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Voorwoord

Op initiatief van De VVM-sectie Milieurecht en Praktijk vond op 9 oktober 
2012 de eerste Nationale Dag van de Omgevingswet plaats. Dit gebeurde in 
samenwerking met de Vereniging voor Milieurecht (VMR) en het Koninklijk 
Nederlands Waternetwerk. 

De Omgevingswet betekent een grote verandering in het omgevingsrecht. De 
VVM vindt het van groot belang dat milieuprofessionals zich tijdig verdiepen 
in de vele veranderingen die op komst zijn. Plus waar nuttig en nodig hun 
praktijkervaringen inbrengen. Tijdens de bijeenkomst op 9 oktober bestond 
daartoe alle gelegenheid. Ongeveer 160 deelnemers hebben zich in een keur 
aan workshops en debatten verdiept in de vele facetten van de nieuwe wet. 

Deze congresbundel vat de hoofdpunten van de inleidingen en discussies 
samen. Daarbij is nadrukkelijk aandacht geschonken aan aanbevelingen voor 
het verdere traject. Onze dank gaat uit naar alle gespreksleiders, sprekers 
en verslagleggers voor hun inzet om de eerste Nationale Dag van de Omge-
vingswet tot een succes te maken. Dit geldt ook voor de medewerkers van 
het VVM-bureau en van de programmadirectie Eenvoudig Beter die bij de 
organisatie van de dag betrokken waren.

Gelet op de grote belangtelling voor de dag is besloten een vervolg te geven 
aan dit initiatief. Medio oktober 2013 organiseert de VVM opnieuw de 
Nationale Dag van de Omgevingswet. In de tussentijd bericht VVM-tijdschrift 
Milieu over de voortgang van het proces. Kortom, wordt vervolgd! 

Ing. Jos Dolstra     Drs. Rachel Heijne
Voorzitter VVM-sectie Milieurecht en Praktijk Directeur VVM
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Het ministerie van Infrastructuur en 
Milieu is flink gevorderd met de 
Omgevingswet. Zes kerninstrumen-
ten staan centraal.

Bij de totstandkoming van nieuwe 
wetgeving is het niet alleen van belang 
dat de wet goed in elkaar zit, maar ook 
om te kijken naar de bestuurscultuur 
en de kennis en kunde van diegenen 
die er mee moeten werken. Naast het 
verminderen van de regeldruk, krijgt 
het scheppen van meer mogelijkhe-
den tot flexibel werken nadrukkelijke 
aandacht in de nieuwe wet. Dit maakt 
het bestuursorganen juist mogelijk om 
flexibel te kunnen inspelen op initiatie-
ven van burgers, bedrijven of projectont-
wikkelaars. Verder is het de bedoeling 
tot minder onderzoeksverplichtingen te 
komen, onder meer door vooraf goed te 
bedenken of elk onderzoek echt nodig is. 
Het meer gebruik maken van al beschik-
bare gegevens helpt daarbij. Een optie 
in dit verband is het in het leven roepen 
van een gegevensautoriteit, waar alles 
opvraagbaar is. Vanuit de zaal wordt 
opgemerkt dat een dergelijke gegevens-
autoriteit al bestaat voor natuur.

Kerninstrumenten
Nijenhuis gaat vervolgens in op de 
zes kerninstrumenten van de Omge-
vingswet. 

 1.  In de omgevingsvisie wordt voor 
de lange termijn een integrale beleids-
visie vastgelegd. De visie vervangt 
vijf sectorale plannen: de structuur-
visie voor ruimtelijke ordening, het 
waterplan, het milieubeleidsplan, 
het verkeers- en vervoerplan en het 
natuurbeleidsplan. Zowel voor het Rijk 
als voor de provincie is het vaststellen 
van de omgevingsvisie verplicht; voor 
gemeenten wordt dit nog onderzocht.

 2.  Plannen of programma’s. Deze 
kunnen wettelijk zijn voorgeschreven, 
bijvoorbeeld in verband met imple-
mentatie van de Europese richtlijnen. 
Wel is er ruimte om hierin ook de 
voornemens voor een sectorale of 
gebiedsgerichte aanpak op te nemen. 
Ook kan een programma worden 
opgesteld als er actieve overheids-
bemoeienis nodig is om normover-
schrijding te voorkomen. Het plan 
of programma heeft geen werking 
voor derden, maar is als beleidskader 
voor de besluitvorming bindend. De 
programmatische aanpak, zoals in het 
Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit, is een verbijzondering.
 
 3.  In het wetsvoorstel zullen meer 

algemene regels komen, zodat er 
minder vergunningen nodig zijn. 
Hierdoor ontstaat er meer flexibiliteit, 
zodat er meer regionaal of individueel 

maatwerk mogelijk is. Daarbij moet 
wel het gelijkwaardigheidsbeginsel in 
acht worden genomen. Dat betekent 
dat het beschermingsniveau van de 
leefomgeving gelijk wordt gehouden.

 4.  De omgevingsverordening omvat 
niet alleen het bestemmingsplan, 
maar ook de beheersverordening en 
andere verordeningen. Deze verorde-
ningen komen er op het niveau van de 
provincies, gemeenten en waterschap-
pen. Een opvallend voornemen is dat 
hiervoor geen wettelijke plicht tot 
actualisering wordt opgenomen, 
omdat vertrouwen in de 
uitvoering een belangrijk 
uitgangspunt is. In de 
wet moet niet worden 
voorgeschreven wat 
vanzelfsprekend is. 
Mocht er in de loop der 
jaren een lappendeken 
ontstaan, dan volgt actu-
alisatie van de verordening. 
De omgevingsverordening komt 
tot stand conform afdeling 3.4 van de 
Awb. Tegen de omgevingsverordening 
is beroep in één instantie mogelijk.

 5.  In de omgevingsvergunning vindt 
uitbouw van de Wabo plaats. De ver-
schillende vergunningstelsels worden 
geïntegreerd. Er komt één procedure 
en één vergunning. Als er sprake is 
van een beslissing met gevolgen voor 
waterbelangen, dan zal het water-
schap voor dat onderdeel het laatste 
woord hebben, mits het tot de grond-
wettelijke taak van het schap behoort.

 6.  Het projectbesluit krijgt een over-
zichtelijke, uniforme procedure. Dit 
besluit is gericht op de complexe ini-

tiatieven met een publiek belang. 
Het is de vraag of dit ook voor 

gemeenten zal gelden. 
Daarover vinden nog 

consultaties plaats.

Botsproeven
Het proces van de 

totstandkoming van de 
concept-wettekst is in volle 

gang. Op korte termijn vinden 
er ‘botsproeven’ plaats. Daarbij 

wordt het instrumentarium van de 
Omgevingswet in een simulatiespel 
door experts getest om te kijken hoe » 

Hoofdlijnen op een rij
Spreker: Arjan Nijenhuis, plv. directeur van het programma Eenvoudig Beter I&M 
Gespreksleiding: Jos Dolstra, InterConcept/voorzitter VVM-sectie Milieurecht en Praktijk  
Tekst: Natasja Teesing, Vereniging voor Milieurecht

‘Botsproeven 
laten werking 

wet in de 
praktijk zien’
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Hoofdambitie van de Omgevingswet is bundeling van het milieu- en ruimte-
beleid en ruimte bieden aan ontwikkelingen, laat Hugo von Meijenfeldt weten. 
Belangrijk voordeel voor het milieu is dat dit aandachtsveld voortaan al vanaf 
de start integraal wordt meegenomen met een ruimtelijke ontwikkeling.  

erg, want voor de burger en ondernemer 
maakt het niet uit wat er buiten hun 
gezichtsveld gebeurt, als de overheden 
maar gezamenlijk tot één vergunning 
komen. De bescherming zal overigens 
niet verminderen, benadrukt hij. “Dat 
mag niet van Europa en is ook niet de 
insteek van de wet.”
 
Isabelle Larmuseau laat weten bewonde-
ring te hebben voor het innovatieve den-
ken in Nederland. “Vanuit Vlaanderen 
kunnen we daarvan leren door de beste 
dingen over te nemen.” Maar dat laat 
volgens haar onverlet dat Vlaanderen 
beter scoort op het gebied van integratie. 
“Wij hebben namelijk de lozingsvergun-
ning in de milieuvergunning geïnte-
greerd. Ook de stedelijke vergunning 
wordt hierin opgenomen.”

Megaoperatie
Het maken van de nieuwe wet noemt  
Von Meijenfeldt overigens een mega- 
operatie. “Het is kantje boord wat we nog 
aankunnen. De procedurele kant doen 
we in één klap, dus al die andere wetten 
zijn straks verdwenen. Maar met het 
onderbrengen van de huidige wetten in 
afzonderlijke hoofdstukken in de nieuwe 
wet ben je er niet, het gaat ook om syn-
chroniseren. Het goed in elkaar schuiven 
kan wel vijf, zes, zeven jaar duren, want 
het is ontzettend ingewikkeld.” Ook de 
implementatie behoeft straks nadruk-
kelijk aandacht. “Daar laten we immers 
nog wel eens een steekje vallen.” Larmu-
seau merkt op dat zij al met al benieuwd 
is waar de klemtoon komt te liggen. “Ik 
blijf het namelijk vreemd vinden dat 
onze flexibele elementen, neem de zorg-
plicht, jullie veel schrik lijken te geven.” 

Flexibiliteit
Evert Wijdeveld merkt op dat in de 
ondernemerswereld maar een hele 
kleine kring weet dat er een nieuwe 
wet in de maak is. “Bij de bijeenkom-
sten zitten weinig ondernemers.” Hij 
hoopt dat wat de wet gaat bieden nog 
beter doordacht is dan het Wabo-tra-
ject. “Daar blijf ik positief over.” Al het 
omgevingsrecht in één wet is in ieder 
geval heel goed voor Rotterdam. “Wij 
willen een gebiedsgerichte benadering, 
toegesneden op onze specifieke situa-
tie. Zadel ons dus niet op met dezelfde 
regelgeving als de Veluwe.” Hij roemt 
in dit verband wat Vlaanderen heeft 
gedaan, namelijk specifieke regelge-
ving invoeren voor de haventerreinen. 
“Dat willen wij ook. Ik pleit ervoor dat 
onze havens worden aangewezen als 
een gebied met bovenregionaal belang, 
waarbij we de mogelijkheid krijgen een 
eigen set van regelgeving te hanteren.” 
Voor hem staat gezondheidsbescher-
ming dan op de eerste plaats.

