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Inleiding 

De expertisedag wordt geopend door 
Jan de Vreugd. Op deze dag staat het 
uitwisselen van kennis centraal, waarbij de 
volgende drie sleutelbegrippen een 
belangrijke rol spelen: 
- geïnformeerd worden;
- verbinding zien met de verschillende mensen 

die hier aanwezig zijn;
- en je eigen zaak bepleiten.

Momenteel wordt er gewerkt aan de 
integratie van het omgevingsrecht. Het 
doel is om een eenvoudig en beter 
samenhangend omgevingsrecht te creëren en 
actief en efficiënter aan een dynamische samenleving te 
werken. Omgevingsrecht beslaat verschillende domeinen, dus kijk ook eens 
breder om je eigen expertise uit te breiden. 

Maar er zijn ook minder goede kanten: het hele omgevingsrecht is te groot. Na de invoering 
van de Wabo en het crisis- en herstelbeleid is men meteen weer doorgegaan met de 
ontwikkeling van de omgevingswet. Kan er niet beter gezorgd worden voor institutionele rust, 
door kleinere wetten als de Wro en de Wabo samen te voegen, in plaats van weer een nieuw 
idee in te voeren? Bovendien worden kennis en kunde niet gedeeld binnen gemeenten en 
wordt er niets van geleerd. Dus zorg dat kennis en kunde up-to-date is en voorzie de 
gemeenten hierin. 

Tom Vaessen benadrukt dat het bij het omgevingsrecht gaat over de verschillende domeinen 
RO, Natuur, Milieu, Water, Wonen en Cultuur en dat samenwerking van mensen tussen deze 
domeinen erg belangrijk is. Op deze expertisedag is het doel om buiten je eigen domein te 
kijken. “ Wat kom je halen en wat kom je brengen? Daar gaat het om vandaag.” 

