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De Omgevingswet komt eraan. Deze wet kan leiden tot geheel andere werkwijzen binnen de fysieke leefomgeving. We 
kunnen de effecten ervan op dit moment nog niet helemaal  overzien, maar de verwachting is wel dat de wet veel zal 
losmaken. Zowel bij overheden, als bij burgers en bedrijven.

De Omgevingswet staat nu al in de belangstelling. Op zich is dat bijzonder, omdat de wet pas op zijn vroegst  in 2018 in werking 
treedt. De oorzaak? Het werkveld is nieuwsgierig. En dus kijken alle betrokkenen de komende jaren wat de wet voor hen 
betekent en hoe ze er gebruik van kunnen maken. De komende tijd zal er ongetwijfeld de nodige discussie gaan losbarsten.

Provero wil graag een bijdrage leveren aan deze discussie. Dit doen we vanuit onze rol als klankbord, netwerk en platform voor 
kennisuitwisseling. We organiseren, ook de komende jaren weer, activiteiten voor onze leden en voor andere geïnteresseerden 
en we brengen een aantal publicaties uit. Op deze manier ondersteunen we mensen en organisaties bij de implementatie en de 
uitvoering van de Omgevingswet, en dan met name bij de digitale aspecten ervan.

Het boekje dat u nu in handen heeft, is hiervoor de basis. De komende jaren verbreden we de onderwerpen uit dit boekje en 
diepen deze verder uit.  

De kracht van Provero neemt toe naarmate Provero meer leden heeft. Meer leden betekent immers meer kennis, meer 
ervaringen en meer uitwisselingen.

Aan de lezers van dit boekwerkje die nog geen lid van Provero zijn, daarom de oproep word lid! Dit kan via de website van 
Provero: www.provero.nl 

Wij wensen u veel leesplezier!

Het bestuur van Provero

Voorwoord

Provero, vereniging voor de digitale aspecten van het omgevingsrecht
De Omgevingswet, terug naar de zandbak
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1.1 Algemeen

Deze publicatie beschrijft hoe overheden en met name de 
gemeenten zich kunnen voorbereiden op de Omgevingswet. 
De Omgevingswet biedt een aantal mogelijkheden om anders te 
werken en om in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. 
Deze mogelijkheden moeten echter wel worden benut. Dat gaat 
niet vanzelf. Hiervoor zijn acties nodig. Deze acties hebben, 
naast de inhoud van de Omgevingswet, te maken met de 
organisatie, de werkwijzen en de competenties van mensen. 
Daarom komen deze eveneens aan de orde in deze publicatie. 
De publicatie bevat een verkenning van de Omgevingswet en 
handreikingen voor de praktijk om nu al aan de slag te gaan met 
de Omgevingswet of het gedachtegoed daarvan. 

1.2 Verklaring titel

De Omgevingswet, de instrumenten en de competenties doen 
denken aan een zandbak. Zowel wat betreft de inhoud als de 
processen die in een zandbak afspelen. Inhoudelijk, omdat de 
zandbak de kaders biedt waarbinnen wordt gewerkt. De wijze 
waarop zandgebouwen gebouwd kunnen worden, wordt bepaald 
door het aanwezige zand. Slap zand levert andere resultaten 
op dan stevig zand. Dit geldt ook voor een nieuwe vinding: 
kinetisch zand. Dit is zand dat voor achtennegentig procent uit 
zand en twee procent uit bindmiddel bestaat. Dit bindmiddel 
leidt tot geheel andere vormen en mogelijkheden. Binden en 
verbinden zijn twee belangrijke begrippen uit de Omgevingswet. 

Kleine vernieuwingen kunnen al leiden tot nieuwe resultaten. 
De zandbak heeft ook een relatie met organiseren, werkwijzen 
en competenties. In een zandbak vinden allerlei interacties plaats 
om tot een zandgebouw te komen. Daarbij spelen competenties, 
zoals samenwerken, initiatief, creativiteit en onderhandelen een 
belangrijke rol. Kortom: de Omgevingswet is te beschouwen 
als een grote zandbak. Binnen de kaders kunnen alleen mooie 
dingen tot stand komen met het juiste zand en met een goede 
samenwerking.  

