle of experts’ met heel dikke
rapporten.
De rechter zal waarschijnlijk ook vaker zelf gaan
voorzien in zaken. De
rechter neemt dan
een besluit in plaats
van het bestuursorgaan. Partijen kunnen
dan nog wel naar de
Afdeling bestuursrechtspraak, die overigens nu al
meer voorziet in zaken, zoals
bij planschade.

‘Flexibiliteit is
vaak een kwestie
van gezond boeren
verstand’

Anders toetsen

Wat wordt van de rechter verwacht in het
omgevingsrecht onder de Omgevingswet? Toetsing is sinds de invoering van
de Algemene wet bestuursrecht 30 jaar
geleden gelijk gebleven. De wetgever gaat
ervan uit dat de rechter terughoudend
blijft toetsen. De Afdeling bestuursrechtspraak gaat omgevingsplannen echter
anders beoordelen. Omgevingsonderzoeken hoeven niet meer voor alles, maar
komen meer bij vergunningverlening.
Hoewel de wetgever verwacht dat de
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Zelf pleit Verhoeven voor indringender
toetsen bij deze veranderingen, maar
zover is de rechterlijke macht nog niet.
Op de vraag hoe de aanwezigen in de zaal
tegen een volle(re) toetsing aankijken, is
de teneur dat het niet zo vreemd is als de
toetsing weer voller zal zijn.

Niet beter

Jan van den Broek stelt dat de Omgevingswet niet alleen eenvoudiger is
dan wat we nu hebben, maar ook beter.
Daarbij dient altijd voor ogen te worden
gehouden voor wie het beter is. Er zijn

maar weinig burgers en ondernemers
die hun informatie uit de wet halen. De
Omgevingswet is echter geschreven voor
de professionals die dat wel doen. Om
te voorkomen dat de wet in de rechtspraktijk – net als andere rechtsgebieden
overigens – slechts wordt verstaan in een
exclusieve club van professionals, moet
de rechter er werk van maken om de
burger en de ondernemer mee te nemen
in het nieuwe recht. De moderne Omgevingswet vraagt dan wel om moderne
rechters. Maarten Verhoeven is een goed
voorbeeld.
Het huidige omgevingsrecht gaat uit van
een werende benadering van activiteiten:
liever niet, maar als het dan toch moet,
dan onder deze en die voorwaarden. De
Omgevingswet gaat ervan uit dat er meer
gekeken gaat worden naar wat er wél
kan. Gaat de rechter dat ook doen?

Anders werken

Cultuurverandering is ook nodig bij rechters. Als de rechter geen oog heeft voor
flexibiliteit en uitsluitend voor rechtszekerheid, dan komt er niks terecht van de

netwerk van
milieuprofessionals

gewenste flexibiliteit aan de voorkant.
Per regel zal moeten worden bezien of
flexibiliteit verantwoord is. Maar als dat
zo is, dan is de vraag hoe de rechter zich
zal opstellen. “Flexibiliteit zal vaak een
kwestie van gezond boerenverstand zijn”,
aldus Van den Broek.
Wat betreft participatie bij een aanvraag
om een omgevingsvergunning is het de
vraag wat de rechter ermee gaat doen:
hoe toets je participatie en overleg met
derden? Is bij de bouw van een schuur
een kopje koffie met de buren voldoende,
of moet er een zaaltje worden afgehuurd?
Hoe gaat de rechter dit toetsen?
De Omgevingswet introduceert verder nieuwe begrippen. Soms gaat het
overigens om een nieuw begrip met een
oude invulling. Onduidelijk is nog hoe
de rechter gaat kijken naar toetsing van
begrippen uit Europese richtlijnen. Zal
daarbij gebruik worden gemaakt van
internationale jurisprudentie? Nog veel
vragen dus. Van den Broek voorspelt dat
de rechterlijke toetsing hoe dan ook zal
mee veranderen. l
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Sprekers: Bas Hoondert (gemeente Leiden) en Rick Keim (gemeente Deventer).
Gespreksleiding: Jos Dolstra (Voorzitter VVM sectie Milieurecht en Praktijk en Stantec).
Tekst: Rob Bruinink (MW Coaching en Advies).

Implementatie bezien
vanuit de praktijk
De komst van de Omgevingswet brengt voor gemeenten een grote veranderopgave met zich mee. Welke lessen zijn te leren uit de aanpak van
de gemeenten Leiden en Deventer? Welke overeenkomsten zijn er in de
aanpak? Maar ook, welke verschillen?

P

rogrammamanager Omgevingswet
Bas Hoondert deelde zijn ervaringen
in Leiden, de stad van ontdekkingen.
Een mooie stad met veel monumentale
panden in een regio met veel verstedelijkingskenmerken en de problemen die
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daarbij horen. Er gelden op dit moment
drie belangrijke veranderingsopgaven. De
energietransitie, de verstedelijking en de
bereikbaarheid. Met een tiental gemeenten
wordt samengewerkt aan de regionale
agenda Omgevingsvisie 2040.

Programmatische aanpak

Gestart werd met het opstellen van een
plan van aanpak waarna een programmaorganisatie werd ingericht. In december
2016 werd de programmavisie
Omgevingswet door raad en
management vastgesteld.
Binnen deze programmavisie is een drietal
principes leidend:
• De Omgevingswet
wordt benut om in
samenwerking met
inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties de kwaliteit van de stad
verder versterken;
• Er wordt gekozen om een programmatische aanpak te hanteren;
• Er wordt zo veel mogelijk samengewerkt
binnen de Leidse Regio.
Men heeft er in Leiden bewust voor gekozen

om een programmatische aanpak te hanteren. Een planningshorizon is opgesteld voor
de periode 2017/2018 en 2018/2020. Jaarlijks
wordt gekeken wat de voortgang is. Dit
gebeurt in zogeheten ‘communities of
practice’, waarbij opgestelde leervragen beantwoord moeten
worden. Met behulp van de
door de VNG ontwikkelde
routeplanner heeft men
een planning opgesteld.
Hierin is uitgewerkt wat
wanneer wordt uitgevoerd
in relatie tot vier thema’s 1)
Lokale afwegingsruimte, ruimte
voor ontwikkeling, 2) Instrumenten, 3)
Werkprocessen, en 4) Digitalisering.
Het zwaartepunt van de aanpak ligt bij de
thema’s instrumenten en werkprocessen.
Met de gemeenteraad wordt het gesprek
gevoerd over een meer kaderstellende rol
van de raad, zodat er niet steeds op ad-hoc

‘Leiden heeft be
wust gekozen voor
het hanteren van een
programmatische
aanpak’

netwerk van
milieuprofessionals
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basis verklaringen van geen bezwaar
hoeven te worden afgegeven. Een viertal
concrete projecten wordt benoemd. Het
vraagt veel geduld en vasthoudendheid
om steeds weer aandacht te vragen voor
de implementatie van de Omgevingswet.
Per project is er een ambtelijke sturingsdriehoek ingericht die dit moet bewaken.
Ander belangrijk onderdeel van de implementatie van de Omgevingswet is de
procesaansturing. Hiertoe zijn de huidige
processen kritisch bezien en verbeterd. In
2018 zullen de nieuw ontwikkelde processen worden geïmplementeerd. Men wil
daarbij in kleine stappen richting doeltoestand, waarbij de Deming-cirkel
(Plan-Do-Check-Act) steeds
weer wordt doorlopen.

Anticiperend en
projectmatig

‘Deventer
probeerde al
vroegtijdig te antici
peren en te handelen
in de geest van de
wet’

Daarop was het de
beurt van Rick Keim,
projectleider implementatie Omgevingswet bij
de gemeente Deventer. Hij
gebruikte de metafoor van een
expeditie of beter gezegd een gezamenlijke ontdekkingstocht. Vallen en opstaan
dus. Eigenlijk is men in Deventer al tien
jaar met deze tocht bezig. Men probeerde
al vroegtijdig te anticiperen en te handelen in de geest van de Omgevingswet.
Om te zorgen dat dit ook als zodanig door
de organisatie wordt beleefd, is een speciaal logo ontwikkeld: Expeditie Deventer,
met als onderschrift Omgevingswet. Dit
werkt goed, collega’s herkennen het vroegtijdig. Bijkomend effect is dat de sfeer
ontstaat dat men op een gezamenlijke
ontdekkingstocht is.
Alhoewel er dus al een tijd werd voor-

50

gesorteerd op de Omgevingswet, is men
in 2017 toch met een concreet plan van
aanpak gekomen. Hierin volgt Deventer de
vier sporen zoals deze eerder door het ministerie van Infrastructuur en Milieu zijn
gedefinieerd: 1) Inzichtelijk omgevingsrecht, 2) Leefomgeving centraal, 3) Ruimte
voor maatwerk, en 4) Sneller en beter.
Per spoor worden er concrete verbeterdoelen gedefinieerd. Met het oog op het
verbeteren van het gebruiksgemak van de
publieke dienstverlening is bijvoorbeeld
kritisch gekeken naar de verschillende
basisregistraties (BAG-, WOZ- en kadastrale registraties). Deze registraties kunnen
en moeten beter op elkaar worden
afgestemd.
Voor de realisatie van de verbeterdoelen binnen de vier
sporen is een kernteam
verantwoordelijk. Deze
bestaat uit: een (deel)
projectleider, de trekkers
van de vier sporen, een programmamanager ruimtelijke
ontwikkeling en een regiemanager. Deze leggen verantwoording af
aan een ambtelijk en bestuurlijk opdrachtgever, respectievelijk de directeur en de
wethouder RO. Deze manier van werken
bevalt goed. Het is wel een kwestie van
blijven leren. Dat moet nog groeien. Om
dit proces van groei te kunnen faciliteren,
krijgt de Omgevingswet een plek in het
opleidingsplan van P&O. Digitalisering
is in Deventer een speerpunt. Onder het
traject ‘De informatiehuishouding op orde’
wordt de digitale informatie nu al zo goed
mogelijk neergezet. Tot slot wordt nog
de tip meegegeven om vooral gebruik te
maken van hetgeen er elders al ontwikkeld is. l

Sprekers: Reinier Kalt (Gemeente Soest) en Rein Bruinsma (RHDHV).
Tekst: Jelle van de Poel (Bestuurslid VVM sectie Milieurecht en Praktijk en Raad van State).