Von Meijenfeldt laat zich hier niet 
over uit, maar vindt wel dat je de 
samenleving niet kunt dichtregelen 
met wetgeving. “Flexibiliteit bieden 
is belangrijk. Vertrouwen win je ook 
door totale openheid. Wil je het hele 
systeem draaiende krijgen, dan moet je 
er vanuit gaan dat een bedrijf het ook 
zo goed mogelijk wil doen. Voor het 
milieu, maar ook om de kosten laag te 
houden, denk aan de energierekening.” 
In dit verband noemt hij het verstandig 
dat milieu niet voortdurend de rem-
mende factor is. “Dan kom je telkens 
in beklaagdenbankje, omdat je leuke 
dingen tegenhoudt.” 

de nieuwe wet in de praktijk uitpakt. 
Voor het spel zijn vijf cases ontwikkeld, 
waarin steeds verschillende doelen, 
instrumenten, actoren en thema’s uit 
de Omgevingswet centraal staan. Met 
een set toetsvragen wordt na afloop 
gevraagd naar toepasbaarheid en meer-
waarde van de verschillende onderdelen 
van de nieuwe wet. Want daar is het in 

de botsproeven uiteindelijk om te doen. 
De ervaring van de eerste sessies leert 
dat het spel geschikt is om praktijksi-
tuaties realistisch te benaderen en de 
mogelijkheden van de Omgevingswet 
te verkennen. Ook bij de implementatie 
van de wet kan het spel een belangrij-
ke rol spelen om uitvoerders de wet te 
laten ervaren. 

Milieu uit beklaagden bankje 

Sprekers: Hugo von Meijenfeldt, plv. directeur-generaal Milieu I&M, Isabelle 
Larmuseau, advocaat /voorzitter Vlaamse Vereniging voor Omgevingsrecht, Evert 
Wijdeveld, Deltalinks, Rijnmond.  Gespreksleiding: Rachel Heijne, VVM 
Tekst: Jan de Graaf, DG Communicatie

Met de Omgevingswet wordt het aan de 
voorkant allemaal veel overzichtelijker, 
verzekert Von Meijenfeldt. “Voor al het 
milieu- en ruimtebeleid kan men straks 

terecht bij één overheidsloket. Dat is 
overigens het eenvoudige deel. Wat er 
aan de achterkant gebeurt, wil je niet 
weten.” Dit laatste is volgens hem niet 
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De ervaringen met het Omgevings-
plan Ommen bieden nuttige lessen 
voor de werking van de Omgevings-
wet in de gemeentelijke praktijk. 
Ommen loopt hiermee namelijk 
vooruit op de mogelijkheden die de 
nieuwe wet gaat bieden.

Het ‘Gemeentelijk Omgevingsplan’ 
(GOP) Ommen staat niet op zichzelf, 
maar is een strategisch document. 
In samenhang hiermee actualiseert, 
bundelt en stroomlijnt de gemeente 
het grote aantal bestemmingsplannen 
en verordeningen. Zo komen er vijf 
overkoepelende gebiedsprogramma’s 
annex bestemmingsplannen (Centrum, 
Woongebieden, Werken, Kernen en 
Buitengebied). De bestaande veror-
deningen worden samengevoegd en 

vereenvoudigd. Acties en projecten die 
uit het omgevingsplan volgen, waar-
mee de gemeente samen met partners 
aan de slag gaat, zijn opgenomen in 
een globale uitvoeringsparagraaf. Ge-
koppeld aan het plan wordt een meer 
gedetailleerd meerjarig uitvoeringspro-
gramma uitgewerkt, dat jaarlijks wordt 
geactualiseerd en bijgesteld. 

De totstandkoming van het plan is 
op de voet gevolgd door de provincie 
Overijssel, de VNG en het ministerie 
voor Infrastructuur en Milieu. Zij zien 
het dit gemeentelijk plan als nuttige 
pilot voor andere gemeenten. Het 
opstellen van een omgevingsvisie 
is overigens een vertrouwenszaak, 
waarbij wordt aangeraden dit te doen. 
Maar een gemeente die hier niet toe 
overgaat, krijgt geen sanctie van het 
Rijk opgelegd. 

Vergroten leefbaarheid
De nieuwe Omgevingswet is ge-
richt op vergaande bundeling van 
overheidsplannen en uitvoerings-
regels. Met de nieuwe werkwijze 
van een integraal omgevingsplan 
loopt Ommen hierop vooruit en 
gaat het zelfs nog een stap 
verder: ook het beleid 
op sociaal-maat-
schappelijk en 
economisch gebied 
is namelijk in het 
plan opgenomen. 
Zo is er, uit oog-
punt van vergroting 
van de leefbaarheid, 
aandacht voor fietsroutes 
door het landelijk gebied. Deze 
gaan langs bedrijven die een functie 
hebben binnen de gemeente, zoals 
het milieuvriendelijk houden van 
kippen. Milieubelastende bedrij-
ven worden verwezen naar terrein 
Hardenberg.

Het ministerie en de provincie verle-
nen ook subsidie, die Ommen benut 
om de ‘kleine kernen’ weer leefbaar 
te maken. De afgelopen jaren zijn 
bedrijven uit de kernen vertrokken, 
nu wordt gemikt op de terugkeer van 
onder meer de supermarkt en an-
dere bedrijven. Hetzelfde geldt voor 
voorzieningen zoals buurthuizen en 
scholen. Idee is dat in het verlengde 
van het terugkeren van de levendig-
heid, ook de leegstand in de kernen 
een halt kan worden toegeroepen. 
Veel inwoners van de kleine kernen 
verhuizen nu namelijk naar omlig-
gende gemeenten.

Voorbeeld volgen
Uit de zaal komt de vraag wat nieuw 
is ten opzichte van het verleden. Het 
antwoord: alle plannen zijn nu geïn-
tegreerd in één omgevingsvisie. Dit 
geeft helderheid voor de partners en de 
burgers. De Omgevingswet geeft ge-

meenten op dit vlak meer ruimte. 
Huib Noltes beklemtoont dat 

het zeer wenselijk is om 
de bewoners niet alleen 
goed te informeren, 
maar ook te betrekken 
bij het opstellen van een 

omgevingsvisie. Zij weten 
immers als geen ander wat 

er in hun woonomgeving 
gebeurt en welke wensen er in 

de wijk leven. Noltes spreekt de hoop 
uit andere gemeenten het voorbeeld 
van Ommen volgen. 

 

Nuttige lessen uit Ommen

Sprekers: Huib Noltes, gemeente Ommen en Jelle Troelstra, ministerie van I&M 
Gespreksleider: Jos Dolstra, InterConcept/ Voorzitter VVM-sectie 
Milieurecht en Praktijk  Tekst: Ton Oosterbaan, Katuin Juristen

‘Eén 
omgevings

visie integreert 
alle 

gemeentelijke 
plannen’
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De omgevingsverordening is een 
van de nieuwe rechtsfiguren uit de 
Omgevingswet. Welke haken en 
ogen zitten hier aan, bijvoorbeeld 
ten aanzien van de speelruimte van 
gemeenten om flexibel om te gaan 
met initiatieven uit de markt?

 
De omgevingsverordening gaat alle 
algemene regels op het gebied van de 
fysieke leefomgeving bundelen. Dit 
betekent dat het bestemmingsplan als 
zelfstandig RO-instrument verdwijnt, 
evenals regels over bijvoorbeeld 
terrassen, kappen, ligplaatsen en - 
niet onbelangrijk - milieu. De bedoe-
ling is dat er één gebiedsdekkende 
verordening per bestuurslaag komt, 
dus op het niveau van de provincies, 
gemeenten en waterschappen. Dit is 
volgens Renée van Bommel zeker voor 
een gemeente als Amsterdam, die is 
opgedeeld in meerdere bestuurlijk 
zelfstandige stadsdelen, een uitda-
ging. Overigens betekent een gebieds-
dekkende omgevingsverordening 
niet dat er per gebied of locatie geen 
verschillende regels kunnen worden 
vastgesteld. Die differentiatie zal nog 
steeds mogelijk zijn. 

Procedure
De procedure voor een gemeentelijke om-
gevingsverordening zal vergelijkbaar zijn 
met het bestemmingsplan. Vaststelling 
gebeurt door de gemeenteraad. Nadat 
zienswijzen zijn ingediend op het ont-
werp bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Anders dan in de 
eerdere kabinetsnotitie was geschreven, 
zal tegen de gehele omgevingsverorde-
ning beroep open staan. Er komt ook geen 
verplichting om de omgevingsverorde-
ning binnen tien jaar te actualiseren. De 
systematiek zal waarschijnlijk zijn dat 
een vergunning niet kan worden gewei-
gerd indien de aanvraag voldoet aan de 
omgevingsverordening, aldus Renée van 
Bommel. Volgens haar is nog niet duide-
lijk of straks in de volle breedte toetsing 
aan de omgevingsverordening nodig is. 
Wellicht is het bijvoorbeeld voldoende 
om de activiteit bouwen alleen aan de 
bouw- en gebruiksregels te toetsen, 
maar het is ook denkbaar dat tevens kan 
of moet worden getoetst aan de regels 
voor milieu. De omgevingsverordening 
gaat immers veel meer bevatten dan het 
huidige bestemmingsplan. 

Gemeentelijke vrijheid
Hoe ruim zal straks de gemeentelijke 
afwegingsruimte voor milieuonderwer-

pen zijn? De kabinetsnotitie ging uit van 
een grotere afwegingsruimte voor het 
decentraal bestuur, maar inmiddels is 
het instrument van de positieve even-
redigheid geschrapt. Rijk en provincie 
kunnen beperkingen opleggen aan de 
resterende afwegingsruimte. Van Bom-
mel geeft het voorbeeld dat de gemeen-
te Amsterdam enkele windmolens wil 
plaatsen, maar dat de nieuwe provincia-
le verordening dit verbiedt. 

Krystof Krijt gaat verder in op deze 
afwegingsruimte. De behoefte aan 
lokaal maatwerk zal vorm krijgen in de 
Omgevingswet. Belang dat daarbij in 
het oog moet worden gehouden is de 
behoefte van bedrijven aan een gelijk 
speelveld en lage lasten. Met het Acti-
viteitenbesluit is hier een belangrijke 
slag in gemaakt. Het is voor bedrijven 
bezwaarlijk als dit uitgangspunt straks 
wordt losgelaten ten gunste van de loka-
le bestuurder die naar eigen inzicht een 
strenger of soepeler regime wil voeren. 
Daarnaast is volgens Krijt het samen-
spel met de algemene regels cruciaal. Zo 
kan het Activiteitenbesluit een onjuist 
vestigingsbeleid niet altijd corrigeren. 