NATIONALE 

EXPERTISEDAG 

OMGEVINGSRECHT



Deelnemerslijst  
Aad Leeflang	 Gemeente Rotterdam

Aart Wagenaar	 Gemeente Ermelo

Albert Bil 	 Rechtspraktijk A. Bil 

Amra Avdic	 Provincie Utrecht

Andrea Roolfs	 Gemeente Den Haag

Andrea Nieland	 Gemeente Gorinchem

Anne van Kessel	 Provincie Utrecht

Arjan Nijenhuis	 Ministerie IenM

Arno Schoondorp	 Rust aan de Kust

Barbara van der Maarel	Maandag

Carola van den Heuvel	 Patres-van den Heuvel

Chantal Buurman 	 CSO Juridische Zaken

Chris van Eunen	 HU

Cora van Wageningen	 Gemeente Leiden

Corine Flendrie-van derMinisterie I&M
Schoot 

Corrie Wieles	 Gemeente Rotterdam

Cynthia Groot 	 Gemeente Drechterland

Daan Bakker	 Gemeente Den Haag

Daniella Nijman	 VVM

Danielle Cramers	 Gemeente Wijdemeren

Dick de Heer

Dick Verboom	 Gemeente Zoetermeer

Edwin Hartkamp 	 Gemeente Barendrecht 

Eric van Dijk	 Rura Ruimtelijk Advies

Eric Houtman	 InterConcept

Esther Bliek	 Ordina Consulting

Esther de Jonge

Evert van der Wilt	 HU

Flip ten Cate	 Federatie Welstand

Frank ter Braak	 Martens en Van Oord

Frank Claus 	 Clausule. Juridisch 
	 adviesbureau

Ger Meerts	 Gemeente Venlo

Gerard Molendijk	 NedGraphics

Gerrit Bogaers 	 Mr G.J.A.M. Bogaers 
	 advocaat Laren NH

E. van Gils	 Gemeente Zaanstad

Guido Ritskes	 Durable Blue

Haje van Egmond	 Ministerie BZK

Hans Slot	 Gemeente Weststellingwerf

Hans van Zitteren	 Tonnaer Adviseurs in 
	 Omgevingsrecht

Hans van der Vliet 	 Gemeente Gorinchem

Hans van Gurchom	 Senze

Hans Barendregt	 Gemeente Rotterdam

Harro Visser	 Gemeente Apeldoorn

Henk van Oosterbosch	 Gemeente Spijkenisse

Hilde Ploegmakers 	 Gemeente Heusden

Ingeborg de Zeeuw -  Gemeente Nieuwegein
't Lam

Ingeborg Kriegsman	 Kriegsman Consultancy

Irma van Herwijnen	 Gemeente Gorinchem

Irma Maters-Meuleman	Gemeente Huizen

Iskander Dias	 Bk Ruimte & Milieu

Jan Samberg	 Gemeente Oldambt

Jan van den Heuvel	 DCMR

Jan de Vreugd	 De Vreugd Consultancy

Jan Jacob Breimer	 OLOcoach

Jan Paul Kleijwegt 	 @ Jure Advocaten

Jan Wessel Ham	 Kluwer



Jelmer de Jong	 Ministerie EZ

Jeroen Fleer

Jeroen van Amersfoort 	Centric

Johannes Regelink	 Regelink Ecologie & 
	 Landschap

John Westerdiep	 Westerdiep Adviseur Milieu 
	 en Ruimte

Joost van Zuijlen	 Gemeente Zaanstad

Jörgen Ossewaarde Gemeente Gulpen-wittem

Jos Dolstra	 VVM

Karin Vrielink	 Gemeente Wijdemeren

L.H.M. Osterholt	 NBBB

Lammert Eibrink	 Rijkswaterstaat

Lotte Hofstede	 Exsin

Lotte Stapper	 Geoplan

Lucia Schat

Marian van Lunteren	 Gemeente Huizen

Marijke de Heus	 Geofox-Lexmond

Marina Moons	 Architectenbureau Moons

Mark Dickmann	 Gemeente Huizen

Marnick Pinxterhuis 	 Eco Reest B.V.

Martijn van der Hulst	 BK Ruimte & Milieu

Martin de Bruin	 Gemeente Zeist

Max Seelen	 Patres

Menno Geltink	 Gemeente Leiden

Menzo Boon	 Gemeente Best

Merel Kool

Michiel Rhoen	 Veiligheidsregio Utrecht

Mieke Westerkamp	 Gemeente Drechterland

Mieke Hindriks	 Gemeente Gorinchem

Monique van Duurzame Energie Koepel 
Eijkelenburg

Naima Abbas	 Gemeente Gulpen-Wittem

Patrick Swinkels	 SEPH

Patrick Kroon	 Brandweer Amsterdam 
	 Amstelland

Piet Paantjens	 Stichting Bouwen met 
	 Winst

Rene Braaksma

Ria van Dijk 	 Gemeente Zwolle

Richard Braat	 Gemeente Steenbergen

Rick van der Kroon	 Gemeente Naarden

Rob Janmaat	 Landwerk

Robert Slangen	 Cauberg-Huygen 
	 Raadgevende Ingenieurs BV 

Ron van Schaik	 Gemeente Nieuwegein

Ronald Bakker 	 Programma Uitvoering met 
	 Ambitie

Ruud Bruggeman 	 BMC

Sander van Keulen	 Legalexion

Shumon Bakker	 BakkerLegal

Stefan van Bogget	 Gemeente Veghel

Susanne Siebers	 Gemeente Nieuwegein

Sylvia Pijnappel	 Gemeente Huizen

Tineke van den Berg	 Gemeente Ermelo

Tjerk Medemblik 	 Gemeente Wijdemeren

Tom Vaessen	 Orange Logic

Toon van Mierlo	 Martens en Van Oord

Toon van der Pas 	 Centric

Wico Ankersmit 	 VBWTN

Wilbert Jenniskens	 Patres

Wilma Dirken 	 Senze

Wim Plug	 Brandweer Zuid-Limburg



OMGEVINGSRECHT
DEBAT



Debat met: 
Arjan Nijenhuis

Jan van den Heuvel

Hans Barendregt

Wilma Dirken

De deelnemers hebben hun vragen 
met betrekking tot het 
omgevingsrecht kunnen stellen op 
de website, deze vragen zijn 
omgevormd tot een aantal 
stellingen.