Kameleonbestemming laat
bestemming in de tijd verkleuren
Het bestemmingsplan plus met verbrede reikwijdte is ingezet om bedrijventerrein Soesterberg Noord, grenzend aan de voormalige vliegbasis
Soesterberg, te transformeren in een woonbestemming. Door middel van
een zogenoemde kameleonbestemming zijn twee bepalende bedrijven op
het bestaande bedrijventerrein tijdelijk positief bestemd. Dit houdt in dat
de gronden op basis van vastgelegde momenten automatisch verkleuren
naar wonen.

R

einier Kalt schetste aan de hand
van foto’s in het kort de geschiedenis van de voormalige vliegbasis
Soesterberg en het aangrenzende bedrijnetwerk van
milieuprofessionals

venterrein Soesterberg Noord. Het terrein
ligt ten noorden van het dorp Soesterberg,
dat hoort bij de gemeente Soest. In het
verleden had het gebied te maken met de
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geluidscontouren van de vliegbasis. De
gronden van de voormalige vliegbasis waren oorspronkelijk eigendom van defensie,
de provincie Utrecht is de nieuwe eigenaar
en op het terrein is inmiddels het Nationaal Militair Museum gevestigd.

Chw-pilot

Het doel van het project is om het gebied
door middel van woningbouw opnieuw
te ontwikkelen. Dit zal betekenen dat het
inwonertal van Soesterberg groeit van
6.000 inwoners nu naar 10.000 rond 2025.
Probleem is dat het bestaande bedrijventerrein Soesterberg Noord
precies tussen Soesterberg en
de vrijgekomen gronden
ligt. De milieucontouren
van dit bestemmingsplan
maken dat maximaal
tien woningen kunnen
worden gebouwd. Om te
kunnen komen tot de gewenste transformatie van het
gebied moet een aantal bedrijven
worden gesloopt dan wel ingepast. Dit is
een lastige opgave en daarom is het project
in 2011 aangemeld voor de pilot onder de
Crisis- en herstelwet (de Chw).

stemming. Voor een zestal bedrijven heeft
een bedrijfsverplaatsing naar een nabij
liggend bedrijventerrein plaatsgevonden.
Daarvoor was 10 miljoen euro Rijkssubsidie
beschikbaar.
Twee resterende bedrijven hebben beroep
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de ABRvS);
zij stemmen er niet mee in om op termijn
te worden wegbestemd. Rein Bruinsma
licht toe dat aan de percelen van de betreffende bedrijven een zogenoemde kameleonbestemming is toegekend: deze
bedrijven zijn tijdelijk positief
bestemd, maar de functie
zal uiteindelijk verkleuren
naar ‘wonen’.

‘Bestemmings
plan plus ingezet
om gebiedstrans
formatie mogelijk te
maken’

Bestemmingsplan plus

Het nieuw vastgestelde bestemmingsplan ‘Soesterberg-Noord’ is weliswaar
een plus-versie met verbrede reikwijdte,
maar géén omgevingsplan in de zin van
de Omgevingswet. In oktober 2016 is het
bestemmingsplan plus door de gemeenteraad vastgesteld. Met het merendeel
van de circa 100 bedrijven is het gelukt
tot overeenstemming te komen over de
toekomstige bestemming dan wel inpassing in de omgeving middels een maatbe-
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Eén bedrijf, dat zich
bezighoudt met de aanleg
van groenvoorzieningen,
zat er ruimtelijk legaal,
maar qua milieuactiviteiten
illegaal door overschrijding van de
geluidvoorschriften. In het planvoorschrift
is bepaald dat de bestemming uiterlijk tien
jaar na het vaststellen van het bestemmingsplan verkleurt. In overgangsrecht is
niet voorzien. Er is inmiddels overeenstemming met het bedrijf.
Een ander bedrijf, dat afval verwerkt, zat er
naar de mening van de gemeente ruimtelijk
illegaal, maar qua milieuactiviteiten legaal.
De ABRvS heeft geoordeeld dat de gemeente
ervan uit had moeten gaan dat het bedrijf
wél positief bestemd was. Door middel van
een in juni 2017 gedane tussenuitspraak is
de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld
om de geconstateerde gebreken in het
bestemmingsplan plus te herstellen. Inmid-

dels is er een oplossing, waarbij dit bedrijf
toch op deze locatie kan blijven.

Wijzigingen

Bruinsma liet weten dat met de staalkaarten omgevingsplan een nieuwe
voorbeeldregeling gemaakt gaat worden,
ter vervanging van de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’. Verder wijst hij
op de aanvullende mogelijkheden die de
Chw biedt voor wat betreft geluidsnormen.
Zo bevat het bestemmingsplan plus een
gebiedsgerichte geluidsnorm die strenger
is dan de standaardwaarde uit het Activiteitenbesluit. Hierdoor is het niet meer
nodig om voor de resterende bedrijven
maatwerkvoorschriften te stellen. Tot slot
zijn de hogere geluidswaarden voor verkeer geïntegreerd in het bestemmingsplan.
Bovendien bevat het bestemmingsplan de
bevoegdheid om het plan op onderdelen
te wijzigen; deze bevoegdheid is door de
gemeenteraad gedelegeerd aan burgemeester en wethouders.
In december 2017 komt het aangepaste

netwerk van
milieuprofessionals

bestemmingsplan in de gemeenteraad. Het
gelijk met het bestemmingsplan vastgestelde exploitatieplan is geheim, maar
zeker is dat een gedeelte van de opbrengst
van de woningen ten goede komt aan natuurontwikkeling en aan de bedrijven die
nadeel ondervinden. Het is de bedoeling
dat in februari 2018 wordt gestart met de
bouw van de eerste woningen, alle in het
dure segment.

Lessen

Kalt licht tenslotte toe wat aan cultuurverandering nodig is om te komen tot
een dergelijk, vernieuwend plan. Het is in
de eerste plaats van belang om van het
begin af aan de bestuurders er intensief bij
te betrekken. Het projectteam moet hun
vertrouwen winnen. Wees verder niet bang
om fouten te maken en waak ervoor om te
ver op de muziek vooruit te lopen. Tenslotte
is het belangrijk om te zorgen voor een
terugvaloptie voor als het uitgedachte plan
het toch niet haalt. Dat is bij dit plan van
grote waarde gebleken! l
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Sprekers: Arjan Nijenhuis en Marije Ploeg (beiden Ministerie van BZK), Carola Verbeek
(Programma Aan de slag met de Omgevingswet)
Gespreksleiding: Maarten Loeffen (Directeur Stadswerk). Tekst: Jacques Ploeger
(Bestuurslid VVM sectie Milieurecht en Praktijk en Bisschop&Partners).

Interbestuurlijke
samenwerking op nieuwe leest

Welke stappen zijn relevant om te komen tot op wederzijds vertrouwen
gestoelde regionale samenwerking? En hoe komen elementen als inhoud,
goede onderlinge relaties en procesaansturing optimaal tot hun recht? Die
vragen vormden de rode draad van een levendig debat over interbestuurlijke
samenwerking en de Omgevingswet.

A

rjan Nijenhuis opende de workshop
met een video van de beklimming
van een berg in de Himalaya.
Avonturier Melvin Rediker toont hierin de
belangrijkste voorwaarden voor een goede
samenwerking onder stressvolle omstandigheden. De volgende zaken bepalen volgens
Rediker het verschil tussen slagen en falen:
- Maak relaties persoonlijk en toon meer dan
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alleen doelgerichte interesse in elkaar;
- Werk samen op basis van gelijke waarden
en normen;
- Wees over langere tijd betrouwbaar en sta
voor je afspraken en inzet;
- Wees niet alleen transparant in het doel,
maar vooral in het proces;
- Vertrouwen verkrijg je alleen indien je constant investeert om het niet te beschamen;

- Reflecteer op ‘wat kan ik
doen om het verschil te
maken’.

Wisselende ervaringen

De video maakte de
tongen los. Geslaagde en
minder geslaagde voorbeelden kwamen voorbij. Zo geeft
een deelnemer aan dat er goede
ervaringen zijn opgedaan met een pilot
omgevingsplan buitengebied in Borssele,
waaraan ook de GGD, het waterschap en
de provincie deelnamen. Als minder goede
ervaring werd het voorbeeld gegeven van de
houding van de provincie Gelderland. Een
aantal gemeenten wilde de provincie tevergeefs betrekken bij de ontwikkeling van een
omgevingsvisie. Uit angst om in de gemeentelijke bevoegdheden te treden, stelde de
provincie zich te terughoudend op. Terwijl
de deelnemers juist verwacht hadden dat de
provincie de regierol zou nemen vanwege
de noodzakelijke regionale dimensie van de
omgevingsvisie.
De ervaring is ook dat bestuurders nog te
weinig kaas hebben gegeten van ‘omdenken’: men heeft vaak een afwachtende
houding en wil eerst zien wat participatie
en samenwerking kan opleveren. Om te
versnellen, is het aan te raden om op zoek te
gaan naar gezamenlijke belangen.