Lokaal maatwerk
Uitdagingen voor de Omgevingswet 
zitten in de mogelijkheden om globaal 
te bestemmen, met de focus op ontwik-
kelingsplanologie op basis van gebieds-
plannen. Dit sluit aan op de behoefte 
vanuit de praktijk om het gebruik voor 
bepaalde gebieden globaler en dyna-
mischer te regelen. Het probleem zit nu 
soms in de milieugebruiksruimte en de 
vele onderzoeken die nodig zijn om de 
effecten van een maximale invulling van 

het bestemmingplan te onderzoeken. 
Wellicht maakt de nieuwe wet het via 
de omgevingsverordening mogelijk om 
milieuregels meer op gebiedsniveau toe 
te kunnen snijden, bijvoorbeeld door met 
emissie- of immissiedrempels te werken. 
Krijt benadrukte dat één integrale 
omgevingsverordening geen doel op 
zich is en dat niet kan worden volstaan 
met knip- en plakwerk. Het gaat erom 
dat men gedwongen wordt om de regels 
in onderlinge samenhang te bekijken 
en keuzes te maken. De bundeling zorgt 
ervoor dat de regels toegankelijk zijn, 
maar de afstemming moet voor de daad-
werkelijke meerwaarde gaan zorgen. In 
dit verband vraagt hij aan het publiek of 
men het belangrijk vindt dat er ruimte 
in de regelgeving van Rijk en provincie is 
voor lokaal maatwerk op milieugebied. 
Als die ruimte er immers niet is, kan de 
gemeente weinig milieuregels stellen, 
ongeacht het aantal verordeningen. Uit 
de reacties blijkt dat men vindt dat de 
gemeentelijke ruimte niet teveel moet 
worden dichtgetimmerd. De voornaam-
ste zorg is dat het beperken van de vrij-
heid niet gebeurt in de Omgevingswet 
zelf, maar in de onderliggende regelge-
ving zoals de AMvB’s en de provinciale 
verordeningen. Verder ziet men de 
omgevingsverordening als een kans om 
er meer milieu ‘in te fietsen’.

Hoofdlijnen goed vertalen
De belangrijkste aanbeveling? Vertaal 
de hoofdlijnen die zijn ingezet met de 
Omgevingswet goed in de onderlig-
gende AMvB’s en Ministeriële rege-
lingen. Lukt dit, dan wordt de visie die 
aan de Omgevingswet ten grondslag 
ligt daadwerkelijk gerealiseerd. 

Hoe werkt verordening 
als rechtsfiguur?

Sprekers: Krystof Krijt, Ministerie van Infrastructuur en Milieu; 
Renée van Bommel, Gemeente Amsterdam
Gespreksleiding: Aster Veldkamp, DHV/Vereniging voor Milieurecht
Tekst: Daniëlla Nijman, Holla Advocaten/VVM-sectie Milieurecht en Praktijk
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hulpmiddel zijn, zeker wanneer hierin de 
milieugebruiksruimte wordt beschreven 
en concreet gemaakt. De informatie bevat 
een deskundige beschrijving, kaartmate-
riaal en de nodige expert judgement. Met 
de omgevingsvisie in de hand is het dan 
ook beter mogelijk goede alternatieven te 
bedenken. Plus die mee te nemen in een 
programma.

Aanvullend benadrukt Van der Laak dat 
een programmatische aanpak nodig is 
om de milieugebruiksruimte volgens de 
filosofie van de omgevingswet in te zet-
ten. Alleen op die manier ontstaat goed 
inzicht in de mogelijkheden hiertoe, wor-
den de kosten van maatregelen in kaart 
gebracht en kunnen deze vergeleken 
worden met wat maatregelen op kunnen 
leveren. Een programma geeft de nodige 
continuïteit en creëert ontwikkelruimte 
in de plannen en planvorming.

Van belang is eveneens het goed regelen 
van de geldstroom. Geld voor de juiste 
(duurzame) ruimtelijke ontwikkeling en 
milieubescherming moet beschikbaar 
zijn op het juiste moment. Zo is met 
behulp van een stadsontwikkelfonds de 
flexibiliteit voor het bundelen van gelden 
veel gemakkelijker te regelen. Ook de 
exploitatiegelden bij planontwikkeling 
kunnen onderdeel vormen van dit fonds.

Van uit de zaal komt de vraag of de kwa-
liteit van gebieden en de ontwikkeling 
daarvan verbetert met meer afwegings-
ruimte en vereenvoudiging van regels. 
Volgens Takkebos hoeft dit niet altijd het 
geval te zijn. In de praktijk moet blijken 
hoe en met welk resultaat de nieuwe 
werkwijze wordt opgepakt.

Rol gemeenten
Een andere deelnemer wil weten 
of met de nieuwe werkwijze de 
vergunningruimte juist niet wordt 
ingeperkt. Sorel antwoordt dat de 
gemeente verantwoordelijk is voor 
de milieukwaliteit en hierover besluit 
in samenspraak met de omgeving. 
Normen helpen hierbij en geven dui-
delijkheid hoe dan om te gaan met de 
kwaliteit van de fysieke omgeving en 
de vergunningen.

In de discussie komt tot slot de vraag 
vaar voren of met een gebiedsgerich-
te aanpak niet teveel verantwoorde-
lijkheid bij gemeenten wordt gelegd, 
waardoor het te complex voor hen 
wordt. De kennis van over milieuthe-
ma’s is namelijk niet bij alle gemeen-
ten goed op orde. Om hier een mouw 
aan te passen wordt geopperd bij de 
financiering van projecten geld te re-
serveren voor de inhuur van deskun-
digen. Mogelijk kan ook de Regi0-
nale Uitvoeringsdienst (RUD) hierin 
voorzien. In het verlengde hiervan 
verdient ook het feit dat de Omge-
vingswet de verantwoordelijkheid en 
de werkzaamheden van gemeenten 
verbreedt aandacht. De gemeente 
heeft bij uitstek lokale kennis en kan 
straks stelliger bij Rijk en provincie 
aankloppen voor de benodigde visie. 

Bestuurlijke afwegingsruimte is 
één van de centrale begrippen in de 
komende Omgevingswet. Dat klinkt 
mooi, maar wat is ervoor nodig dat 
snelheid en eenvoud inderdaad resul-

taten van de nieuwe wet worden? 

 
Niels Sorel belicht de voordelen van een 
normenstelsel. Normen beschermen 
belangen die niet op een andere wijze 
beschermd worden. Ze staan voor een 
bepaalde waarde en geven houvast 
en duidelijkheid aan inwoners en aan 
bestuurders in de te doorlopen procedu-
res. Dit is met name van belang indien 
het planvormingsproces vrij open is, 
omdat normen dan de grenzen aange-
ven tot hoever we kunnen gaan. Normen 
worden weliswaar in hoge mate bepaald 
door de Europese Unie, maar wellicht 
bieden gebiedsgerichte vertalingen 
ruimte en flexibiliteit. Verder moet 

duidelijk zijn wat de meerwaarde is van 
het bieden van meer afwegingsruimte. 
Te meer daar er nu al een mogelijkheid 
voor afweging bestaat, terwijl die nog 
nauwelijks lijkt te worden benut. 

Dick Takkebos vult aan dat er te veel 
sectorale normstelling is. De integrale 
planvorming, vooral op lokaal niveau, 
komt hierdoor momenteel moeilijk van de 
grond. Ook hekelt hij het vele onderzoek 
dat wordt gedaan (‘overzoek’); al die kennis 
en kunde maakt de planvorming stroef. 

Milieugebruiksruimte
Peter van de Laak stelt dat we juist in een 
vroeg stadium van de planvorming ruim-
te nodig hebben om af te wegen en te be-
slissen. Die ruimte moet je goed organise-
ren. Voor gebieden en per deelgebied kun 
je de milieuthema’s vaststellen, terwijl je 
voor de milieugebruiksruimte per (deel)
gebied een milieulat kunt ontwikkelen. De 
omgevingsvisie kan daarbij een belangrijk 

Afwegingsruimte tijdig benutten 

Sprekers:; Niels Sorel, Planbureau Leefomgeving; Peter van de Laak, Milieuregie; 
Dick Takkebos, BuroVijn Gespreksleider: Wouter Jan Bolkestein, WJB Advies voor 
Omgevingsmanagement en VVM sectie Leefomgevingskwaliteit 
Tekst: Anne van Nijf, GroenBlauw
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 1.   Wat is de stand van zaken? 
De interdepartementale Program-
madirectie Eenvoudig Beter van I&M 
richt zich de laatste maanden vooral 
op gerichte consultatie en botsproe-
ven met allerlei stakeholders. Daar-
naast werken we aan oplossingen om 
daadwerkelijk te komen tot minder 
regeldruk en meer flexibiliteit. De 
resultaten van beide lijnen worden 
verwerkt in een toetsversie van de 
Omgevingswet. Deze komt volgens de 
huidige planning eind dit jaar gereed. 

 2.   Waarom wordt deze 
exercitie ondernomen?
Vanuit de uitvoeringspraktijk en ook 
de wetenschap zijn allerlei signalen 
ontvangen dat het omgevingsbeleid 
veel te complex is. Er bestaat een 
scala aan sectorale regels, waardoor 
niemand bij het ontwikkelen van 
een gebied het overzicht nog heeft. 
Daarnaast speelt de vraag of de hele 
sectorale opbouw vanuit het verleden 
nog wel handig is om integraal toe te 
passen bij ontwikkeling en beheer van 
een gebied. Kortom, het kan eenvoudi-
ger en vooral beter, met meer moge-
lijkheden om vanuit milieuoogpunt 
te werken aan duurzaamheid. Niet 
alleen door milieu vanaf de tekentafel 

mee te nemen, maar ook door het ge-
makkelijker te maken om indien nodig 
met een aanvullend maatregelenpak-
ket te komen.

 3.   Onder de nieuwe wet kunnen 
IPCC-bedrijven niet de toegezegde al-
gemene regels krijgen. Wordt het voor 
hen nu niet ingewikkelder? 
Nee. Vanwege de EU-regelgeving blij-
ven de installaties vergunningplich-
tig. Dat verandert voor deze bedrijven 
dus niet. 

 4.   Biedt de wet ruimte om geluid op 
bedrijventerreinen te verkavelen 
over percelen?
Het is zeker de bedoeling dat de wet-
mogelijkheden biedt om creatief met 
de gebruiksruimte om te gaan. Daarbij 
wordt onder meer gekeken naar de 
mogelijkheden om allerlei normen om 
milieugebied gebiedsgericht lokaal en 
regionaal toe te passen.