Stelling 1: 
Het omgevingsrecht is te 
complex. 

De overgrote meerderheid in de 
zaal is het hiermee eens.

Arjan Nijenhuis (Eenvoudig beter): 
het is inderdaad te complex, een 
black box. Maar qua 
bevoegdheden is het lastig te 
vereenvoudigen. We hebben nog 
een lange weg te gaan.

Jan van den Heuvel (DCMR): het 
complexe zit in de omvang, het is 
te uitgebreid. Het doel is om de 
voorspelbaarheid te verbeteren. 
Momenteel is het niet meer 

mogelijk om een vergunning te 
maken die aan alle punten van de 
wet voldoet. Het doel van deze 
dag: voorspelbaar maken. Quote: 
“Het complexe zit hem in de 
omvang”.

Hans Barendregt (Gemeente 
Rotterdam): het is inderdaad te 
complex en onvoorspelbaar. Maar 
de oplossing is niet zo makkelijk.

Stelling 2: 
Bestuurscultuur moet 
veranderen. 

Met bestuurscultuur wordt o.a. 
bestuurlijke zwakte en gebrek aan 
transparantie bedoeld. De 



bestuurder zou een rechte rug 
moeten houden. De meerderheid 
van de aanwezigen in de zaal zijn 
het hier mee eens.

Wilma Dirken (Senze): ambtenaren 
en bestuurders groeien langzaam 
uit elkaar. Maar voor de 
bestuurders is het lastig om los van 
hun kennis bij te houden, ook nog 
eens te besturen. De kwaliteit van 
de gemeente hangt af van de 
kwaliteit van de ambtenaren.

Zaal: de ambtenaren hebben geen 
tijd om alle veranderingen bij te 
kunnen houden. Binnen (grote) 
gemeenten kan dit aangepakt 
worden met de inzet van 
gespecialiseerde mensen die 
bijhouden wat er allemaal 
verandert. 

Zaal: in de praktijk moest uitwijzen 
hoe de nieuwe regels werkten. Kan 
dit kloppen?

Arjan Nijenhuis: dat klopt. We 
proberen nieuwe regels goed te 
laten landen en goed te informeren. 
De houding van de bestuurscultuur 
zou moeten veranderen van een 
nee, tenzij… naar een ja, mits… 
cultuur. Het integrale karakter zou 
gepromoot moeten worden. 

Jan van den Heuvel: bestuurders 
moeten belangen afwegen hetgeen 
steeds moeilijker wordt. De 
kwaliteit zou verbeterd kunnen 
worden door in grotere eenheden 
te werken en elkaar te stimuleren.

Zaal (Michiel R.): maar 
schaalvergroting zorgt ervoor dat 
de bestuursmedewerkers steeds 
verder van de burgers afstaan. (Flip 
ten Cate, Federatie Welstand): Het 
zou goed zijn als de regelgeving 
begrijpelijk werd voor de burger. 
Hiermee zou ook de kloof tussen 
onderdanen en overheden 
verkleind kunnen worden. 
Bovendien zorgt de Raad van State 
voor verwarring doordat ze ‘los met 

de regels omgaan’. 

Zou het niet beter zijn om tijd te 
investeren in medewerkers die het 
uiteindelijk moeten doen? 