Tweederangs

Opmerkelijk was ook dat omgevingsdiensten vaak over het hoofd worden gezien
door gemeentelijke en provinciale bestuurders. Rijkswaterstaat, waterschappen,
GGD’s en andere stakeholders hebben daar
soms ook last van. Dit gaat ten koste van de
inbreng van specifieke kennis en ervaring in
netwerk van
milieuprofessionals

interbestuurlijke projecten.
Er wordt dan ook geopperd
voor aanvang van een
interbestuurlijk project
eerst een stakeholderanalyse uit te voeren. Hiermee
ontstaat inzicht in de belangenverhoudingen, waarbij
een regievoerder het niveau van
de samenwerking kan bepalen. Samenwerking wordt dan niet meer bepaald
door wie beslist, maar waar draagvlak voor
bestaat.

‘Op participa
tiegebied hebben
bestuurders nog
weinig kaas gegeten
van omdenken’

Dat het meerwaarde heeft om alle stakeholders te betrekken, bleek ook uit een
recentelijke bestuurlijke bijeenkomst in
de Noord-Brabant. Bestuurders gingen het
gesprek aan over een regionale casus vanuit
het perspectief van een andere bestuurder.
Dit leverde veel inzicht op in elkaars belangen en positie en versterkte de urgentie
samen aan de slag te gaan.

Stof tot nadenken

Uit de discussie kwamen verder de volgende
losse opmerkingen voort:
- Hoe kom je van de individuele belangen
naar samenwerking in een interbestuurlijk overleg?
- Kijk gerichter naar wat partijen van elkaar
nodig hebben en hoe men elkaar daarin
kan vinden;
- Geef je eigen koninkrijkje op en erken de
andere stakeholders;
- Is een interbestuurlijke ruzie soms niet
beter?
- Vertrouwen in het proces ontstaat alleen
door transparantie.
De discussie was levendig en leverde de deelnemers voldoende stof tot nadenken op. l
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Sprekers: Juul Osinga (Jong Leefomgeving en TTE Consultants), Martha Bleeker (Jong Leefomgeving en Rho Adviseurs) en Astrid Benders (Over Morgen). Gespreksleiding: Enrico van Dijk (Bestuurslid VVM sectie Milieurecht
en Praktijk en Van Dijk en Omgeving). Tekst: Robèrlila van der Linde (Bestuurslid VVM sectie Milieurecht en
Praktijk en Veiligheidsregio Utrecht).

Omgevingswetfitness verbetert projecten
Niet alleen het delen van de nieuwe regels op papier is van belang. Aandacht
verdient ook het stimuleren van de benodigde competenties en vaardigheden
om de nieuwe integrale werking van de Omgevingswet in de vingers te krijgen.
Dit vereist ﬂexibel samenwerken en het ontwikkelen van de juiste mindset om
elkaar te vertrouwen.

D

e jonge professional is nog te weinig
betrokken bij wat er allemaal gaat veranderen met de Omgevingswet. Dat
stelt Jong Leefomgeving, een netwerk dat zich
richt op de jongeleefomgeving professional
tot 35 jaar. Dit heeft onder meer te maken met
onervarenheid. Ook de grote focus op uitvoeringswerkzaamheden en het niet bijwonen
van informatiebijeenkomsten speelt een rol.
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Creatieve oefeningen

Maar er is net zo goed meer aandacht nodig
voor de competenties en vaardigheden van
alle professionals om deze nieuwe wet straks
tot een succes te maken. Men moet zich niet
beperken tot het kunnen oplepelen van alle
nieuwe regels of het schrijven van beleidsstukken. Minstens zo belangrijk is aandacht
voor de broodnodige verschuiving in denken,

doen en handelen. Om dit te bereiken, heeft
Jong Leefomgeving vier creatieve oefeningen
ontwikkeld gericht op flexibiliteit, samenwerken, vertrouwen en mindset. De sprekers lieten
de deelnemers ervaren wat je samen kunt
bereiken als deze vier componenten in goede
harmonie aanwezig zijn. Deze omgevingswetfitness is zeer geschikt voor beginners in de
verschillende organisaties en geeft energie om
verder te gaan.

Flexibiliteit

De eerste oefening is gericht op flexibiliteit. De
Omgevingswet vraagt om een integrale aanpak
en meer maatwerk van de gemeenten, waterschappen en andere partijen. Kortom
een flexibele houding die in deze
oefening wordt ervaren door
een korte pitch in tweetallen
met aandacht voor ieders
werkveld op het gebied van
de wet en wat je voor elkaar
kunt betekenen.

Samenwerken

De derde oefening is gericht op vertrouwen. De
Omgevingswet heeft als nieuw uitgangspunt
meer te vertrouwen op de goede bedoelingen
netwerk van
milieuprofessionals

Mindset

De laatste oefening is gericht op de mindset. De
nieuwe wet vereist een andere denkstijl, waaronder het loslaten van eigen waarheden en
meer openstaan voor andere visies
en werkstijlen. In deze oefening
moest iedereen met de armen
uit elkaar gaan staan en zich
verspreiden over de ruimte.
Daarbij werd van links naar
rechts gedraaid om te ervaren
hoever iedereen over zijn
schouder kon kijken. Dezelfde
oefening werd herhaald, maar nu
met de ogen dicht. Hierbij moesten
de deelnemers zich voorhouden dat ze verder
konden draaien dan de eerste keer. Op een
enkeling na kwam iedereen dit keer verder met
de draai. Door een positieve mindset kun je je
lichaam en gedrag dus beïnvloeden, wat weer
kan doorwerken in een succesvolle aanpak van
projecten.

‘Een positieve
mindset kan door
werken in een
succesvolle aanpak
van projecten’

De tweede oefening is gericht
op de vroegtijdige samenwerking en
participatie die de nieuwe wet vraagt. Alle deelnemers stonden in een kring rond de aangewezen spelleider. Aan de hand van de regels moest
de groep gekleurde ballen aan elkaar doorgeven
zonder ze te laten vallen en vervolgens in een
mand leggen. Binnen deze oefening worden de
regels steeds ingewikkelder gemaakt, maar was
er ook ruimte voor eigen creativiteit. Dit beïnvloedde de dynamiek in de groep juist positief
en het resultaat werd steeds beter.

Vertrouwen

van de burger, de initiatiefnemers en andere
overheden en oog te hebben voor de verschillende belangen om zo samen resultaten te boeken. De deelnemers werden in twee groepen
verdeeld die elkaar door de ruimte moesten
leiden. Degene die werd geleid, had de ogen
dicht en moest erop vertrouwen dat alles goed
zou gaan. Daarna werden er obstakels neergelegd om deze oefening uitdagender te maken.
Niemand struikelde en er was vertrouwen in
overvloed.

Leuker en beter

De deelnemers voelden zich na deze oefeningen fris voor een volgende sessie en vonden het
leuker en beter dan een passieve presentatie.
Wel leek hen de opzet niet geschikt voor grote
groepen. Niettemin zien de deelnemers opties
voor deze aanpak in hun eigen organisaties. l
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Spreker: Joyce de Jong (Programma Aan de slag met de Omgevingswet). Gespreksleiding: Casper
Cuppen (Bestuurslid Provero en Viewpoint B.V.). Tekst: Rens Bolkestein (Secretaris VVM sectie
Milieurecht en Praktijk en Brolyn Bedrijfsadvies).

Laatste ontwikkelingen
rond digitale stelsel
Het Digitaal Stelsel Omgevingswet
(DSO) is sinds drie jaar in ontwikkeling. Het DSO vervangt bij de
inwerkingtreding van de Omgevingswet de bestaande toepassingen Omgevingsloket Online,
Activiteitenbesluit Internet Module
en ruimtelijkeplannen.nl. Wat is
de huidige stand van zaken? Een
sneak preview.
58

H

et DSO omvat in eerste instantie
wetgeving en rijksregelgeving
(wetten, AMvB’s en ministeriële
regelingen), beleidsplanning en decentrale
regelgeving (omgevingsvisies, plannen en
programma’s, omgevingsverordeningen,
omgevingsplannen, waterverordeningen en projectbesluiten) en ten slotte de
uitvoering met vergunningaanvragen en
meldingen. Wellicht dat hier in een later
stadium nog toezicht en handhaving aan
worden toegevoegd, zodat omgevingsvergunningen en ontheffingen hier een

plaatsje moeten krijgen. Mogelijk krijgen
ook afrondende brieven, vooraankondigingen en aanzeggingen PV’s een plek,
evenals de dwangsommen, bestuursdwangbeschikkingen, bestuurlijke boetes
en processen-verbaal. Het bevoegd gezag
kan acteren als bevoegd gezag, maar ook
als belanghebbende of initiatiefnemer.

Grafische verbeelding locaties

Alle data uit verschillende plannen,
regelingen, etc. worden gecombineerd. Dit
maakt het mogelijk om via een grafische
verbeelding een locatie uit te kiezen en
zo te achterhalen welke regels er gelden.
De geldende regels worden dus gestapeld
en in samenhang getoond. Om alleen de
relevante regels te zien, geeft de gebruiker
netwerk van
milieuprofessionals

aan welk soort initiatief hij wil onderzoeken. Hierbij worden ook definities uit de
verschillende brondocumenten met elkaar
gecombineerd. Daarvoor is een catalogus
ontworpen. Het DSO toont naast de juridische regels ook informatie uit de fysieke
leefomgeving. Deze zogenaamde informatieproducten worden op de juiste plek
ontsloten en deze worden in een viewer in
samenhang getoond.
Naast het bekijken welke juridische regels
gelden, kan de initiatiefnemer voor de
meest gebruikte aanvragen een vragenboom doorlopen. Blijkt uit de beantwoording van de vragen dat een vergunning of
melding voor een activiteit nodig is, dan
kan direct een aanvraag bij het bevoegd
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gezag worden ingediend. Dit gebeurt via
de Omgevingswet portal, die het huidige
Omgevingsloket Online en de Activiteitenbesluit Internet Module vervangt. Na indiening van de aanvraag of melding ontvangt
het bevoegd gezag hier een bericht van.
Vervolgens kan alle ingediende informatie
door het zaaksysteem worden opgehaald
ten behoeve van de behandeling van de
vergunning. Het DSO is dus een belangrijke informatiemotor, die de juridische
regels, de vragenbomen, de begrippen, de
informatieproducten en de meldingen/
aanvragen beschikbaar maken.