 5.   Wat is de rol van landschap 
in de Omgevingswet?
De nieuwe wet stimuleert een integra-
le aanpak. Dit betekent dat al in een 
vroeg stadium met de relevante be-
langen rekening wordt gehouden. Dat 
geldt dus ook voor landschappelijke 

waarden. In vergelijking met de huidi-
ge praktijk worden dergelijke belangen 
en waarden dus naar voren gehaald. 

 6.   Komt positieve evenredigheid 
terug in de wet?
Hier is lang en breed over nagedacht, 
maar het staat als afzonderlijk begin-
sel nu niet in de tekstvoorstellen. De 
reden daarvan is dat een afzonderlijke 
bepaling op dit punt niet nodig is, 
omdat er voldoende flexibiliteit in 
het systeem zit ten aanzien van de 
bestuurlijke afwegingsruimte. Tevens 
speelt een rol dat de marges smal zijn 
met het oog op Europese regelgeving. 

 7.   Draagt de wet bij aan verbeteren 
van het vertrouwen tussen 
bedrijfsleven en overheid? 
Vertrouwen is een van de ontwerp-
principes. Sowieso wordt gestimuleerd 
dat de  overheidslagen meer ver-

trouwen in elkaar en in bedrijven en 
burgers stellen, onder meer door niet 
alles in regels vast te leggen. Maar ver-
trouwen kan ook beschaamd worden 
en op dit punt liggen er grenzen ten 
aanzien van wat mogelijk is. 

 8.   Is er vanuit de Programmadirectie 
nog een laatste woord?
Op een aantal onderwerpen kan het 
gedachtegoed van de wet nu al worden 
toegepast. Neem de integrale omge-
vingsvisie van Overijssel of de brede 
participatie aan de voorkant van een 
besluitvormingsproces (Elverding) in 
de gemeente Ommen. De programma-
directie is op zoek naar meer van der-
gelijke praktijkvoorbeelden. Ideeën die 
passen in de geest van de omgevings-
wet zijn van harte welkom. Wellicht 
kan daar een sneeuwbaleffect vanuit 
gaan. Het indienadres is ‘postbus.een-
voudigbeter@minienm.nl’. 

Vragen(v)uur 
Sprekers, Arjan Nijenhuis en Jelle Troelstra, Programmadirectie Eenvoudig & Beter I&M  
Gespreksleiding: Rachel Heijne, directeur VVM  Tekst: Jan de Graaf, DG Communicatie

Halverwege de Dag van de Omgevingswet vindt een vragen(v)uur plaats. 
Veel bezoekers maken hier dankbaar gebruik van. Op deze pagina een 
samenvatting van enkele vragen en antwoorden. 

E  graafcom@wxs.nl     T  0228-326068 / 06-219058343

•Advies   •Tekst   •Redactie   •Productie   •Ontwerp
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De kaderstellende overheid is een 
ruim begrip. Wat vraagt op dit punt 
aandacht vanuit de optiek van 
de aanvragers? 
 
In de nieuwe Omgevingswet wordt 
vaak gesproken over de ‘kaderstel-
lende overheid’. Daarbij gaat het niet 
alleen om inhoudelijke kaders, maar 
ook om de vorm die wordt gekozen. 
Opties zijn onder meer het voor-
overleg, de procedure, derdenbelang 
en handhaving. De RO-stolp wordt 
eveneens genoemd.

Geluidsruimte slim verdelen
Maar welke kaders vragen nu om 
verruiming of juist verenging? 
Vanuit de zaal doet geluidsadviseur 
Cor Kooy (C&C Advies) een sug-

gestie vanuit de praktijk. Hij heeft 
als adviseur van de gemeente Den 
Bosch de problemen van een indus-
trieterrein kunnen oplossen door op 
innovatieve wijze de geluidsruimte 
te verdelen. In het midden van het 
terrein kon daardoor een havenbe-
drijf meer geluidsruimte krijgen. Aan 
de randen, met woningen op korte 
afstand, konden bedrijven die onder 
het Activiteitenbesluit vallen juist 
met veel minder geluidsruimte toe. 
Om in een dergelijk geval tot een 
goede verdeling van de milieuruimte 
te komen, is het noodzakelijk dat van 
alle betrokkenen het belang bekend 
is. Daarnaast moeten de verschillen-
de overheden de plannen met elkaar 
vergelijken. Aan de hand hiervan 
kan een gebiedsgerichte benadering 
worden gehanteerd.

Kanttekening hierbij is wel dat ook 
onderhuids andere factoren kunnen 
meespelen. Denk aan situaties waarbij 
grote spelers specifieke banden heb-
ben met de plaatselijke of de regionale 
politiek.

Vertrouwen winnen
Op de vraag hoe bedrijven het vertrou-
wen van de overheid kunnen winnen 
wordt wisselend gereageerd. Wouter 
Jan Bolkestein van WJB advies geeft 
aan dat er voor overheid vaak geen re-
den is om vertrouwen in een bedrijf te 
hebben, denk aan de vuurwerkramp, 
het instorten van een parkeerdek en 
de ramp bij Chemie-Pack in Moerdijk. 

Maar sowieso kan het hebben van ver-
trouwen niet worden verwoord in een 
wet, ook al is een bedrijf dat dubbel en 
dwars waard. Maar een handhavings-
systeem biedt wel mogelijkheden om 
anders op te treden tegen de ‘goeden’ 
en de ‘slechteriken’. 

Ander aandachtspunt is dat de ver-
schuiving van vergunningplicht naar 
algemene regels wellicht leidt tot 
vermindering van de regeldruk, maar 
niet tot vermindering van lasten. Leon 
Urlings (Van Gansewinkel Groep) op-
pert dat systeemgericht toezicht daarin 
een rol kan spelen. Enkel is dat weer 
niet handig voor kleinere bedrijven. 

De aanvrager aan het woord

Spreker: Leendert de Bruin, Breijn
Gespreksleider: René Braaksma, Tauw en VVM sectie Milieurecht en Praktijk
Tekst: Rens Bolkestein, Brolyn Bedrijfsadvies
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Vaak wordt gesteld dat de handhaving 
niet deugt. Het waarheidsgehalte van 
deze bewering is moeilijk te achterhalen, 
maar feit is dat het handhavingsgebeuren 
complex in elkaar steekt. Ook de beeldvor-
ming in media speelt een rol. Zo conclu-
deerde de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
naar aanleiding van de gebeurtenissen bij 
Chemie-Pack het volgende: “het niet op-
lossen van structurele tekortkomingen in 
de naleving van veiligheidsvoorschriften, 
werd door de overheid niet gezien als een 
aanwijzing voor een gebrekkige veilig-
heidsbeheersing.” Een dergelijke situatie 
wordt niet opgelost door RUD’s.

Eigen verantwoordelijkheid
In navolging van Tom R. Tyler’s ‘Why 
people obey the law’ stelt Koos Meijer de 
vragen ‘Waarom leven wij na?’ en ‘Waar-
om overtreden wij?’ De beantwoording 
is volgens hem een uitdaging voor iedere 
RUD en de sleutel tot succesvol toezicht. 
Volgens hem geeft het huidige wetsvoor-
stel meer de indruk dat de wet af moet, 
maar hiermee wordt het probleem niet 
opgelost. Natuurlijk, de overheid legt 
regels op en moet zorgen voor de handha-
ving ervan, als is het maar om onveilige 

situaties te voorkomen. Maar de initiële 
verantwoordelijkheid van naleving van 
regels ligt bij bedrijven, vindt Meijer. 
Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor 
de veiligheidsbeheersing binnen de uit-
voering van hun activiteiten. Het kan niet 
van toezichthouders worden verwacht 
dat ze alle ins and outs van de bedrijfspro-
cessen ter plaatse kunnen doorgronden.

Kwaliteitsaspect
Vanuit de zaal wordt daarop opgemerkt 
dat het huidige proces over de vorming 
van RUD’s vooral over geld en poppetjes 
gaat. Het kwaliteitsaspect, zowel ten 
aanzien van bedrijven als mensen, krijgt 
nauwelijks aandacht. In reactie daarop 
wordt gesuggereerd de RUD’s een zeker 
mandaat te geven om te voorkomen dat 
een wethouder te veel oog heeft voor het 
eigen belang van een gemeente. Een an-
dere deelnemer vindt dat initiatieven om 
wet- en regelgeving te verbeteren te snel 
worden afgekapt: nieuwe wegen inslaan 
is niet slecht, maar er moet ook tijd zijn om 
trajecten langer vol te houden. 

Ander aandachtspunt is dat de burger wil 
weten of de omgeving veilig is. De over-

heid heeft een rol bij het beantwoorden 
van die vraag en mag niet alleen naar de 
verantwoordelijkheid van het bedrijf ver-
wijzen. Naar aanleiding van dit signaal op-
pert Meijer om het principe ‘de overtreder 
betaalt’ te introduceren; dit in navolging 
van het principe ‘de vervuiler betaalt’.

Vergunningverlening, toezicht 
en handhaving
Naar de toekomst toe is het in mei gepu-
bliceerde wetsvoorstel Vergunningverle-
ning, toezicht en handhaving (VTH) van 
groot belang. Dit gaat naar verwachting 
begin 2013 naar de Tweede Kamer. Aan het 
wetsvoorstel liggen vijf uitgangspunten 
ten grondslag: 1. Regionale samenwerking; 
2. Overlegstructuur; 3. Kwaliteitseisen; 4. 
BRZO-RUD’s; 5. Informatie-uitwisseling.

Ad 1.  Regionale samenwerking
Voorop staat dat de Regionale Uitvoerings-
diensten (RUD’s) gelijk worden gesteld 
aan de Veiligheidsregio’s. De regionale 
samenwerking wordt vastgelegd voor het 
Basistakenpakket bij AMvB. Belangrijk 
hierin is het mandaat van de directeur van 
de RUD. Een daadkrachtige invulling van 
dit mandaat kan van invloed zijn op de 
bestuurlijke verantwoordelijkheid.

 Ad 2.  Overlegstructuur
Alle betrokken overheden zijn gezamenlijk 

verantwoordelijk voor de VTH-taken. De 
huidige overlegstructuren worden zoveel 
mogelijk gecontinueerd en uitgebouwd. 
Afspraken over prioritering van de taken 
en de invulling van kwaliteitseisen zijn 
niet vrijblijvend c.q. onderhevig aan ‘de 
waan van de dag’.

 Ad 3.  Kwaliteitseisen
Kwaliteitscriteria hebben onder meer 
betrekking op de kritische massa, het 
vereiste opleidingenniveau en andere 
functievereisten. De kwaliteitseisen wor-
den bestuurlijk vastgesteld.