Hans Barendregt: er moeten meer 
kleine deelgemeenten komen. Er is 
veel onbegrip, burgers weten niet 
meer waar ze met hun klacht 
terecht kunnen. Schaalvergroting is 
nodig voor de kwaliteit, maar het 
klopt dat de afstand te groot is en 
deze grootschaligheid deel 
uitmaakt van het probleem. 

Jan van den Heuvel: De RUD is 
ontstaan vanuit het 
kwaliteitsdenken. De kwaliteit moet 
omhoog. Op het moment kan deze 
kwaliteit niet verbeterd worden 
door de versnippering van alle 
kennis en kunde. 

Zaal (Esther B): zij denkt dat er veel 
te managen is. Er moet tijd 
gestoken worden in de 
medewerkers die het moeten gaan 
doen. 

Arjan Nijenhuis: Het bestuur moet 
goed motiveren waarom ze iets 
doen. Bovendien zou de kennis en 
kunde tot een kritische massa 
gebundeld moeten worden zonder 
het contact met de burger te 
verliezen. 

Zaal (Gerrit B.): Hoe groot moet die 
kritische massa dan zijn? 
Bovendien moeten respect en 
geborgenheid in acht worden 
genomen: het is te onbekend 
(ongeborgen) voor de werknemers. 

Arjan Nijenhuis: Brede participatie 
moet aan de voorkant 
gewaarborgd worden. Dit zit ook in 
de bestuurscultuur. Je kan per 
gemeente niet voorschrijven hoe 
hiermee omgegaan zou moeten 
worden.



Stelling 3: 
De RUD’s (regionale uitvoering 
dienst) garanderen de vereiste 
kennis en kunde. 

De zaal is verdeeld. 

Jan van den Heuvel: niet mee 
eens. Bundeling van kwaliteit en 
kundigheid is belangrijk.

Wilma Dirken: niet mee eens. Je 
wordt niet automatisch slimmer 
door bij elkaar te gaan zitten, er is 
veel meer investering nodig. Het 
Fenomeen RUD garandeert niets, 

er zijn veel 

randvoorwaarden nodig om het 
succesvol te laten zijn. Mensen 
moeten echt gaan praten met 
elkaar, er moet worden 
samengewerkt en kennis en kunde 
moeten met elkaar worden 
gedeeld.  

Hans Barendregt: RUD is een 
prima initiatief maar de afstand tot 
RUD is erg groot. Hier is zeker nog 
winst te halen.

Jan van den Heuvel: RUD werkt 
het beste wanneer zowel 
opdrachtgever als –nemer 
kwaliteiten hebben, als er op 
locatie gewerkt wordt en ze in 
goed contact blijven met de 

burgers. 

Zaal (Mark, Gemeente Huizen): 
Zoals ze het nu doen gaat het van 
lokaal naar een centrale locatie 
vanaf waar iedereen weer lokaal 
moet gaan werken. Er wordt veel 
geknipt en geplakt met functies.

Arjan Nijenhuis: Er zijn drie pijlers: 
de wet, kennis en kunde en 
bestuurscultuur.

Jan van den Heuvel: veel 
gemeenten moeten bezuinigen. Dit 
kan door meer samen te werken 
waardoor je vanuit een grotere 
organisatie toch in je eigen 
expertise kan werken. 

 

JAN VAN DEN HEUVEL 

(DCMR):

“HET 

COMPLEXE 

ZIT HEM IN 

DE OMVANG”



PRAKTIJK: 
BETER GOED GEJAT 

DAN SLECHT 
VERZONNEN



Praktijk met: 
Wilma Dirken

Hans Barendregt

Stefan van Bogget 

Wilma Dirken (Senze): 
Wat is waar iedereen in de praktijk 
behoefte aan heeft? 
Waar moeten nieuwe 
ontwikkelingen in de wet over 
gaan? 

Hoe moet tot het moment dat deze 
wet ingevoerd wordt, deze tijd 
overbrugt worden? 