Stand van zaken

De ontwikkeling van het DSO
is nog in volle gang. De laatste resultaten zijn onder
meer het op uniforme
wijze weergeven van
zowel de landelijke als
de lokale regels die op
de locatie van toepassing
zijn en dat met de viewer
kunnen laten zien. Verder
is de stap naar bekendmaking
en beschikbaarstelling van omgevingsdocumenten op ‘mijn.overheid.nl’ gezet.
Daarmee zal in de toekomst de bekendmaking in huis-aan-huisbladen overbodig
worden. Er is ook een onderzoek gedaan
naar Snelservice formules, waarmee vlotte,
eenvoudige aanvragen of meldingen bij
veelvoorkomende standaardproducten
eenvoudig kunnen worden aangevraagd
en behandeld. De viewer is intussen zover
gerealiseerd dat op de eerste set vigerende
bestemmingsplannen (nu beschikbaar via
www.ruimtelijkeplannen.nl) kan worden
gezocht en gefilterd. DSO bevat ook een
Stelselcatalogus Omgevingswet. Hierin

kunnen alle begrippen op het gebied van
de fysieke leefomgeving worden toegevoegd, gevalideerd en getest.
Als volgende stap staan op stapel diverse
voorzieningen aan de ‘achterdeuren’ van
het DSO: Open Stelsel voor Derden. Dit stelt
bevoegd gezagen en leveranciers in staat
om plansystemen en zaaksystemen te
koppelen met het DSO, zodat de ketens ‘van
plan tot publicatie’ en ‘van idee tot afhandeling’ daadwerkelijk tot leven komen.

Gebruikerstest

DSO wordt samen met vertegenwoordigers
uit bevoegd gezagen ontwikkeld.
Echter ook de eindgebruiker in
de persoon van initiatiefnemer en belanghebbende
heeft een belangrijke
stem. Inmiddels is er één
van de zes gebruikerstests uitgevoerd op hoe
de gebruikerstoepassing
eruit moet gaan zien. Bij
deze test is beoordeeld of het
loket logisch is ontworpen. Hiertoe is
geanalyseerd waar de gebruiker naar kijkt
op het scherm. Geconcludeerd is dat het
loket goed scoort qua duidelijkheid, maar
nog niet begrijpelijk is qua woorden; zo
denken veel mensen bij de term ‘bevoegd
gezag’ aan politie op straat. Hier wordt het
ontwerp nog op aangepast.

'Digitaal stelsel
toont geldende
regels gestapeld en
in samenhang'
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Iedere twee weken wordt een demo
georganiseerd met gebruikers en iedere
drie maanden een kwartaaldemo. Houd
daarnaast de site www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl goed in de gaten, want diverse onderdelen van het DSO zullen in de
komende kwartalen al beschikbaar zijn. l

Sprekers: Gijs van Duijn (Programma Aan de slag met de Omgevingswet) en Mickel Langeveld
(Architect bij Kadaster). Gespreksleiding: Hennie Genee (Bestuurslid Provero en NedGraphics).
Tekst: Jan Spitters (Wolters Kluwer)

Omgevingsloket stelt
gebruiker centraal
Momenteel werkt het ministerie hard aan het nieuwe Omgevingsloket. Deze
voorziening is de ‘voorkant’ van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en is
beschikbaar bij inwerkingtreding van de Omgevingswet. De ontwikkeling van het
loket vindt plaats in samenspraak met eindgebruikers.

D

e nieuwe voorziening ‘Mijn Omgevingsloket’ vervangt drie digitale loketten: Activiteiten Internet Module (AIM),
Omgevingsloket Online (OLO) en Ruimtelijke
Plannen (RP). Via vragenbomen en een geografische viewer kan men zien welke regels en welk
beleid op een locatie van toepassing zijn. Er is
informatie over de kwaliteit van de leefomgeving (bijvoorbeeld geluidbelasting) en men heeft
de beschikking over omgevingsdocumenten.
De voorziening bevat ook een catalogus van
begrippen. Iedereen heeft toegang tot dezelfde
gegevens: initiatiefnemers (burger en bedrijf),
netwerk van
milieuprofessionals

vergunningverleners, toezichthouders en handhavers bij overheden en belanghebbenden.

Gefaseerde ontwikkeling

Het ministerie ontwikkelt de nieuwe interface
de komende jaren stapsgewijs met behulp van
een kortcyclische aanpak. Zo wordt de ontwikkeling van de Omgevingswet en de uitvoeringsregelgeving afgestemd met de ontwikkeling
van de software. In kort achter elkaar op te
leveren tussenproducten worden nieuwe
functionaliteiten toegevoegd of bestaande
verbeterd. Wensen uit het veld worden direct
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meegenomen (feedback). Dankzij deze aanpak
ontstaat gaandeweg de beste interface voor een
eindproduct dat tot stand komt in samenwerking met de gebruikers.

Gebruikerstesten

Iedere doelgroep ervaart andere
dingen in het contact met de
overheid. Om die reden worden
de eindgebruikers zoveel mogelijk betrokken bij de ontwikkeling van de interface. Een
werkwijze die de Rijksoverheid
ook toepast bij haar streven om
(digitale) dienstverlening door de
overheid in 2024 sterk te verbeteren.
Allereerst zijn via interviews onder echte
leden uit de doelgroep per gebruikersgroep
persona’s ontwikkeld: dit zijn fictieve karakters
die iets vertellen over ieders rol of werk. Elke
persona maakt gebruik van diensten in ‘Mijn
Omgevingsloket’. Zo wil een initiatiefnemer weten of een activiteit mogelijk is en een belanghebbende hoe het zit met inspraak of bezwaar
aantekenen. Een vergunningverlener is vooral
benieuwd naar de huidige situatie en welke afwegingsruimte binnen de regelgeving mogelijk
is. De focus van een toezichthouder of handhaver is tot slot gericht op de van toepassing
zijnde normen en hoe de situatie er nu uitziet.

voorop. In vragenbomen worden juridisch teksten omgezet naar begrijpelijke regels in tekst
op B1-niveau. Ook worden burgers betrokken die
digibeet zijn of over geringe taalvaardigheden
beschikken.
Al deze ingrediënten worden ingezet
tijdens gebruikerstesten ter verbetering van de beleving van de
gebruiker tijdens het werken in
‘Mijn Omgevingsloket’: de zgn.
klantreis. In alle fasen wordt
beschreven hoe iemand het
contact met de overheid beleeft
en welke verwachtingen men
heeft. Op dit moment heeft men
twee klantreizen uitgewerkt, waaronder die van een vergunningaanvraag voor een
BRZO-bedrijf.

‘Iedere doelgroep
ervaart het contact
met de overheid op
andere wijze’

Vervolgens zijn belevingsprincipes opgesteld,
die iets zeggen over persoonlijke ‘normen en
waarden’ en verwachtingen (bijvoorbeeld snel,
persoonlijk, betrokken, eenvoudig, relevant,
transparant of consistent). Ook de wijze waarop
men in contact treedt met de overheid doet
ertoe (online, mail, persoonlijk etc.).
Uiteraard is er aandacht voor begrijpelijke tekst
en consistente informatie. Afstemming van
de ‘taal’ en begrippenkaders van inhoudelijke
experts, juristen, ICT-ers en eindgebruikers staat
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Aanbevelingen

Tijdens de workshop gaven de aanwezigen verschillende aanbevelingen voor de ontwikkeling
van ‘Mijn Omgevingsloket’:
- geef informatie over het periodiek verwijderen van nog niet ingediende vergunningaanvragen;
- zorg voor goede notificatie tussen bestuursorganen wanneer een aanvraag bij het verkeerde bevoegde gezag is ingediend;
- maak een koppeling met de kaarten van het
Kadaster;
- gebruik servicemodules die VNG/KINGG gaan
ontwikkelen;
- houd rekening met aspecten van privacy en
archivering;
- geef inzicht in verschillende inlogmogelijkheden (Digid, e-Herkenning, KvK-nummers);
- geef inzicht andere overheidsdiensten (zoals
Berichtenbox, Lopende zaken);
- houd rekening met de komende Wet Generieke Digitale Infrastructuur (WGDI). l

Spreker: Ruben Busink (PBLQ, Projectleider Project Informatiehuizen).
Gespreksleiding: Leendert de Bruin (Bestuurslid VVM sectie Milieurecht en Praktijk
en Heijmans). Tekst: Mark Pleijsier (Heijmans).

Informatieproducten
komen eraan
Het ontwikkelen van informatieproducten is in 2011/2013 begonnen onder
de noemer ‘Laan van de Leefomgeving’. Een term die inmiddels ‘uit dienst’
is geraakt. Maar de metafoor is nog treffend. Het voert je mee over een pad
naar een initiatief dat je wilt verwezenlijken. Inmiddels is de ‘Laan’ omgedoopt in ‘Informatiehuizen’.