 Ad 4.  BRZO-RUD’s
BRZO- en IPCC4-bedrijven vergen een 
specifieke deskundigheid. Om die reden 
worden zes RUD’s opgetuigd met specifie-
ke kwaliteitseisen.

 Ad 5.  Informatie-uitwisseling
Het wetsvoorstel bevat de verplichting tot 
informatie-uitwisseling. De ICT-eisen die 
hieraan verbonden zijn moeten helder zijn.

Continu proces 
Het VTH-wetsvoorstel wordt integraal 
opgenomen in de Omgevingswet. Nu is 
echter al duidelijk dat het verbetering van 
de uitvoering van de VTH-taken dan niet 
stopt: werken aan het verbeteren van de 
kwaliteit is een continu proces. 

Kwaliteitsaspect handhaving 
staat voorop
Gespreksleider: Fred Kok, provincie Zuid-Holland
Sprekers: Inge Sievers, ministerie van I&M; Koos Meijer, auteur ‘De laatste schakel’ 
Tekst: Leendert de Bruin , Breijn

Een effectieve handhaving is onmisbaar bij het tegengaan van milieuproble-
men en ongelukken. Daarbij moet weliswaar meer oog zijn voor het kwaliteit-
saspect, maar de primaire verantwoordelijkheid voor een veilige bedrijfsvoe-
ring ligt bij de onderneming zelf.
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Wat is de toekomstige rol van de 
waterbeheerder in de Omgevings-
wet? Hierover valt in dit stadium 
het nodige op te merken. Met name 
de rol van het waterschappen ver-
dient betere inbedding.  

Robbert Stam stelt dat de integratie van 
watergerelateerde vergunningstelsels 
en wetten in de Waterwet redelijk 
geslaagd is. De volgorde van prioriteit 
in de wetgeving werkt verhelderend: 
eerst kwantiteit en veiligheid, dan wa-
terkwaliteit en tenslotte de betekenis 
van water voor bijvoorbeeld recreatie 
en natuurbeheer. Problemen bij de 
invoering waren er vooral met 
het ondersteunende instru-
mentarium, de toolbox. 
Eerste boodschap aan 
het Ministerie van I&M 
is dan ook te zorgen voor 
goede hulpmiddelen voor 
bijvoorbeeld vergunning-
aanvragers en –verleners.

Waterwet
De zaal kan zich in grote lijnen vinden 
in de stelling dat de Waterwet een 
goede stap is en een succes voor de wa-
terbeheerders. Herman Havekes (Unie 
van Waterschappen) vindt dit echter 
te zuinig gesteld: “De Waterwet één 

van de meest geslaagde vormen van 
integratie van wetgeving.” Er zijn wel 
nog een paar gaatjes te vullen, zo is de 
verschuiving van de indirecte lozingen 
naar de gemeenten een zwak punt. Dit 
komt er op neer dat waterschappen de 
problemen van het kennisgebrek van 
gemeenten moeten oplossen. De indi-
recte lozingen vallen sinds de Waterwet 
buiten de ‘grip’ van de waterschappen. 
Voor sommige heeft dit zeer nadelige 
effecten. Hier moet een oplossing voor 
komen, bijvoorbeeld via het opnieuw 
instellen van een Amvb lozingen. 

Positie waterschappen
Wouter van der Gaag licht toe dat de 

Omgevingswet vooral een inte-
graal afwegingskader beoogt. 

Belangrijk is het uitgangs-
punt dat er één loket, 

één vergunning en één 
bevoegd gezag, wat 
meestal de gemeente 
zal zijn. Als je kijkt naar 

de vier spelers dan staan 
Rijk en provincie hiërar-

chisch boven de gemeente, 
terwijl het waterschap geen hi-

erarchische verhouding tot de gemeente 
heeft. Maar hoe kan het waterschap zijn 
rol spelen? Opties zijn een vrijblijvend 
dan wel bindend advies, een verklaring 
van geen bedenkingen (vvgb) of via een 
zogenaamde bundelvergunning. 

In het laatste geval blijft het waterschap 
op onderwerpen met een duidelijk 
waterbelang bevoegd gezag voor de 
watergerelateerde aspecten uit de Om-
gevingswet. Dit is volgens Van der Gaag 
het sterkst, omdat het waterschap dan 
de mogelijkheid houdt om te handhaven. 
De bundelvergunning geeft bovendien 
de mogelijkheid om in een beginstadium 
van een vergunningaanvraag goede 
afwegingen te maken. Enkel betekent 
deze optie wel dat het uitgangspunt ‘één 
bevoegd gezag’ wordt losgelaten. Willem 
Wensink (Unie van Waterschappen) 
geeft aan dat de vergunningaanvrager 
vooral is gediend met één loket, waarna 
het weinig verschil maakt wie achter dat 
loket de inhoudelijke toetsing verricht. 
Leon Urlings (Van Gansewinkel Groep 
BV) brengt daar tegenin dat grotere 
bedrijven voor complexe aanvragen toch 
graag praten met de diverse specialisten 
die de aanvraag beoordelen. Het is dan 
wel degelijk van belang wat er achter het 
loket gebeurt.

De zaal blijkt het er in ieder geval mee 
eens dat waterschappen ‘aan de voor-
kant’ betrokken moeten blijven, dus bij 
het opstellen van de vergunningen. Het 
is belangrijk om met iedereen die belang 
heeft bij een vergunning aan tafel te 
zitten. Beter een langer vooroverleg 
dan een slechte procedure. Verder moet 
geborgd zijn dat waterschappen in acute 
situaties de mogelijkheid houden om 
direct te handhaven. Denk bijvoorbeeld 
aan illegale vergravingen in de bescher-
mingzone van een dijk. De kern van het 
advies aan I&M is de bevoegdheden te 
leggen waar de expertise is. Vervolgens 
is het een kwestie van organiseren. 

Aandachtpunt is dat er eveneens 
afstemming nodig is met Regionale 
Uitvoeringsdiensten (RUD’s). Deze 
gaan weliswaar op een andere schaal 
opereren dan de waterschappen, maar 
het is niet ondenkbaar dat uitvoerende 
taken op het gebied van waterbeheer 
worden overgedragen. Hierdoor dreigt 
kennisversnippering. Een optie om hier 
in te voorzien gedelegeerde watertoe-
zichthouders te detacheren bij een RUD 
of een waterschap, die gemandateerd 
zijn om bij risicobedrijven het toezicht te 
houden vanuit de verschillende invals-
hoeken. Het is sowieso belangrijk om de 
belangrijkste goed in beeld te hebben en 
ook mee te nemen in het proces van ver-
gunningverlening in de Omgevingswet.

Aanbevelingen
Al met al kan men zich vinden in het 
idee dat waterschappen in de toekomst 
een krachtiger positie in het water-
beheer krijgen. Nu is al te zien dat er 
een verbreding van taakopvatting 
plaatsvindt, doordat de schappen naast 
waterbeheerder ook grondwaterbeheer-
der kunnen worden of beheerder voor 
bodemenergie.

De volgende concrete aanbevelingen 
komen naar voren:

 1.  Zorg dat de indirecte lozingen weer 
binnen de invloedsfeer van de waterbe-
heerder komen, zowel procedureel als 
inhoudelijk.

 2.  Maak een ‘activiteitenlijst’ waarvoor 
de vvgb en/of de bundelvergunning gel-
den en maak duidelijk waar de verant-
woordelijkheden per taak liggen. »

‘Initiële 
verantwoorde-

lijkheid 
naleving regels 

ligt bij 
bedrijven’

Welkom in de wondere waterwereld 

Sprekers: Robbert Stam, Borger& Burghouts; Wouter van der Gaag; 
Hoogheemraadschap Rijnland  Tekst: Jaap Tuinstra, Technische Commissie Bodem; 
Daniëlla Nijman, Holla Advocaten/VVM-sectie Milieurecht en Praktijk
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 3.  Zet uniforme processen op voor de 
vergunningverlening én handhaving, 
met bij de invoering blauwdrukken 
op hoofdlijnen om te voorkomen dat 
er overal opnieuw het wiel wordt 
uitgevonden.

 4.  Koppel taken, verantwoordelijkhe-
den en bevoegdheden aan de plek waar 
de expertise aanwezig is en geef het 
waterschap in ieder geval een handha-
vingsbevoegdheid.

 5.  Ga uit van samenhang in het 
oppervlaktewater-, grondwater- en 
bodembeheer.

 6.  Veranker het vooroverleg in de 
wetstekst, aangezien er meer behoefte 
aan is goed vooroverleg dan een snelle 
procedure.  

opgenomen om de ecologische toestand 
te verbeteren en KRW-doelstellingen op 
orde te krijgen. Ook speelt het belang van 
waterberging en veiligheid van de dijken. 
De gemeentelijke omgevingsverordening 
bevat echter de bestemming ‘wonen’.

Doorwerking
Belangrijkste spanning betreft de door-
werking van een omgevingsvisie van 
Rijk of provincie, met in het verlengde 
hiervan de mogelijkheden om in te 
grijpen bij strijdigheid of bij afwijking 
zonder nadere onderbouwing. De 
Omgevingswet dient hiervoor handvat-
ten te bevatten, bijvoorbeeld het geven 
van een (reactieve) aanwijzing of het 
opnemen van instructieregels in een 
provinciale verordening. Het stellen 
van eisen aan de totstandkoming van 
omgevingsverordeningen kan eveneens 
borgen dat alle relevante partijen tijdig 
worden betrokken, waardoor onder 
meer mogelijke strijdigheid is te voor-
komen. Veel belang wordt gehecht aan 
overleg vooraf en aan het zoeken van 
partners. Aandacht verdient ook het feit 
dat het waterschap enkel een adviseren-
de rol heeft en bijvoorbeeld alleen aan 
de provincie om ingrijpen kan verzoe-
ken. Voorzien in een brede beroepsmo-
gelijkheid tegen de vaststelling van een 
omgevingsverordening biedt ook voor 
het waterschap mogelijkheden. 

Watertoets 
Het tweede deel van de casus spitst zich 
toe op de watertoets en het uitvoeren 
van maatregelen. Voor de gemeente-
lijke omgevingsverordening is door 
Rijkswaterstaat en het waterschap een 
negatief watertoetsadvies uitgebracht, 

maar de verordening is desondanks 
toch vastgesteld. Door de bouw van de 
woningen kan de waterbeheerder de in 
het waterbeheerprogramma opgeno-
men maatregelen niet realiseren. Om 
toch de doelstellingen voor waterkwali-
teit en waterberging te halen, zal elders 
compensatie nodig zijn.