Het is belangrijk om te kijken wat 
we van elkaar kunnen leren. Er is 
heel veel bekend waarvan niet 
bekend is dat het bekend is. Al 
bestaande ideeën met elkaar 
uitwisselen, zodat er geen nieuwe 
hoeven te komen. 

Theorie Crisis- en herstelwet 
Hans Barendregt, Gemeente 
Rotterdam

Het gaat om versnellen en 
versimpelen van de procedures en 
het creëren van werkgelegenheid. 

Innovatieve projecten (bijzondere 
instrumenten) hebben wel als 
ondergrens de Europese, vage, 
regels. Heel Nederland maakt 
beheersverordeningen in plaats van 
bestemmingsplannen. Ga ruimer 
bestemmen! 

Voorbeeld Crisis- en herstelwet 
Stefan van Bogget, Gemeente 
Veghel

Om een oud bedrijventerrein in de 
gemeente Veghel te behouden is er 
een massaplan opgesteld waarin 
zowel kunst&cultuur als 
voedingsbedrijven zijn opgenomen. 
Er ontstonden problemen omdat er 
zoveel factoren (milieu, draagvlak, 



bouwbesluiten, handhaving etc.) 
meegenomen moesten worden. 
Daarom is er geen 
bestemmingsplan geschreven 
waarin alles duidelijk is en is 
vastgelegd, maar in plaats daarvan 
een flexibel en ruimdenkend plan 
d.m.v. de Crisis- en herstelwet. 

Naarmate het plan steeds 
concreter is geworden, is er nu wel 
een bestemmingsplan geschreven. 

Quote: “Je hoeft het wiel niet altijd 
zelf uit te vinden.”

Vragen over de crisis- en 
herstelwet

Waarom wil je zo graag in de crisis- 
en herstelwet komen? Waarom niet 
een 

ontwikkelingsplan i.p.v. een 
conserverend plan? 

Stefan van Bogget: omdat er nog 
geen exact bestemmingsplan was. 
Ontwikkeling is nu ook mogelijk.

Waarom zou je het 
bestemmingsplan niet in tact 
laten?

Arjan Nijenhuis: het gaat niet om 
de naam. Bovendien heeft het 
bestemmingsplan een aantal 
nadelen die nu worden 
ondervangen. 

Monique van Eijkelenburg 
(Duurzame Energie Koepel): 
Welk effect heeft de omgevingswet 
op de duurzame en locale 
initiatieven?

Hans Barendregt: In de 
toekomstige omgevingswet kan in 
het kader van innovatie en 
duurzaamheid meer mogelijk 
gemaakt worden. Dan kan je 
afwijken van de knellende 
regelgeving. Het is meer verweven 
met ruimtelijke ordening. Maar de 
hoogste wet telt. 

E. van Gils, Gemeente Zaanstad: 
Binnen deze gemeente is er een 
verbod op windmolens 
vastgesteld. Zou hier iets gedaan 
kunnen worden met de crisis- en 
herstelwet? 

Antwoord: Crisis- en herstelwet is 
landelijk, maar moet wel getoetst 
worden aan wetgeving en als hier 
niet aan voldaan wordt, dan houdt 
het op. 

STEFAN VAN BOGGET (GEMEENTE VEGHEL): 

“JE HOEFT HET WIEL NIET ALTIJD ZELF 

UIT TE VINDEN.”



OPTIMALISEREN 
VAN DE INTEGRALE 

SAMENWERKING



Samenwerking: 
Hoe kunnen we de 

samenwerking binnen 
het omgevingsrecht 
(RO, natuur, milieu, 

water, wonen, cultuur) 
verder optimaliseren?