D

e informatiehuizen vormen de content voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De informatieproducten van ieder huis ontstaan door het
bewerken of verrijken van (bron)gegevens
tot ‘bruikbare’ informatie die ten dienste
staat aan eindgebruikers. Dit gebeurt mede
naar aanleiding van gestelde vragen. De
netwerk van
milieuprofessionals

ruwe gegevens komen vanuit verschillende
databronnen en bronorganisaties: bevoegd
gezagen, uitvoeringsorganisaties, verenigingen en bedrijven en koepelorganisaties.

Open stelsel

De eerste tien informatiehuizen zijn inmiddels vastgesteld. Deze handelen over de
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domeinen Afval en Grondstoffen, Bodem
en Ondergrond, Water, Natuur, Externe
Veiligheid, Cultureel Erfgoed, Bouw, Lucht,
Geluid en Ruimte. Onderwerpen als energie,
klimaat, gezondheid en verkeer ontbreken
nog. Zeker op een actueel onderwerp als
energie signaleert Ruben Busink een opkomende vraag. “We zullen er op korte termijn
niet aan ontkomen om daar een keer over te
gaan nadenken.”
Bedoeling is te komen tot een open stelsel
dat door iedereen te raadplegen is, dus ook
door burgers. Het idee is dat het DSO regelgeving en aanvraagprocedure combineert
binnen het werkingsgebied. Dit houdt in
dat de opgehaalde content als onderlegger
dient voor de besluitvorming over de
vergunning. Dat kunnen andere
belanghebbende ook zien.
“Idealiter is het pakketje dat
de vergunningverlener
ontvangt identiek aan
wat andere geïnteresseerden in handen krijgen.
Dan zijn we in ieder geval
op weg naar het invullen
van de gelijke informatiepositie.” Overigens verwacht Busink
niet dat het in een keer zo vloeiend zal
verlopen.

Bruikbaar, Bestendig. Juist dat maakt het
anders, want let op, het hele stelsel gaat
wel op ministeriële verantwoordelijkheid
draaien. Er moet een borgende en validerende organisatie zijn die er op kan worden
aangesproken als het fout gaat.

Voortgang

Momenteel loopt de definitiefase. De voorafgaande fase ging over de analyse per huis.
Welke informatie is er allemaal al, hoe kun
je die relateren, wat is de het kwaliteitsniveau? “Ik zeg nog even met nadruk dat op
dit moment de informatieproducten of -huizen nog geen DSO-onderdeel zijn. Wel zijn
ze onderdeel van het Programma Aan de
slag met de Omgevingswet.” Een uitzondering betreft het informatiehuis Ruimte:
componenten die nu staan, zullen
blijven functioneren. Denk
aan Ruimtelijk plannen
en het Omgevingsloket.
Over al het andere is eerst
besluitvorming nodig.

‘Informatie
huizen vormen de
benzine voor motor
Digitaal Stelsel
Omgevingswet’

Stempel

Via onder meer allerlei portalen is al een
schat aan informatie beschikbaar. Deze
informatie wordt echter niet zomaar toegelaten binnen de omgeving van het digitale
stelsel; eerst wordt alles zorgvuldig gewikt
en gewogen. Eenmaal toegelaten informatie binnen de DSO-omgeving draagt het
stempel van de bekende 3B’s: Beschikbaar,
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Het eerste kwartaal van
2018 zal in het teken staan
van de overgang naar de realisatiefase. Het gemeenschappelijk werkplan bereidt de besluitvorming voor en is de basis voor het Plan van
Aanpak. Via nulmetingen, behoeftepeilingen en kostenbatenanalyses wordt voorzien
in businesscases, evenals demo’s en een
eerste implementatieset van informatieproducten. De ingrediënten om de informatieproducten te gaan maken ligt grotendeels
klaar. Aanbeveling voor de realisatiefase
is klein te beginnen. “We gaan van denken
naar doen, samen met de eindgebruiker. Dit
doen we stap voor stap.” l

Een omgevingsplan
op kwaliteit,
hoe krijg je dat?
Het bereiken en in stand houden van
een goede omgevingskwaliteit is een
van de maatschappelijke doelen van
de Omgevingswet. Omgevingskwaliteit
beperkt zich niet alleen tot objecten,
maar is gericht op de publieke ruimte
als geheel. Hoe kun je verschillende
functies op een evenwichtige manier in
een omgevingsplan vastleggen om de
omgevingskwaliteit daadwerkelijk te
waarborgen?

O

mgevingskwaliteit is gericht op het
goed samengaan van gebruikswaarde,
toekomstwaarde en belevingswaarde.
Dit vraagt om een andere benadering van onze
leefomgeving. Jef Mühren begint zijn verhaal met
de waarschuwing dat een norm dan wel grenswaarde niet leidend moet zijn om omgevingskwaliteit in een omgevingsplan te waarborgen.
netwerk van
milieuprofessionals

Sprekers: Jef Mühren en José
van Kampen (beiden Mooi
Noord-Holland). Gespreksleiding: Enrico van Dijk (Bestuurslid VVM sectie Milieurecht en
Praktijk en Van Dijk Omgeving).
Tekst: Marlies Huijbers (KWA
Bedrijfsadviseurs B.V.).

“We moeten hiervoor juist een nieuw instrumentarium opstellen. Daarbij is het van belang om
ervoor te zorgen dat je dezelfde taal spreekt.”
Maar hoe te beginnen? Mühren adviseert
gemeenten eerst te onderzoeken hoe een private investering een bijdrage kan leveren aan
maatschappelijke doelen en ambities. Volgende
stap is dan om samen met haar inwoners op die
ambities een visie te ontwikkelen en in het omgevingsplan een manier te vinden om deze visie ten
uitvoer te brengen.

Tien principes

Maar hoe zorg je ervoor dat je de juiste gesprekspartners aan tafel hebt en niet verzandt in
details? Mooiwaarts heeft tien principes bedacht
die als basis van een omgevingsplan kunnen
dienen. Deze principes zijn vastgelegd in het
‘Schetsboek voor een omgevingsplan op kwaliteit’. Tijdens de deelsessie werd ingegaan op een
aantal van deze principes.
‘Een omgevingsplan op kwaliteit is voor en door
mensen’.
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“Maak een plan niet voor mensen, maar ook met mensen”,
adviseerde Mühren. Echter let
op voor de participatieparadox – zorg ervoor dat je niet
altijd dezelfde mensen aan
tafel hebt. Denk ook na wie mag
er beslissen over een bouwplan.

‘Schetsboek voor
omgevingsplan op
kwaliteit dient als
basis van het
omgevingsplan’

Mogen burgers hiervoor de beslissende
handtekening zetten?
‘Een omgevingsplan regelt dat iedereen ervoor
zorgt dat nieuwe activiteiten een positieve bijdrage
leveren aan een goede omgevingskwaliteit’.
Een nieuwe activiteit moet een situatie niet
hetzelfde houden. Ook moet een nieuwe activiteit
niet alleen een privaat belang dienen, maar juist
de hele maatschappij laten profiteren. Daarom
moet duidelijk zijn hoe een nieuwe activiteit
bijdraagt aan de kernkwaliteiten en maatschappelijke doelen in een omgevingsplan.
Verder is het van belang om na te denken of je als
overheid sturend, opdrachtgevend, regisserend
of samenwerkend optreedt. Eerst moet duidelijk
zijn wat een plan inhoudt. Daarnaast moet je ook
kijken welke werkvorm het beste past per thema
en per gebied.
‘Een omgevingsplan regelt kwaliteitsgesprekken
en kwaliteitsadvisering met betrekking tot de interpretatie van open regels en beleidsregels in het
licht van het concrete initiatief’.
“Hoe hoger de mate van afwegingsruimte in een
omgevingsplan, hoe groter de behoefte aan intelligente afweging”, gaf Mühren aan. Leg daarom
niet alleen de inhoud in het omgevingsplan vast,
maar ook de afwegingsruimte. Zo voorkom je dat
burgers en bedrijven denken dat sprake is van
willekeur.
Vanuit de zaal werd nog opgemerkt dat de
klantreizen die op de website ‘Aan de slag met
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de Omgevingswet’ staan hierbij als
inspiratie zouden kunnen worden
gebruikt.

Werkvelden

Er zijn vier werkvelden waarbij het
private en publieke belang een rol
spelen. Deze werkvelden betreffen het
initiatief, het werkproces, het omgevingsplan
en de omgevingsvisie.
Aan de kant van het publieke belang is er de omgevingsvisie, waarin de kaders voor de gemeente
staan. Aan de privaatkant opereert de initiatiefnemer. Het werkproces wordt erg belangrijk voor
de gemeente bij het opstellen van het omgevingsplan. Daarbij bepaalt een initiatief welke route er
binnen een gemeentehuis moet worden gevolgd.
Het is dus zaak dat deze met een goede aanvraag
komt, zodat de juiste weg wordt gekozen.
Een interessant voorbeeld betrof het plaatsen van
zonnepanelen. Waar leg je deze neer, zodat toch
de omgevingskwaliteit wordt behouden? Aan de
rand van een dorp of juist daar waar vroeger een
windmolen stond en nu nog steeds een handig
aansluitpunt is? Leg je ze op de grond of juist hoger, zodat er ook nog bijvoorbeeld schapen onder
kunnen grazen?