De watertoets wordt in de huidige 
voorstellen van de Omgevingswet niet 
genoemd. Wel wordt verwezen naar het 
Bestuursakkoord Water, waarin juist is 
opgenomen dat voor alle ruimtelijke 
plannen een watertoets wordt uitge-
voerd. De meeste aanwezigen vinden om 
die reden dat de watertoets verankering 
verdient in de Omgevingswet. Daarbij 
moet ook duidelijkheid komen over de 
status: bindend of niet? Slechts een en-
kele deelnemer vindt de watertoets een 
gepasseerd station. 

Compensatie blijkt een lastig vraagstuk, 
vooral op welk schaalniveau en in welke 
fase je dit moet oplossen. Wel is het 
bij de vergunningverlening mogelijk 
om concrete eisen met betrekking tot 
compensatie te stellen. Dat is echter 
niet logisch, want je wilt dit in breder 
verband en cumulatief beoordelen in 
plaats van per initiatief. 

Een fictieve casus over bouwen in het Markermeer levert opmerkelijke 
inzichten op. Niet alleen in de knelpunten, maar ook in de hieruit 
voortvloeiende aanbevelingen. 

Wateraspecten onderbelicht

Sprekers: Willem Wensink, Unie van Waterschappen; Desirée van Zwieten, provincie 
Noord-Brabant  Gespreksleider: Herman Havekes, Unie van Waterschappen
Tekst: Desirée van Zwieten, provincie Noord-Brabant

De deelnemers krijgen per casusonder-
deel een andere rol (gemeente, provincie, 
waterschap en Rijkswaterstaat). Het 
eerste deel heeft betrekking op het plan-
stelsel. De provinciale omgevingsvisie 

legt de focus op ontwikkeling van na-
tuurwaarden, waterkwaliteit en behoud 
van ruimte voor water. In de waterbe-
heerprogramma’s van Rijkswaterstaat 
en het waterschap zijn maatregelen 
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Inzicht in de rechtsbescherming ontstaat 
door per instrument de mogelijkheden 
(straks) na te lopen en deze te vergelijken 
met de periode voor de Omgevingswet 
(nu). Dit geeft het volgende overzicht:

Omgevingsvisie
Nu en straks geen bezwaar- en beroeps-
mogelijkheid.

Programma’s en plannen
Nu en straks geen directe bezwaar- en 
beroepsmogelijkheid. Exceptieve toetsing 
vindt plaats via omgevingsvergunning of 
projectbesluit.

Algemene regels
Tegen door het Rijk vastgestelde AMvB’s 
is nu en straks geen bezwaar- en beroeps-
mogelijkheid, uitgezonderd een eventuele 
gang via de burgerlijke rechter. Toetsing 
verloopt via handhaving. Relevant voor de 
rechtsbescherming zijn: Gelijkwaardigheid 
en Afwegingsruimte.

Omgevingsverordening
Rechtsbescherming nu en straks uitgebrei-
de voorbereidingsprocedure en beroep in 
één instantie mogelijk. Dit wijkt af van het 
eerdere idee van de wetgever, namelijk dat 

beroep alleen mogelijk is bij inhoudelijke 
wijzigingen.

Projectbesluit
Dit is een nieuw instrument voor Rijk en 
provincie, vergelijkbaar met inpassings-
plannen.

Omgevingsvergunning
Rechtsbescherming nu en straks via regu-
liere procedure bezwaar, beroep en hoger 
beroep. Indien mer of in AMvB dit bepaalt, 
dan geldt de uitgebreide voorbereidings-
procedure van 3.4 Awb, beroep en hoger 
beroep.

Uit het publiek komt de opmerking 
dat prof.mr. Niels Koeman tijdens het 
VMR-jubileum heeft bepleit dat rechtsbe-
scherming wel tegen concrete plannen, 
programma’s mogelijk zou moeten zijn. 
Renate van Marle reageert hierop dat dit 
meer van toepassing is op de program-
matische aanpak, zoals NSL en PAS. Via de 
weg van vergunning is hiertegen bezwaar 
en beroep mogelijk, maar niet meer bij het 
programma zelf. Als uit de evaluatie blijkt 
dat er overschrijdingen zijn, dan moeten er 
maatregelen getroffen worden. Een verde-
re rechtsbescherming is dan niet nodig.

Algemene regels
Uit de zaal klinkt ongerustheid door over 
de rechtsbescherming bij de algemene 
regels. Men vreest dat alles neerkomt op 
handhaving en dat hier bij overheden 
niet de prioriteit ligt. Het kwaad is dan al 
geschied. Ook wordt aangegeven 
dat het zowel voor het bedrijf 
als voor de handhaver 
onduidelijker wordt welke 
regels van toepassing 
zijn. Volgens Hanneke 
Ellerman is dit ook bij de 
vergunningverlening niet 
altijd duidelijk. Zij stelt dat 
algemene regels wel zorgen 
voor gelijkheid. Een deelnemer 
vult aan dat hierdoor meer ruimte wordt 
gecreëerd voor ontwikkelingen. Normen 
zitten ontwikkelingen voor het binnenste-
delijk gebied immers vaak in de weg.

Opgemerkt wordt dat ruimere afwegings-
mogelijkheden de rechtszekerheid vermin-
deren. Deze afwegingsruimte beperkt zich 
niet tot bestuursorganen; ook voor de rech-
ter wordt het moeilijker om te oordelen en 
wordt de afwegingsruimte groter. Daarop 
wordt vanuit het publiek het gebiedsont-
wikkelingsplan (GOP) naar voren gebracht. 
Dit instrument roept de vraag op hoe het 
zit aan het eind van de tienjaartermijn, 
wanneer er weer aan de afgeweken 
bepalingen moet worden voldaan. Wat als 
dit niet het geval is? En wie kun je daarop 
aanspreken, de overheid, de ontwikkelaar? 
Op die vraag heeft niemand antwoord 
tijdens de sessie. Wel wordt duidelijk 
dat het GOP niet alleen voor woningen 
geldt, maar ook voor bedrijventerreinen. 
Milieuruimte kan worden verdeeld tussen 
bedrijven. Wel is het zo dat bedrijven niet 

dichter bij woningen mogen, maar wonin-
gen wel dichter bij bedrijven.

Beroepsgrond
Ellerman benadrukt dat er een verschil 
is tussen het relativiteitsvereiste en het 

belanghebbendebegrip. Als ge-
oordeeld wordt dat appellant 

geen belanghebbende is, 
leidt dit tot niet-ontvanke-
lijkheid in de procedure. 
Als een appellant niet 
voldoet aan het relati-

viteitsvereiste is hij wel 
partij in de procedure, maar 

leidt dit tot ongegrondver-
klaring van zijn beroep. De door 

de appellant aangevoerde strijd met een 
rechtsregel/-beginsel strekt zich kenne-
lijk niet uit tot de bescherming van zijn 
belang. Eenzelfde beroepsgrond kan bij 
een andere appellant dus wel gegrond 
worden verklaard. 

Versnelling en coördinatie
De gemeentelijke coördinatieregeling 
komt volgens Ellerman niet meer terug 
in de Omgevingswet. In plaats hiervan 
komt er een coördinatieregeling in 
artikel 3:21 e.v. van de Awb, maar dan 
met beroep in twee instanties en geen 
verkorte termijnen. Ellerman geeft aan 
dat de nieuwe wet minder mogelijkheden 
biedt voor gemeenten voor versnelling 
van procedures door coördinatie dan dat 
nu het geval is. Naast de gemeentelijke 
coördinatieregeling komt namelijk ook 
het projectuitvoeringsbesluit uit de Crisis- 
en Herstelwet niet terug. Verder worden 
andere versnellingsmogelijkheden voor 
gemeenten, zoals het projectbesluit, even-
min opgenomen in de nieuwe wet. 

‘Water-
toets ontbreekt 

in huidig 
tekstvoorstel 
Omgevings-

wet’

Rechtsbescherming vereist aandacht

Sprekers: Renate van Marle, Stichting Advisering Bestuursrechtspraak; Hanneke Ellerman, 
Houthoff Buruma  Gespreksleider: Tjeerd van der Meulen, Stichting 
Advisering Bestuursrechtspraak  Tekst: Marjan Staal, HaskoningDHV

Hoe staat het met de rechtsbescherming in de Omgevingswet? Hierover 
is het laatste woord nog niet gezegd. Zo bestaat er ongerustheid over de 
rechtsbescherming bij de algemene regels en het verdwijnen van de ge-
meentelijke coördinatieregeling.



netwerk van
milieuprofessionals 2928

Details maken 
‘t verschilCOLUMN

Voor alle duidelijkheid, ik vind de 
Omgevingswet een geweldig initiatief. 
De transitie van behoud naar ontwikke-
ling, van bescherming naar verbetering, 
van stapeling van normen naar gebieds-
gerichte normen en van wantrouwen 
naar vertrouwen is zonder meer goed. 
Hetzelfde geldt voor de beoogde doelen: 
meer gebruiksgemak, implementa-
tie van Elverding, integratie van alle 
omgevingsaspecten in plannen en be-
sluiten én meer afwegingsruimte voor 
bestuurders. Stuk voor stuk voorzien ze 
in een behoefte. Maar ... u voelt ’m al ko-
men! De commissie Elverding noemde 
wetgeving niet voor niets het sluitstuk 
van haar advies. Een verandering in de 
bestuurscultuur en ambtelijke werk-
wijze gaan daaraan vooraf. Ik neem dus 
even de vrijheid wat ‘botsproeven’ uit te 
voeren met de praktijk.

Onderdeel van de beleidscyclus worden 
programma’s waaronder de program-
matische aanpak. Het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwa-
liteit (NSL) lijkt immers goed te hebben 
gewerkt. Maar de verleiding bleek groot 
om die verbetering direct weer op te 
vullen door 130 km/uur op de rijkswe-
gen toe te staan. Ook het programma 
SWUNG I over de invoering van geluid-
productieplafonds voor de rijksinfra-
structuur maakt mij niet blij. Immers, 
enerzijds wordt de huidige situatie 
met historisch gegroeide geluidhinder 

‘gelegaliseerd’, anderzijds wordt er 1,5 
dB(A) groei toegestaan (lees >40% groei 
verkeersintensiteiten!). Als er dan al een 
maatregel uitrolt, is de kans groot dat 
deze via de doelmatigheidstoets alsnog 
vervalt. Kortom, een programma is niet 
zaligmakend. Andere zwakke schakel 
zijn de Regionale Uitvoeringsdiensten 
die een belangrijke uitvoerende rol 
krijgen toebedeeld. De RUD’s moeten in 
2013 zijn gevormd. Ik denk dat ieder-
een ziet dat het proces thans alleen 
via de ‘chaostheorie’ is te beschrijven. 
Zorgelijk. Daarom is het verstandig de 
eventuele ‘gegevensautoriteit’ niet te 
groots op te tuigen, maar vooral gebruik 
te maken van wat al functioneert en 
ook de markt te benutten.