• Aansturing door één generalist
• Afspraak is afspraak
• Afwegen belangen
• Back-office
• Begrip voor elkaars vakgebied
• Beleidsafdeling met alle 

beleidsvelden ontschotten
• Betere opleiding met de werkers
• Betere organisatie
• Binnen de overheid een 

omgevingsspindocter
• Centraal punt
• Communicatie
• Communicatie op elk niveau
• Communicatie afstemmen (LSD)
• Deregulering
• Digitaal overzicht van alle 

aspecten en betrokkenen
• Duidelijkere wetgeving
• Één aanspreekpunt
• Eén bevoegd gezag
• Elkaar leren kennen
• Elkaars verwachtingen 

“managen”/ organiseren
• Evalueer eerst de Wabo en ga 

dan uit van bewezen sterktes
• Gebiedsbeheerder
• Gezamenlijk advies
• Generalist als teamleider
• Goede ICT
• Houding
• Informatie in een vroeg stadium
• Informatie verzamelen
• Informatiedag/avond burgers
• Infrastructuur
• Integraliteit
• Juiste mensen op de juiste 

plaats
• Ken je collega, ken je burger
• Kennis aan de front, niet aan 

de back
• Kennis delen
• Kennis en kunde vergroten
• Koppelen basisregistraties
• Kwaliteit – vertrouwen, 

vertrouwen in de kwaliteit die 
anderen leveren

• Levelplaying field
• Meedenken en meewegen
• Op elkaar letten
• Praat met één mond, maar blijf 

wel communiceren
• Proces goed in kaart
• Projectenboek (interactief)
• Projectmatig
• Publiek + privaat
• Schaalvergroting wat moet, 

lokaal wat kan
• Specialisaties
• Sta open voor andere 

gezichtspunten
• Stel vast waar de overlap zit, 

waar je elkaar kunt versterken
• Structurele kennisoverdracht
• Van begin af aan alle 

vakgebieden daar waar mogelijk 
binnen de opleidingen 
gezamenlijk les te volgen; kennis 
delen

• Veel contact tussen vakmensen 
onderling

• Verantwoordelijk voelen

• Verder kijken dan je eigen 
vakgebied

• Vergadering beleggen 
• Verschillende disciplines laten 

overleggen ook voor concrete 
projecten 

• Vooroverleg
• Vraaggestuurd werken/weten 

wat de consument wil
• Warme ruimte
• Wees open minded
• Weten wat je zelf niet weet
• Zoveel (de blinde vlek) mogelijk 

disciplines in een team (zoveel 
als nuttig)



Vragen: 
Beantwoordt door 

de deelnemers 
Vragen voortkomend uit de diverse 
deelnemers op de Nationale 
Expertisedag Omgevingsrecht 
konden worden gesteld waarmee 
men elkaar ging helpen 
antwoorden te vinden op deze 
vragen. Hieronder de uitwerking 
van de vragen met antwoorden, 
gegeven door deelnemers.

Kunnen de planregels niet veel 
leesbaarder/korter en 
eenvoudiger?
• Verregaand wel mogelijk; 

omschrijven tot eenvoudigere 
kortere artikelen, laten nalezen 
door leken

• Planregels laten vertalen in Jip en 
Janneke taal 

• In plaats van een jurist, aan het 
eind een Neerlandicus er naar 
laten kijken

• Probeer ’t eens! Gemeente 
maakt zelf de regels

Hoe komt de omgevingswet er 
uit te zien en waarom zo dan?
• Betere integratie van werkvelden
• Logisch van opzet 
• Minder klantvriendelijk\weinig 

verandering/flexibeler
• Zie site: omgevingswet.pleio.nl/
• Hopelijk overzichtelijk
• Herkenbare plaats voor de 

domeinen

• Helder en overzichtelijk met 
goede ‘zoektermen’

Hoe maak je de omgevingswet 
begrijpelijk?
• Helder systeem
• Duidelijk definities op basis van 

wat we al weten = bestaande 
wetgeving

• Goede dwarsverbanden
• Voorrangsregels
• Geen willekeur bij besluit
• Minder instrumenten
• 1 procedure
• Overzicht houden
• Teksten eenvoudig en leesbaar
• Heldere indeling in hoofdstukken 

enz van de wet
• Visualiseren en schema’s
• OLO5 in Jip en Janneke taal
• Goede voorlichting
• Participatie