De wat-vraag

‘Wat is nu eigenlijk omgevingskwaliteit?’ is een
vraag die bij alle initiatieven terugkwam. Duidelijk werd dat dit iets persoonlijks is. Afwegingsruimte is belangrijk, maar soms is het handig
om juist vast te leggen dat bijvoorbeeld geen
omgevingsvergunning voor het bouwen nodig
is. Daarbij is het wel belangrijk om de gemeente-identiteit vast te stellen. Hopelijk biedt het
schetsboek de gemeente handvatten om haar
identiteit vast te stellen en vast te leggen in een
omgevingsplan met het behoud van omgevingskwaliteit! l

Sprekers: Jaap Tuinstra (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), Jan Frank Mars (Rijkswaterstaat), Liesbet Dirven en Piet Otte (beiden RIVM). Gespreksleiding: Marloes Luitwieler (Bioclear
earth). Tekst: Marlea Wagelmans (voorzitter VVM sectie Bodem en Bioclear earth).

Bodem basis voor
gezonde leefomgeving
Bodem wordt vaak vergeten in
ruimtelijke plannen. De vrees
bestaat dat dit ook bij omgevingsvisies en –plannen zo zal zijn.
Onterecht want bodem is letterlijk
de basis voor een gezonde leefomgeving. Met behulp van welke
instrumenten kan het belang
hiervan worden meegenomen in
omgevingsvisies?

G

een rekening houden met de
bodem bij de ruimtelijke inrichting
kan fikse kostenposten tot gevolg
hebben. Jaap Tuinstra, die vooral sprak uit
hoofde van zijn voormalige functie bij de
netwerk van
milieuprofessionals

Technische Commissie Bodem, maakte dit
duidelijk aan de hand van een aantal sprekende voorbeelden. Deze staan gebundeld
in het boek ‘Onverwachte gebeurtenissen in
de bodem’.

Lessen

Eén van de genoemde voorbeelden was
het uitbaggeren van de hofvijver in Den
Haag. Hierbij is geen rekening gehouden
met de bodemopbouw met als gevolg dat
de ondoordringbare laag onder in de vijver
te ver is uitgebaggerd. Daardoor lekte het
via een goed doorlaatbaar zandpakket recht
de kelders van het Binnenhof in. Bij Wilnis
is een veendijk bezweken, waarschijnlijk
door uitdroging van het veen waardoor de
dijk het contact met de ondergrond verloor.
Daardoor is de dijk de polder ingeschoven
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met als gevolg dat de Ringvaart droogviel en de straten
onder water kwamen te
staan. Ook traden verzakkingen op en braken kabels en
leidingen. Circa 1.500 mensen
moesten geëvacueerd worden.

Uit deze en de andere voorbeelden zijn
belangrijke lessen te trekken. Kijk breed, ook
over je eigen grenzen heen en betrek op tijd
de juiste expertises. Gebruik de kennis van de
bodem en vertrouw op vakmanschap. En leer
van het onverwachte.

Instrumentenwoud

Maar hoe kun je bij het maken van een ruimtelijk plan effectief kennis van de bodem gebruiken? Jan Frank Mars loodste de deelnemers
bekwaam door het woud van instrumenten,
momenteel in totaal 278 stuks. Dit deed hij
aan de hand van de Routeplanner Bodemvizier
(www.bodemvizier.nl/routeplanner). Deze
website is een bundeling van instrumenten,
ontwikkeld vanuit bodemsanering, die langzaamaan is verbreed richting omgevingsvisies.
De website vervult een trechterfunctie in drie
stappen. Daarbij ga je van je eigen opgave naar
de handeling en vervolgens naar het selecteren van de instrumenten die je kunnen helpen
bij jouw specifieke opgave. Om daadwerkelijk
aan de slag te gaan met de instrumenten, blijft
kennis van zaken belangrijk.
Eén van de instrumenten die is opgenomen
in de Routeplanner Bodemvizier is de website
Bodemambities (www.bodemambities.nl).
Bodemambities.nl gaat uit van een brede
kijk op bodem en ondergrond, omdat dit
aanknopingspunten biedt voor ruimtelijke
ontwikkelingen. Voorbeelden hiervan zijn
opgenomen op de website. Daarnaast zijn
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verschillende thema’s uitgewerkt. Denk bijvoorbeeld aan
chemische bodemkwaliteit,
bodemvruchtbaarheid,
bodemdaling, ondergronds
ruimtegebruik, waterbergend
vermogen etcetera. Per thema
zijn kansen, risico’s en relaties
met andere thema’s weergegeven.
Daarnaast zijn factsheets opgenomen, instrumenten die kunnen helpen dat thema vorm te
geven, en externe links. Ook is er op de website
een overzicht opgenomen van gemeentelijke
pilots en wat daarvan geleerd is.

‘Bodemambities.nl
biedt aanknopings
punten voor ruimtelijke
ontwikkelingen’

Piet Otte en Liesbet Dirven hebben de website
doorgenomen aan de hand van vragen uit
het publiek. Zo kwam de vraag naar voren of
er voor een gemeente een norm af te leiden
is voor wat minimaal nodig is aan onverhard
oppervlak en groen. Binnen thema’s moet je
dan eerst gaan naar ‘bodemafdekking’. Dan ga
je verder naar ‘informatie’ en ‘factsheets’. Daar
wordt ook aangegeven welke instrumenten je
kunt gebruiken om je vraag te beantwoorden.

Inspiratiebron

Bodemambities.nl moet vooral gezien worden
als inspiratiebron: men moet zelf bepalen welke thema’s belangrijk zijn. Aan de hand daarvan kunnen de ambities worden geformuleerd.
Op dit moment zijn de genoemde websites nog
erg gericht op de bodem. Het is de uitdaging
om deze te linken aan onder andere ‘aandeslagmetdeomgevingswet.nl’ en ‘gezondeleefomgeving.nl’. Een dergelijke verankering kan
ervoor zorgen dat ook in de toekomst voldoende aandacht blijft bestaan voor de kansen die
de bodem biedt in ruimtelijke inrichtingsplannen en omgevingsvisies. Slagen gemeenten
daarin, dan kan dat schade door onverwachte
gebeurtenissen voorkomen. l

Aangrijpingspunten
voor de circulaire economie
Spreker en gespreksleider Maarten Loeffen (Directeur Stadswerk).
Tekst: Anneloes Voorberg (Stadswerk / NVRD).

Uit onderzoek van Stadswerk blijkt
dat er nog weinig is geschreven over
de relatie tussen de Omgevingswet
en de circulaire economie. Wel is
er door het Planbureau voor de
Leefomgeving (PBL) een eerste verkennend rapport opgesteld. Waar
liggen aangrijpingspunten?

D

e Omgevingswet manifesteert zich
ook binnen het thema circulaire
economie. Daarbij draait het om
netwerk van
milieuprofessionals

het op een slimme manier omgaan met
grondstoffen in de fysieke leefomgeving.
En wel zo dat de waarde van producten en
grondstoffen behouden blijft.

Dwarsverbanden

Maarten Loeffen gebruikte het PBL-rapport
om de relatie duidelijk te maken tussen de
nieuwe wet en duurzaam grondstoffengebruik. Op een aantal domeinen noemde
hij concrete voorbeelden, waaronder:
• Bedrijventerreinen - Bedrijven bij elkaar
plaatsen die gebruik maken van elkaars
bijproducten;
• Stedelijk gebied - Verdere verdichting
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biedt kansen tot ontmoeting en
daarmee voor de deeleconomie en het
sluiten van kringlopen;
• Landelijk gebied - Grondstoffen halen
uit afvalstortplaatsen;
• Transport en logistiek - Vervoersbewegingen beperken door kleine kringlopen
te maken;
• Omgevingsbeleid - De overheid heeft
een aanjagende rol en moet belemmerende regels wegnemen.
Door de deelnemers werden diverse praktijkvoorbeelden benoemd, bijvoorbeeld de
pilot in Amsterdam om producten tot de
‘ring’ aan te laten leveren en die vervolgens met elektrische voertuigen naar de
plek van bestemming te brengen. Ook
werd opgemerkt dat mitsen en maren er
niet toe moeten leiden dat er niets gebeurt.
We moeten starten door te doen, ook al
ontbreekt het nog aan de meest optimale
oplossingen om volledig circulair te zijn.
Anders verandert er niets. Verder wees
Loeffen op de publicatie ‘Recht voor de
groene ruimte’.

Toekomst afvalinzameling

Na deze ‘warming-up’ behandelde Loeffen
op verzoek van de deelnemers de case
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‘Toekomst van de afvalinzameling’. De
bespreking leverde de volgende bevindingen op:
• De huidige afvalwetgeving beperkt de
mogelijkheden om door derden ‘afval’
te laten ophalen. Terwijl dit wellicht
wel wenselijk is als je zoveel mogelijk
grondstoffen opnieuw wilt gebruiken.
• De meningen verschilden over op welk
schaalniveau de verantwoordelijkheid
ligt: centraal heeft als voordeel dat
je één beleid hebt en één boodschap;
decentraal heeft als voordeel dat je kunt
aanpassen op de lokale situatie.
• Het verdienmodel is cruciaal. Zo moet
bijvoorbeeld de waarde van secundaire
grondstoffen hoger worden dan die van
primaire grondstoffen om het interessant te maken om te investeren in
secundaire grondstoffen.
• Het voorkomen en zo goed mogelijk
kunnen hergebruiken van grondstoffen
begint al bij het ontwerp van producten.
• Zet in op gedragsverandering bij de
consument. Daar moet het uiteindelijk
gebruiken
• Voor gemeenten is het zaak om ervoor
te zorgen dat de circulaire ambities
matchen met de omgevingsvisies en –
plannen. l

Sprekers: Arie-Jan Arbouw (Ministerie van Infrastructuur en Milieu),
Leonie Mentink (AVIV) en Jeroen Neuvel (RIVM). Gespreksleiding: Peter Hermens
(MMG Advies). Tekst: Kyra Liemburg (Stantec ).