Meer afwegingsruimte is natuurlijk 
mooi. Maar hoe en wie maakt straks die 
afweging nu alle sectorale afwegingska-
ders in stand blijven? RUD’s zetten die 
afweging ook nog eens op meer afstand 
van de aanvrager, waarmee lokale 
kennis afneemt. Het zou goed zijn na te 
denken over een manier om omgevings-
kwaliteit en -maatregelen vergelijkbaar 
te maken. Denk aan het uitdrukken van 
effecten in termen van gezondheid en 
maatschappelijke kosten en baten. Dan 
wordt het werkbaar.

Diederik Bel,
Witteveen+Bos, secretaris Adviesgroep 
verkeer en vervoer Omgevingswet

Vanuit Vlaanderen wordt zowel met be-
wondering als met verbazing naar het 
Nederlandse omgevingsrecht gekeken. 
De bewondering geldt met name de 
planmatige aanpak en de daadkracht. 
De verbazing betreft de snelheid waar-
mee ingrijpende wetgevingsoperaties 
elkaar opvolgen.

Verschillen in tempo en aanpak
In veel opzichten is Nederland verder 
gevorderd met het samenvoegen van 
beleidsterreinen in integrale instrumen-
ten en regelgeving dan Vlaanderen. Waar 
Nederland sinds 2010 de omgevingsver-
gunning kent, zijn de Vlamingen nog hard 
bezig om de wereld van het ‘milieu’ en van 

de ‘ruimtelijke ordening’ dichter bij elkaar 
te brengen. Dat is hard nodig. Zo worden 
de milieuvergunning en de stedenbouw-
kundige vergunning afgegeven door 
verschillende instanties van het bevoegd 
gezag, die elkaar niet zelden tegenwerken. 
Maar aan de andere kant is in Vlaanderen 
het wateraspect reeds geruime tijd geïn-
tegreerd met de overige milieuaspecten 
in de milieuvergunning; een Kaderdecreet 
Omgevingsvergunning is in de maak om 
verdere integratie te bewerkstelligen.

Belgen die kennismaken met het Neder-
landse stelsel van bezwaar en beroep 
verbazen zich zeer over het ontbreken 
van een grondwettelijk hof. Zoals veel 
andere landen kent België een vorm van 
constitutionele toetsing. Iedereen, ook 
burgers, kan de rechter vragen om over-
heidsbesluiten, óók wettelijke regelingen, 
te toetsen aan bepaalde artikelen uit de 
grondwet. Eén van die artikelen betreft 
het gelijkheidsbeginsel en Belgen blijken 
er handig in om allerlei kwesties hieraan 
te ‘hertalen’. De Nederlandse discussie 
over het wel of niet openstellen van 
beroep tegen de hele Omgevingsveror-
dening (immers een wettelijke regeling, 
waartegen normaal in Nederland geen  

Leren van de buren
Spreker: Isabelle Larmuseau, advocaat en voorzitter van de Vlaamse Vereniging 
voor Omgevingsrecht  Gespreksleiding: Peter Hermens, VVM 
Tekst: Sandra Anzion, Anzion Juridisch Advies

Wat is er in het nieuwe omgevingsrecht voor Nederland anders dan de praktijk 
in Vlaanderen? Isabelle Larmuseau legt op bevlogen wijze de verschillen tussen 
de buurlanden bloot. Die liggen met name op het gebied van integratie, rechts-
bescherming en beginselen van milieubeleid. 

»
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beroep mogelijk is - zie art. 8:2 van de 
Algemene wet bestuursrecht - zou in 
Vlaanderen niet aan de orde zijn.

Voor Nederlanders is het dan weer 
bijzonder om te horen dat ingevolge 
artikel 159 van de Belgische Grondwet 
een onherroepelijk besluit in België bij de 
burgerlijke rechter geen formele rechts-
kracht heeft. Dat betekent bijvoorbeeld 
dat in een burgerlijk geschil tussen twee 
buren de burgerlijk rechter moet toetsen 
of een stedenbouwkundige vergunning 
wel rechtmatig is. Als dat niet het geval 
is, wordt de onwettige vergunning nietig 
verklaard. Dat kan vervolgens leiden tot 
een bevel tot afbraak van het desbetref-
fende, mogelijk al jaren staande, gebouw.

Opvallend is ook dat de Belgische Raad 
van State niet in de feiten en technische 
kant van een geschil treedt. Dit blijkt zeer 
beperkend te werken. De Nederlandse 
Stichting advisering bestuursrechtspraak 
(StAB) blijkt in de EU een uniek fenomeen, 
waar Nederland zeer blij mee mag zijn. 
Mede hierdoor kunnen beroepen veel 
inhoudelijker behandeld worden.

Problematisch is de in vergelijking met 
Nederland veel grotere achterstand die 
de Belgische Raad van State tot voor kort 
had bij het behandelen van beroepen. In 
een poging hier verbetering in te brengen 
heeft Vlaanderen deze rechtspraak voor 
een deel naar zich toegetrokken door een 
Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwis-
tingen in te stellen. Helaas heeft dit nog 
onvoldoende tot versnelling geleid. Dat 
het jaren duurt voordat een uitspraak 
volgt, maakt de gang naar de bestuurs-
rechter in Vlaanderen minder effectief.

Beginselen milieubeleid
Interessant is de Vlaamse codificatie van 
beginselen van milieubeleid. Dit is gebeurd 
in het Decreet Algemene Bepalingen 
Milieubeleid (DABM) en in de Belgische 
grondwet. In Nederland is men hier nog 
zeer huiverig voor. In Vlaanderen hebben 
de beginselen aanvankelijk wel tot enkele 
opmerkelijke rechterlijke uitspraken geleid, 
waarvan één zelfs de internationale pers 
haalde. Het betrof een afvalverbrandings-
oven die dioxines uitstootte. De oven 
werd door een lagere rechter aanvankelijk 
stilgelegd, omdat het bedrijf het voorzorgs-
beginsel uit de DABM zou schenden. Wat 
deze rechter over het hoofd zag, zo werd 
in hoger beroep vastgesteld, was dat de 
beginselen zich richten tot de overheid, niet 
tot bedrijven. Niettemin vindt Larmuseau 
dat Vlaamderen met de codificatie van 
milieubeginselen voorloopt op Nederland. 

Al met al is de rechtsvergelijking tussen 
Vlaanderen en Nederland zeer instructief. 
Beide landen kunnen het nodige van 
elkaar leren. Daarbij doen zij er verstandig 
aan de wet van de remmende voorsprong 
in gedachten te houden: wie voorop loopt, 
loopt het risico in de toekomst ingehaald te 
worden door de volger! 

Voor meer informatie: zie ‘Vlaanderen 
en Nederland op hun snelst: om het 
eerst een integraal omgevingsrecht?’ 
Essay van Isabelle Larmuseau (zie 
www.rli.nl, zoeken op Larmuseau).

De digitalisering van de vergun-
ningaanvraag bij de invoering 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) bleek een 
complexe aangelegenheid. De 
Omgevingswet beoogt nog meer in-
tegratie en introduceert bovendien 
nieuwe instrumenten. 

De Omgevingswet integreert meer 
wetten in het hetzelfde vergunning-
regime dan de Wabo. Dit betekent dat 
het Omgevingloket Online met meer 
inhoudelijke varianten moet worden 
opgetuigd. Complicerende factor is dat 
bij de voorbereiding van bijvoorbeeld 
de omgevingsvisie en de -verordening 
meer omgevingsaspecten in het be-
slissingsproces meegenomen moeten 
worden. Hierdoor zullen de interne 

processen bij de overheid verande-
ren. Het bedrijfsdossier moet ertoe 
leiden dat alle algemene gegevens van 
bedrijven bekend zijn bij de overheid. 
Dit project wordt samen met onder-
nemers opgepakt, vanuit de klacht 
dat steeds dezelfde gegevens aange-
leverd moeten worden. Eigenlijk is dit 
vreemd, omdat al wettelijk geregeld is 
dat een bedrijf niet twee keer dezelfde 
informatie hoeft te geven.

Verder is er de ambitie om bestaan-
de onderzoeksresultaten breder 
inzetbaar te maken. Hierbij spelen 
ook allerlei juridische voetangels die 
doorwerken bij een digitale ontslui-
ting van de gegevens. Tot slot vraagt 
het digitaal beschikbaar stellen van 
de omgevingsverordening een aan-
passing van de nu al gedigitaliseerde 
bestemmingsplannen. »

Digitalisering, ga er maar aanstaan

Sprekers: Lucas Oost Lievense, Vereniging voor Milieurecht
Gespreksleiding: Inge Kure, Ministerie van I&M
Tekst: Elsbeth Vogel-Jaartsveld, Philips Innovation Services
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Uniforme ontsluiting
Kortom, bij het digitaliseren van de 
Omgevingswet zijn flink wat hob-
bels te nemen. In dit verband komt 
uit de zaal de oproep vooral te zor-
gen voor eenduidigheid van digitale 
instrumenten. Een vergunningloket 
moet landelijk uniform zijn. Het Rijk 
is aan zet om hiertoe standaarden en 
richtlijnen aan te geven. De partijen 
in het veld kunnen aan de hand hier-
van die hun eigen informatievoor-
ziening digitaliseren. Verder vraagt 
men om het proces van digitaal 
aanvragen op sommige 
punten wat klantvrien-
delijker in te richten: 
als één deelaanvraag 
nu ontbreekt, komt 
alles terug en kan het 
bedrijf de aanvraag 
weer helemaal op-
nieuw invoeren.

Vanuit de gemeentelijke over-
heid wordt opgemerkt dat veel be-
drijven beperkt gebruik maken van 
het digitale formulier en regelmatig 
eigen bijlagen opstellen. 
Blijkbaar is het lastig om de gege-
vens middels het formulier be-
schikbaar te maken. Toch hoeft dit 
geen probleem te zijn, want achter 
het loket worden de verschillende 
onderdelen van de aanvraag toch 
losgekoppeld om deze op verschil-
lende afdelingen te verwerken en 
te beoordelen. Gemeenten zouden 
in dit proces een eigen lijn kunnen 
uitzetten, afhankelijk van de wijze 
waarop ze hun backoffice hebben 
georganiseerd. Voor toekomstige 

ontwikkelingen moet goed gekeken 
worden naar het gebruik door de 
klant. Dit geldt ook voor de wijze 
waarop de wijze waarop gemeenten 
de gegevens verwerken. Verder is het 
voor bedrijven van belang te weten 
voor welk doel de informatie wordt 
verstrekt. De inhoud van de digitaal 
beschikbaar gestelde informatie 
hangt af van politieke besluiten. 