Hoe optimaliseren wij de 
samenwerking in onze eigen 
organisatie?
• Eén aanspreekpunt
• Ken elkaars kennis + kunde
• Plenair, integrale sessies
• Een regisseur met juridische 

kennis en affiniteit met vakgebied
• Let op blinde vlekken
• Echte specialisten in huis hebben
• Als team worden afgerekend op 

resultaat
• Eerlijk zijn naar elkaar toe = 

openheid
• Projectmatig werken
• Flexwerken --> afspraken met 

collega’s
• Heldere opdrachten
• Projectbureaus

Welk probleem van burgers 
wordt opgelost met de 
omgevingswet?
• Burger/initiatiefnemer vindt het 

complex (wetstelsel)
• Wordt er een probleem opgelost
• Burger is gebaat bij snellere 

besluitvorming
• Geen enkel probleem
• Eén vergunning aanvraag voor 

wat dan ook
• Onoverzichtelijkheid
• Onbegrijpelijke tekst --> niet 

opgelost

Waarom om zo snelle 
wetswijzigingen?
• Nog integraler aanpakken
• Verder doorontwikkeling van de 

Wabo
• Wabo niet beoogde resultaat 

behaald
• Om integraler product te leveren
• Haastige spoed = zelden goed
• Rekening houden met factor 

‘mens’
• Werkgelegenheid
• Snel veranderende markt

Komt specialisatie de 
communicatie ten goede?
• Nee, je zou casemanagers 

(generalisten) en specialisten bij 
elkaar moeten laten brengen

• Nee nodig: coördinatie en 
verantwoordelijkheid 

• Ja, met één integraal advies naar 
opdrachtgever

• Hangt van de instelling of van de 
persoon af

• Sociale vaardigheden, emotie, 
eerlijkheid 

• brede belangstelling

WELK PROBLEEM VAN BURGERS WORDT 

OPGELOST MET DE OMGEVINGSWET?



Hoe lost de omgevingswet de 
tegenstrijdigheden binnen 
verschillende wetgevingen op?
• Inventariseren knelpunten
• Sloop en nieuwbouw van de 

regelgeving
• Betere samenhang tussen 

vergunningen
• Één begrippenkader, één 

vergunning, één procedure

Hoe is organische ontwikkeling 
mogelijk binnen de 
omgevingswet?
• Normen + vergelijkbare 

oplossingen mogelijk 
• i.p.v. 30 omgevingsdiensten, 1 

omgevingsdienst

Biedt de omgevingswet/Wabo 
gemak voor de 1% complexe 
projecten, of complexiteit voor 
de 99% eenvoudige projecten?
• Het zou interessant zijn om eerst 

te onderzoeken of voor die 1% 
complexe projecten met een 
beperktere wetswijziging kan 
worden volstaan, voordat zo’n 
omvangrijke operatie wordt 
ingezet waar het gros geen/
nauwelijks baat bij heeft --> 
CHW + Wabo + Wro integreren? 
CHW z.o.?

• Tegenvraag: hebben de 99% last 
van de Wabo/omgevingswet?

Waarom hebben we het al 40 
jaar over dit probleem 
(=samenwerking)?
• Politiek en persoonsgebonden
• Cultuur, veranderende 

samenleving
• Ambtenaar 40.0?
• Mensen en inzichten 

veranderen
• Geen consensus?
• Voortschrijdend inzicht?