Verbeterslag in het
omgevingsveiligheid
Omgevingsveiligheid is en blijft ook in de Omgevingswet een
belangrijk aspect. Maar hoe staat ons land er eigenlijk voor op
het gebied van veiligheid en het bedrijfsleven? Het Ministerie
van Infrastructuur en Milieu heeft het aspect Externe Veiligheid in de fysieke leefomgeving geëvalueerd.

U

it de evaluatie blijkt dat er de
afgelopen jaren het nodige in
positieve zin is gebeurd, aldus
Arie-Jan Arbouw. Neem alleen al de continu
netwerk van
milieuprofessionals

verbeterende risicobenadering van bedrijven richting de omgeving. Niettemin zijn er
verbeterpunten die echt nog aandacht behoeven. Zo moet externe veiligheid eerder
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op de agenda, bijvoorbeeld bij het opstellen
van een bestemmingsplan om te voorkomen dat het laat in het traject pas aan bod
komt. Daarnaast moet het begrijpelijker,
voor zowel bewoners als bestuurders en
ambtenaren. Voor de ‘gewone’ mens is het
huidige systeem ingewikkeld en daardoor
een ver-van-mijn-bedshow. Het is duidelijk
dat de verantwoording van het groepsrisico anders moet, waarbij moet worden
aangesloten op de doelen van de Omgevingswet: integrale bestuurlijke afweging.

Handelingsperspectief

Er is lang geworsteld met de infographic
‘Veilig ontwerpen rondom een risicobron’.
Belangrijk is het creëren van handelingsperspectief: wat kunnen inwoners doen in
het geval van een calamiteit? De
discussies moeten begrijpelijker worden, voor betrokkenen zowel binnen als
buiten het risicogebied.
De kernvraag gaat over
het waar en wanneer extra maatregelen moeten
worden getroffen: dáárover
moet een overheid afwegingen maken in de omgevingsvisie of het omgevingsplan, Met het
nieuwe schillenmodel kan beter worden
gecommuniceerd over de risico’s. Arie-Jan
Arbouw sluit af met een quote van Johan
Cruyff: ‘Je gaat het het pas zien als je het
door hebt.’

gebracht. Zo is een stappenplan opgezet
voor het bepalen van de aandachtsgebieden brand, explosie en toxische wolk. Belangrijk is de contour die de kans op een calamiteit van eens in de miljoen jaar (10-6)
weergeeft. Met behulp van een voorbeeldkaart wordt duidelijk dat een aandachtsgebied dat binnen de 10-6-contour ligt niet
meer meedoet: binnen die contour zijn de
mogelijkheden om kwetsbare groepen te
plaatsen minimaal. Op de voorbeeldkaart
ligt het Explosie Aandachtsgebied buiten
de 10-6-contour, dus hier zijn eventueel
aanvullende maatregelen mogelijk. Zo kan
de focus worden gelegd op scenario’s met
het grootste effect.
Naar aanleiding van een vraag liet Mentink weten dat het stappenplan
aansluit op de flexibiliteit
die in de Omgevingswet
gevraagd wordt. De wet
geeft namelijk enkel een
minimale eis, waarbij
er ruimte wordt gelaten
voor het vergroten van
het risicogebied en het
toepassen van extra of
andere maatregelen. Een stukje
bestuurlijke afweging dus.

‘Het moet voor
zowel bewoners als
bestuurders en ambte
naren begrijpelijker’

Aandachtsgebieden

Het stokje wordt doorgegeven aan Leonie
Mentink van AVIV. In samenwerking met
Royal Haskoning DHV, Arcadis en Antea
heeft zij bij 49 bedrijven gegevens omtrent
externe veiligheid opgevraagd en in kaart
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De praktijk

Jeroen Neuvel van het RIVM ging tot slot
in op de praktische toepassing van het
schillenmodel. Als eerste meldde hij dat
een en ander is terug te vinden in het RIVM
Handboek Omgevingsveiligheid, waarvan de eerste versie inmiddels al online
is verschenen. Van belang om te weten is
dat het schillenmodel meer focus legt op
bescherming en handelingsperspectief dan
de verantwoording groepsrisico.

Vervolgens presenteerde hij een situatieschets van een casus waarbij woningen
en een basisschool naast een gasleiding
(lijnbron) zijn gesitueerd. Op de vraag
welke bescherming de omgeving al biedt,
kwamen antwoorden als ‘vluchtroutes’ en
‘schuilmogelijkheden’.
Het is de bedoeling dat deze bescherming
(en handelingsperspectieven) worden
opgenomen in het omgevingsplan, bijvoorbeeld wanneer er een woonwijk moet worden gerealiseerd langs de eerdergenoemde
gasleiding. Waar volstaat het sluiten van
deuren en ramen en waar zijn meer maatregelen nodig? Dit is een stukje bestuurlijke
afweging. Wanneer men besluit toch te
gaan bouwen, kunnen maatregelen worden getroffen. Dit kunnen bouwkundige
maatregelen zijn, maar ook een brandbestendige parkeergarage om in te schuilen,
het verbieden van werkzaamheden aan de
netwerk van
milieuprofessionals

gasleiding tijdens de openingstijden van de
basisschool of het plaatsen van een betonnen plaat over de buis.
De laatste vraag gaat over het op de kaart
weergeven van aandachtsgebieden. Bedrijven zouden met deze nieuwe systematiek
ineens aandachtsgebieden hebben die
groter zijn dan de ‘oude’ contouren. Neuvel
gaf daarop aan dat bedrijven ook nu grote
invloedsgebieden hebben. Dit is voor de
bedrijven niet nieuw, vult Arbouw aan. Het
verschil is dat aandachtsgebieden beter
dan de huidige invloedsgebieden geschikt
zijn om over de risico’s te communiceren en
dat de informatie daardoor toegankelijker
wordt. Overigens geldt de verantwoordingsmethodiek met aandachtsgebieden
alleen voor nieuwe situaties. In bestaande
situaties heeft het bevoegd gezag het
groepsrisico al verantwoord. Dit hoeft niet
opnieuw te worden gedaan. l
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Sprekers: Harm Borgers (AT Osborne) en Stefan Mol (Waternet).
Gespreksleiding: Rachel Heijne (Directeur VVM). Tekst: Jos van der Schot (Innovatiepartners).

Ingrediënten voor een
soepele energietransitie
De totale omvang van de energietransitie is groot, maar het is vooral de
diversiteit aan lokale ruimtelijke vraagstukken die triggert. Alle ingrepen die
nodig zijn om tot een CO2-neutrale samenleving te komen hebben invloed
op de omgeving en vragen om planning. Wat betekent dit voor de praktijk?
En kan de Omgevingswet aan een soepele energietransitie bijdragen?

H

arm Borgers was kristalhelder
over de manier waarop hij naar
de combinatie energietransitie-Omgevingswet aankijkt. De tweede is
dienstbaar aan de eerste. We willen een
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energietransitie en gebruiken de mogelijkheden die de Omgevingswet biedt om deze
te realiseren. Oftewel: doel zoekt middel.
Die dienstbaarheid kan bestaan uit de
beleidscyclus – hoe richt je het proces doel-

gericht in – en instrumenten en regels, al
dan niet in de Omgevingswet vastgelegd.
Daarin staat het doel centraal, loopt het
proces voorop en worden de instrumenten van stal gehaald als dat voor het doel
wenselijk is.

Piramide

Borgers visualiseerde het besluitmodel in
een piramide. Aan de basis hiervan ligt het
raamwerk van de energietransitie, waarop
achtereenvolgens de ontwerpprincipes, de
energieoplossingen, de instrumentenmix
en de regels worden gebouwd. Dat raamwerk kent vier onderdelen – financieel (het
grootste knelpunt), governance, juridisch
en innovatie (het kleinste probleem) – die
in samenhang beschouwd moeten worden.
We zien later in de presentatie van Stefan
Mol dat in het ontwerp van energie-opnetwerk van
milieuprofessionals

lossingen vaak juist aan de innovatiekant
wordt begonnen.

Ruimtelijke inpassing

Bij de ontwerpprincipes om tot een duurzame oplossing te komen, concentreert
Borgers zich op de ruimtelijke consequenties. Daarbij gaat het om een afweging
tussen de ruimtelijke inpassing, de betaalbaarheid en de beoogde CO2-reductie. Ook
op laag drie van de piramide – de concrete
oplossingen – is het goed om te kijken naar
specifieke randvoorwaarden die ruimte en
tijd stellen. Die specifieke omstandigheden
maken dat er geen golden bullets zijn. Energievraag en -aanbod hebben een ruimtelijk
patroon, sluiten aan op een regionale infrastructuur en kennen een lokale politiek-bestuurlijke agenda. Het is dus essentieel om
te komen tot gebiedsgerichte oplossingen.
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Wettelijk sluitstuk

Om die oplossingen te realiseren, biedt de
Omgevingswet een instrumentenmix die
Borgers voor de energietransitie specifiek
inkleurt: juridisch, financieel, facilitering en
communicatie. Daarin gaat de communicatieve en de participatieve sturing in het
kader van de omgevingsvisie en het omgevingsprogramma in principe voor op de
juridisch sturende aanvliegroute. Toch kan
die laatste, als sluitstuk van de realisatie,
van grote waarde blijken. Het meerekenen
van omgevingswaarde vormen in volgorde
van dwang een aardige gereedschapskist
om een in het kader van de energietransitie
gewenste ontwikkeling af te dwingen. Dit
begint bij de aanbesteding of vergunningverlening, gevolgd door maatwerkregels
en -voorschriften, functionele regels, vergunningsvoorwaarden, (voorwaardelijke)
verplichtingen, ge- en verbodsbepalingen,
tot aan onteigeningsprocedures