Kaart voor de leefomgeving
Aanvullend moet een gemeente zelf 

kunnen besluiten om zoiets als 
een kaart voor de leefom-

geving beschikbaar te 
maken: druk op een 

locatie en je vindt 
alle relevante omge-
vingsinformatie op 
het gebied van zowel 

ruimte als milieu. De 
Omgevingswet nodigt uit 

tot een dergelijke integratie. 
Aandachtspunt bij het beschik-

baar stellen van zeer gedetailleerde 
informatie, al dan niet met foto’s, is 
de privacy. Een gemeente zal waak-
zaam moeten zijn om te voorkomen 
dat bedrijfsgevoelige informatie met 
een druk op de knop voor eenieder 
beschikbaar komt. Te meer daar infor-
matie ontsluiten en politiek bedrijven 
een lastige combinatie is. Dit leidt er 
vaak toe dat niet alle informatie die 
openbaar behoort te zijn dat ook is. 
Ontsluiting moet eigenlijk ‘politiek 
neutraal’ gebeuren. Verder moet digi-
talisering goed geregisseerd worden 
en wel door de overheid zelf en niet 
door de automatiseringsbedrijven. 
Gebeurt dit niet dan dreigt chaos. 

Nu de Omgevingswet vorm begint 
te krijgen, komt de focus te liggen 
op het invoeringstraject. Een be-
langrijk aandachtspunt is de infor-
matievoorziening en -ontsluiting. 

Momenteel zijn er diverse platforms, 
organen en instrumenten die omgevings-
kennis geheel of gedeeltelijk ontsluiten. 
Belangrijk zijn met name Infomil voor 
ondersteuning van de overheden, Postbus 
51 voor vragen van burgers, en Antwoord 
voor bedrijven. Verder zijn er nog speciale 
platforms die bijvoorbeeld vanuit de 
Kamers van Koophandel en de branches 
informatie aanbieden.

Centraal informatiepunt
Gezien het belang van een goede imple-
mentatie, heeft het ministerie van I&M 
het Plan van Aanpak ‘Centraal Informa-
tiepunt’ opgesteld. Dit informatiepunt 
kan op een aantal manieren vorm 
krijgen. Denk aan een digitaal portaal 
(website en/of helpdesk), een kennis-
centrum (digitaal, als platform en/of als 
vraagbaak) en een meldpunt klachten. 
Verder verdient monitoring van de wet 
aandacht om te kunnen controleren of 
de wet doet wat hij moet doen. 

Wie is aanspreekpunt?
Al snel blijkt dat er in de zaal een duidelijk 
beeld bestaat waaraan een overzichtelijk 

Informatiepunt dient te voldoen. Het 
bieden van een centraal informatiepunt 
vindt men een taak van het Rijk. Het 
gaat immers vaak om het geven van 
toelichting op wetsteksten die door de 
ministeries zijn opgesteld. Daar staat 
tegenover dat dit mogelijk strijdig is met 
de beleidslijn van de Rijksoverheid dat de 
gemeente het eerste aanspreekpunt is als 
het gaat om aanvragen en vergunningen. 
Vanuit de zaal wordt aangegeven dat de 
praktijk om diverse redenen vaak anders 
werkt. Het aanbod van gemeenten is vaak 
te versnipperd, te regionaal georiënteerd 
en onderling te divers is om de aanvrager 
een duidelijk antwoord te kunnen bieden. 
Voorgesteld wordt dat - net als bij het Om-
gevingsloket Online - de Rijksoverheid een 
format opstelt, aanbiedt en verplicht. Het 
zoeken van burgers en bedrijven wordt 
vereenvoudigd als de decentrale overhe-
den de informatie uniform aanbieden.
 
Net als bij het Omgevingsloket kunnen in 
eerste instantie twee doelgroepen worden 
onderscheiden: burgers en bedrijven. Het 
bedienen van specifieke (andere) doel-
groepen kan daarna worden overgelaten 
aan bijvoorbeeld koepel- of brancheor-
ganisaties. Als deze een branchespecifiek 
document opstellen, kan ervoor worden 
gekozen dit te laten controleren door de 
Inspectie, analoog aan de controle van 
arbocatalogi door de Inspectie ISZW. 
Op deze manier vindt bewaking van de  

Handen en voeten geven 
aan implementatie 
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geautoriseerde informatie plaats. Ook 
gemeentes kunnen informatie daarna 
lokaal aanbieden, mits aangeboden 
in het voorgeschreven format van de 
Rijksoverheid. Zo zijn bij de Wabo ook alle 
lokale aanvraagformulieren in één keer 
vanuit de Rijksoverheid vervangen. Op 
deze manier is de inhoud vrij, maar is de 
vorm vast voorgeschreven. 

Digitale ontsluiting
Men vindt dat de informatie bij voorkeur 
digitaal moet worden ontsloten (zie elders 
in deze bundel). Dit kan op verschillende 
overheidsniveaus plaatsvinden. Elke over-
heid kiest vervolgens de mate van detail en 
de gewenste lokale invulling. De mogelijk-
heid om informatie alleen te ontsluiten via 

wetten.nl wordt te abstract gevonden. Er is 
vanuit de gebruikers behoefte aan een aan-
vullende vertaalslag. Veder vindt men de 
indeling van de inhoud (content) op lokaal 
niveau op dit moment niet altijd logisch 
en te divers. Het ligt voor de hand om de 
indeling van informatie vooral in te steken 
vanuit de verschillende ‘vakgebieden’, te 
weten: Ruimtelijke Ordening, Cultuur, 
Natuur, Bedrijven, Bouwen en Wonen. 

Om te voorkomen dat er onjuistheden 
worden geventileerd, kan de informatie 
worden geautoriseerd. Daar waar nodig 
dient dit vanuit de Rijksoverheid te gebeu-
ren. Hetzelfde geldt voor de sturing op het 
format. De inhoud kan daarna heel goed 
decentraal worden samengesteld. 

er een rapport uitgebracht over gege-
vensontsluiting dat een vervolg krijgt in 
onderzoek naar een platform gegeven-
suitwisseling. Tenslotte is ervaring opge-
daan met Wabo en Omgevingsloket 
Online verwerkt. De resultaten van alle 
onderzoeken zijn meegenomen in de 
uitwerking van zowel de afzonderlijke 
hoofdstukken van de wet als de hoofd-
stukken in hun onderlinge samenhang. 

Aangezien de Omgevingswet een breed 
terrein beslaat is - naast onderzoek - de 
inbreng vanuit verschillende beleidsdo-
meinen onmisbaar. Dat geldt niet alleen 
voor de wet, maar nog veel meer voor de 
AmvB’s en onderliggende regels die op 
de schop gaan. Waar mogelijk worden 
verbeteringen uit deze input direct 
doorgevoerd in de wetsteksten, terwijl 
de meer politieke keuzes worden voor-
gelegd aan de nieuwe bewindslieden. 
Daarnaast is en wordt in de consultaties 
onder meer gesproken met de bestuur-
lijke koepels IPO, UvW en VNG, VNO-
NCW, Natuur- en milieuorganisaties, 
Bouwend Nederland, de commissie MER, 
het Havenbedrijf Rotterdam, advocaten, 
rechters en vele anderen. Uiteraard 
grijpen de stakeholders de gelegenheid 
aan hun eigen punt te maken. 

Kwaliteitspoor
Het project Omgevingswet staat steeds 
onder grote tijdsdruk. De betrokken 
bewindslieden zijn zich bewust van de 
consequenties die dit kan hebben voor 

de kwaliteit van de wetgeving. Om 
geen kansen te missen is in augustus 
besloten een kortlopende kwaliteit-
simpuls te organiseren. Interdeparte-
mentaal samengestelde werkgroepen 
op directeurenniveau konden op vier 
thema’s voorstellen tot verbetering 
doen: ambitie, integratie, flexibiliteit en 
vermindering regeldruk. Dit heeft geleid 
tot een groot aantal adviezen, waar-
mee het wetsvoorstel, de Memorie van 
Toelichting en het werkproces wezenlijk 
verder worden geholpen. Veel daarvan 
is in de ‘geest van de wet’ en kan nu 
al terugvloeien in verbeterde teksten 
van het reguliere wettraject. Voor het 
overige komen discussiepunten - zoals 
over de verhouding wet-Amvb - terug in 
de politieke besluitvorming.

Toetsversie
Programmadirectie, departementen, 
koepelorganisaties, belangengroepen 
en andere stakeholders zetten alle-
maal in op de best mogelijke wet. Op 
grond van de stand van zaken gaat de 
programmadirectie Eenvoudig Beter 
ervan uit dat er rond de Kerst een 
versie van de wet kan liggen die op een 
zinvolle manier formeel getoetst kan 
worden. In de maanden daarna volgt 
de formele toetsing op bestuurlijke en 
administratieve lasten, uitvoerbaar-
heid, handhaafbaarheid en Europese 
regels. Komend voorjaar is er volgens 
planning een wetsversie die naar de 
Raad van State kan. 

Eén ding lijkt na de val van het kabi-
net, de niet-controversieelverklaring 
en de verkiezingen wel duidelijk: 
de Omgevingswet gaat door en 
is al een eind op streek. Wat niet 
wegneemt dat het nieuwe regeerak-
koord en de nieuwe bewindslieden 
de voorstellen nog op eigen wijze 
zullen inkleuren. 

De afgelopen maanden ging het werk 
aan de Omgevingswet gestaag door en 
is een extra verdiepingsslag ingevuld. Dit 
proces liep langs drie sporen: het regulie-
re wetgevingtraject, de informele verdie-

pende consultaties en het kwaliteitspoor 
Extra Impuls Omgevingswet (EIO). Deze 
sporen komen eind november weer bij 
elkaar in een voorstel en een reeks beslis-
punten voor de politieke leiding. 

Het reguliere spoor
Inmiddels zijn vrijwel alle onderzoeken 
voor verdieping van het wetgevingspoor 
afgerond. Er is gekeken naar normstel-
ling en de wenselijkheid en mogelijk-
heden voor afwijking, er is gestudeerd 
op bestuurlijke afweegruimte, rechtsbe-
scherming, de extra mogelijkheden van 
het begrip milieugebruiksruimte, nieu-
we vormen van gebiedsontwikkeling en 
flexibel en globaal bestemmen. Ook is 

Wet krijgt vorm
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