Hoe is Natura2000 straks 
opgenomen in omgevingsrecht. 
Wet?
• Is een integraal onderdeel
• Als hoofdstuk
• Als onderdeel
• Integraal onderdeel conform wet 

natuur die nu in de maak is 
• Nog niet

Wat is het ideaal beeld van het 
omgevingsrecht?
• Één loket
• Één aanspreekpunt
• Goede organisatie erachter
• Vergunning binnen de termijn, 

snel
• Duidelijk, eenduidig en 

democratisch
• 1 vergunning

WAT IS HET IDEAAL 

BEELD VAN HET 

OMGEVINGSRECHT?
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Omgevingswet: 
Jos Dolstra 

Het doel is om het omgevingsrecht 
te vereenvoudigen. Er gaan veel 
wetten op in de omgevingswet. De 
omgevingswet bestaat uit drie 
onderdelen: stroomlijnen 
omgevingsrecht, doelmatig 
onderzoek en meer flexibiliteit. Er 
zijn zes instrumenten:

1. omgevingsvisie
2. programma
3. algemene regels

4. omgevingsverandering
5. omgevingsvergunning

6. projectbesluit

• Omgevingsvisie mag vastgesteld 
worden door gemeenten en 
moet vastgesteld worden door 
provincies en het rijk. 
Omgevingsvisie gaat o.a. over 
natuur, structuur, milieu, water en 
verkeer. De visie moet wel één 
integrale visie zijn. Het 
programma mag wel per sector 
verschillen. 

• Omgevingsverordeningen: alle 
lokale regels over fysieke 
leefomgeving in 1 verordening. 

• Omgevingsvergunningen: 
voortzetting en uitbouw 
omgevingsvergunning Wabo 

• Projectbesluit: opvolger sectorale 
besluiten = intergraal besluit. 

Planning loopt zwaar achter, 
onbekende einddatum. 

De wet natuurbescherming zal ook 
opgenomen worden in de 
omgevingswet. De omgevingswet 
moet integraal zijn, er moet één 
visie zijn voor je hele grondplan. 

Vragen over de omgevingswet:

Is de wet duidelijker?
Nog niet gezien, en dat is precies 
het probleem: nog onbekend.

Is de wet klantvriendelijker?
De omgevingswet zal niet 
klantvriendelijker zijn. De cultuur zal 
moeten veranderen, hoe de 
mensen hiermee omgaan. 

Waarom verandert de naamgeving 
steeds? Dat is verwarrend.
De regels (onder de verschillende 
naamgeving) veranderen weinig, 
deze kennis wordt en dient 
vastgehouden te worden. 

Wat is het ideaalbeeld van de 
omgevingswet?
Deze vraag is een paar jaar 
geleden ook al gesteld. Schijnbaar 
is dit nog steeds niet duidelijk en 
weet men nog niet goed wat de 
wet precies inhoudt.

Worden er eisen gesteld aan de 
kennis van medewerkers?
Ja, vanaf 2015. Er komen 
kwaliteitscriteria waar de 
organisatie (incl. medewerkers) aan 
moet voldoen. Dit wordt bereikt 
d.m.v. investering in opleiding voor 
medewerkers en door permanente 
educatie daarna. Het is op de 
werkvloer positief ontvangen. 

Wat zijn de kwaliteitscriteria? 
www.uitvoeringmetambitie.nl 

http://www.uitvoeringmetambitie.nl
http://www.uitvoeringmetambitie.nl


Hoe verhoudt dat tot het MBO/
HBO opleidingsniveau van de 
werknemers?
Het is in eerste instantie 
competentiegericht. Maar 
inderdaad komt er een minimaal 
niveau, ook qua opleiding.

Welke automatisering moet?
Het is altijd eigen invulling maar als 
je wilt handhaven dan moet je wel 
veel digitaliseren. Digitalisering 
moet (ook voor planvoering) door 
eigen gemeenten geregeld worden. 
Maar er zijn ook voorgeschreven 
wetten waarin o.a. staat dat:

• Uitkomsten van handhaving in 
een digitaal systeem moeten 
staan

• Verplicht is om 
gemeenschappelijke regelingen 
te voeren. 
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