Praktisch toepasbaar

Stefan Mol van Waternet, het Amsterdamse waterbedrijf dat de gehele waterketen
als werkveld heeft, beschreef een fraai
voorbeeld van de logica die de piramide
van AT Osborne heeft. Opvallend is dat hier
een niet-energiebedrijf het initiatief neemt
tot een baanbrekend energieconcept. De
gedachte is dat een slim ontwerp van de
sanitatie in woningen kan zorgen voor een
energieneutrale woonwijk.
De uitbreiding van IJburg met een eiland
vormt hiervan een treffend voorbeeld.
Op dit eiland komen circa 16.000 mensen
te wonen in 6.400 tot 8.000 grotendeels
energieneutrale woningen. De geschatte
energiebehoefte voor het gehele eiland
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bedraagt ongeveer 50.000 MWh per jaar
(warmte, koude en elektriciteit). Die kan
voor een belangrijk deel worden gedekt
door het scheiden van de afvalwaterstromen. Uit de toiletstroom (zwart water) kan
een vergister biogas winnen. De stromen
uit (af)wasmachines, douche en kranen
is veel minder vervuild en veelal lauw tot
warm. Bij de zuivering van dit zogenoemde
grijze water kan warmte worden gewonnen. Zo ontstaat een energievoorziening
voor de wijk bestaande uit warmte- en
elektriciteitswinning (wkk) op lokaal geproduceerd biogas en een warmtelevering
annex warmte-koude-opslag deels op basis
van de afvalwaterstroom.

Kracht van het omgevingsplan

Wie dit innovatieve wijkontwerp langs de
lat van de omgevingsvergunning legt, ziet
dat vooral in de voorfase van omgevingsvisie en omgevingsplan veel ruimte ontstaat. Ook nu is er juridisch geen probleem.
Aangezien de totale geïntegreerde aanpak
pas aan het eind van het proces aan de formele regels getoetst wordt, is hier enorme
winst te behalen.
Het nieuwe eiland op IJburg is een atypisch
project. Het land waarop de wijk verrijst, is
nu nog onbebouwd. Sterker nog, het land
moet nog worden gemaakt. Toch biedt de
Omgevingswet volgens Borgers ook voor
complexere opgaven tal van mogelijkheden. Zolang uitgegaan wordt van een breed
gedeeld doel en een heldere visie, kan de
energietransitie geprogrammeerd worden
en in concrete gebiedsgerichte plannen
worden aangepakt. Daarvoor is wel nodig
dat het proces – omgevingsvisie en -plan –
vóór het toepassen van de regels komen. l

Sprekers: Lettie Vaatstra (Bestuurslid VVM sectie m.e.r. en SAB), Roel Meeuwsen (Commisie voor
de m.e.r.) en Klaas-Jan Dolman (gemeente Amsterdam). Gespreksleiding: Lettie Vaatstra (SAB/sectie m.e.r. VVM) en Corrie Smit (Corrie Smit Advies). Tekst: Jaap de Zeeuw (Bestuurslid VVM sectie
m.e.r. en bureau Ruimtewerk)

M.e.r.-regelgeving vraagt om
vernieuwde werkwijze
De m.e.r.-regelgeving zal nauwelijks
veranderen onder de Omgevingswet.
Maar hoe kun je m.e.r. effectief inzetten
bij omgevingsplannen met uitnodigingsplanologie?

D

e Omgevingswet gaat uit van een
omgevingsplan voor het gehele
gemeentelijke grondgebied als
vervanger van de bestemmingsplannen.
netwerk van
milieuprofessionals

Dit omgevingsplan bevat ook regels over
de fysieke leefomgeving. Deze regels
worden breed gedefinieerd, maar omvatten
in ieder geval bouwwerken, infrastructuur,
watersystemen en de klassieke milieuthema’s als water, bodem, geluid en lucht. Het
omgevingsplan biedt de mogelijkheid te
werken met omgevingswaarden, waardoor
het mogelijk is bepaalde kwaliteiten van
de leefomgeving vast te leggen. De m.e.r.plicht van zo’n plan verschilt niet wezenlijk
van een plan-m.e.r. nu; hoe dat echter
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precies zal uitwerken, wordt nu onderzocht in een aantal pilots met bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de
Commissie voor de m.e.r. in opdracht van
het ministerie.

Verbreding

Het ziet ernaar uit dat de m.e.r. duidelijk
wordt verbreed, omdat meer integrale
thema’s zoals duurzaamheid, mobiliteit en
ruimtelijke kwaliteit aan de orde komen.
Verder zullen er meer kwalitatieve effectbeschrijvingen nodig zijn. Uit de pilots
komt naar voren dat meer aandacht nodig
is voor energietransitie en klimaatadaptatie. De Commissie voor de m.e.r. vraagt
daar ook expliciet naar. Verder is een
nieuwe werkwijze nodig met bijvoorbeeld
het in beeld brengen van de milieugebruiksruimte en het uitwerken van alternatieven met verschillende sets regels.
Daarbij wordt binnen die sets bijvoorbeeld
gevarieerd met ‘harde’ en ‘zachte’ regels.
Maar deze nieuwe werkwijze vraagt ook
om een vinger aan de pols. Dat betekent
bijsturen en maatregelen achter de hand
houden. Het MER kan ook een rol spelen
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als digitaal informatiesysteem voor zowel
burgers als ondernemers. Daarbij is het
verder ontwikkelen van monitoring en
evaluatie noodzakelijk. In de pilots is tot
slot duidelijk geworden dat het kritisch
meedenken in een vroege fase door de
Commissie voor de m.e.r., meerwaarde
heeft.

Haven-Stad

Eén van de pilots is het project Haven-Stad
in Amsterdam. Amsterdam groeit namelijk met zo’n 11.000 inwoners per jaar. Een
groot deel van het westelijk havengebied
moet daarom worden getransformeerd
tot een gemengd woon-werkgebied.
Doelstelling is het creëren van een gebied
met hoge dichtheid met 40.000 tot 70.000
woningen en een aantal stadsparken.
Dit is een traject dat loopt tot 2050. In
een convenant hebben gemeente en de
havenbedrijven afgesproken om hieraan
mee te werken. De feitelijke transformatie
moet door de markt gebeuren, waarbij de
gemeente faciliteert en randvoorwaarden
stelt.
Opmerkelijk is dat afgesproken is dat tot
2029 geen woningen worden toegevoegd

in het gebied. Voor dit plan is een MER
opgesteld. Bijzonder is dat het MER onderlegger is geweest voor de ontwikkelstrategie. Daarmee is het MER dus
vroeg in het traject ingezet en
heeft de informatie een rol
gespeeld bij het opstellen
van de strategie voor de
transitie. Dit heeft goed
gewerkt. Procedureel
is het MER gekoppeld
aan het eerste bestemmingsplan. Het plan is
aangewezen in het kader
van de Crisis- en Herstelwet als
innovatief experiment. Een flexibel plan,
maar wel met duidelijke kaders. Ten
aanzien van de instrumenten is onder
meer gebruik gemaakt van dashboards,
een spelregelkader en een dynamisch
monitoringsysteem. Er is ook een ‘leefomgevingsfoto’ gemaakt, waarin waarden,
aandachtspunten en belemmeringen zijn
weergegeven. Verder is een overzichtelijk
digitaal systeem ontworpen waarin in
een oogopslag te zien is waar rekening
gehouden moet worden.

Levend MER

Het spelregelkader geeft keuzes en
randvoorwaarden weer om de ambitie
te behalen, maar ook harde kaders
zoals gebiedsgerichte regels,
nadere onderzoeksplicht en
compensatie bij afwijken
van regels. Het spelregelkader is ook daadwerkelijk kaderstellend voor de
ruimtelijke plannen en
de regels zijn gekoppeld
aan de leefomgevingfoto.
Van groot belang is het volgen
van de ontwikkeling van het gebied. Aangezien dit tientallen jaren gaat
duren, zal moeten worden omgegaan met
onvoorziene ontwikkelingen. Er is namelijk geen eindbeeld. Het monitoringsysteem is nodig om tussentijds te kunnen
bijsturen. Op deze wijze ontstaat in feite
een levend MER met een dynamische
leefomgevingsfoto en een actueel spelregelkader. Afgesproken is dat tweejaarlijks
wordt gerapporteerd aan het bestuur.

‘Omgaan met
onbekende zaken
vergt monitoring en
een levend MER’

Hoofdkeuzen die in de MER zijn gemaakt,
hadden te maken met:
1. Mobiliteit - een shift naar openbaar
vervoer en fiets en het terugdringen
van de auto;
2. Duurzaamheid - aardgasloos, energieneutraal, regenbestendig e.d;
3. Gezondheid - gebiedsgerichte milieuregels, inclusief compensatie, actief
informeren, milieuzones, etc.;
4. Bedrijvigheid - optimaliseren milieugebruiksruimte, inzet op transformatie
van de Coen- en Vlothaven.

netwerk van
milieuprofessionals

Tips

Vanuit de zaal werd nog een aantal
zaken aangedragen voor het proces van
Haven-Stad. Bijvoorbeeld het advies om te
zorgen voor een goede set aan indicatoren die wat zeggen over de leefkwaliteit.
Dat zou een mix van kwantitatieve en
kwalitatieve indicatoren moeten zijn.
Door nieuwe ontwikkelingen daarin
steeds mee te nemen, kan het een up-todate set blijven. Verder werd duidelijk dat
van belang is de potentiële ‘show-stoppers’ en de leefkwaliteit nauwgezet te
monitoren. Tenslotte was er nog de tip
heel vroeg te beginnen met goed openbaar vervoer, liefst een metro. l
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