1.3 Leeswijzer 

Deze publicatie bestaat uit drie delen. 
In deel A staan de Omgevingswet en de gevolgen hiervan 
voor de praktijk centraal. Zowel wat betreft de inhoud, 
als de werkwijzen en competenties. In deel B wordt een 
van de belangrijkste instrumenten van de Omgevingswet 
uitgediept. Dit is het omgevingsplan. Het omgevingsplan 
is de opvolger van het bestemmingsplan. De mogelijke 
veranderingen van de Omgevingswet weerspiegelen zich 
mooi in het omgevingsplan. Door een beschrijving van 
het omgevingsplan wordt de wet tastbaarder en wordt het 
gemakkelijker om ermee aan de gang te gaan. 
Deel C heeft een ander karakter. Dit deel bevat een aantal 
reflecties van mensen uit de praktijk op dit boekje en op 
de Omgevingswet. De auteurs van de reflecties plaatsen 
onderwerpen in een breder perspectief. 

1. Inleiding
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Deel A: de Omgevingswet

In het volgende hoofdstuk wordt eerst kort stilgestaan bij 
de achtergronden en de doelen van de Omgevingswet. 
Bovendien wordt de reikwijdte beschreven. Hoofdstuk 3 geeft 
een overzicht en schets van de Omgevingswet. Dit maakt 
het zoeken in de wet makkelijker. In hoofdstuk 4 worden 
de kerninstrumenten besproken. Dit zijn de belangrijkste 
instrumenten van de Omgevingswet. Op basis hiervan moet 
vorm en inhoud worden gegeven aan de uitvoering van de 
wet. Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de verschillende 
aspecten van de digitalisering. De digitalisering is een 
belangrijk onderdeel van de Omgevingswet. Hoofdstuk 
6 is een koppelhoofdstuk. Hierin wordt aangegeven dat 
de inhoud alleen tot zijn recht komt als degenen die de 
wet moeten uitvoeren, hiervoor de juiste competenties 
hebben. Hoofdstuk 7 gaat in op de competenties die nodig 
zijn voor een goede implementatie en uitvoering van de 
Omgevingswet. Hoofdstuk 8 gaat over de organisatie. Door 
de nieuwe instrumenten en de context waarbinnen gewerkt 
wordt, is de kans aanzienlijk dat overheidsorganisaties 
veranderen. Tegelijkertijd hoeven veranderingen en 
verbeteringen hoeven niet te wachten op de Omgevingswet. 
Ook nu al kunnen zaken worden opgepakt. Deze 
worden beschreven in Hoofdstuk 9. Hoofdstuk 10 bevat 
samenvattend een aantal handreikingen voor de praktijk.

Deel B: het omgevingsplan

In hoofdstuk 11 worden de formele aspecten van het 
omgevingsplan besproken. Hoofdstuk 12 gaat in op de 
inhoud van het omgevingsplan. Hoofdstuk 13 geeft een 
overzicht van de regels die opgenomen worden in een 
omgevingsplan. Enkele algemene aspecten die een rol spelen 
bij het opstellen van een omgevingsplan, worden genoemd 
in hoofdstuk 14. De delen A en B worden afgerond met een 
slotwoord dat is opgenomen in hoofdstuk 15.

Deel C: reflecties

Aan een aantal deskundigen uit de praktijk is gevraagd om vanuit 
hun specifieke deskundigheid een reflectie te geven op deze 
publicatie. De resultaten zijn opgenomen in deel C. Hoofdstuk 
16 bevat een inleiding op de reflecties en in hoofdstuk 17 staan de 
reflecties zelf. De reflecties belichten diverse onderwerpen van 
de Omgevingswet en vormen hiermee een mooie afronding van 
deze publicatie. Tegelijk zijn de reflecties ook weer een opening 
naar een verdieping en verbreding van verschillende aspecten 
van de Omgevingswet. Provero wil hiervoor de komende jaren 
graag als platform dienen.

1.4 Wettekst

Deze publicatie is gebaseerd op de concept-Omgevingswet, 
Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014, 33962, nr 2 en de bij 
dit concept behorende Memorie van Toelichting.
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2.1 Algemeen

De Omgevingswet is opgesteld om te komen tot een 
samenhangend stelsel van regelingen op het terrein van 
de fysieke leefomgeving. Dit is volgens het kabinet nodig, 
omdat het bestaande omgevingsrecht versnipperd is. Het 
is niet ontworpen, maar ontstaan uit beleidskaders en 
regels vanuit verschillende domeinen. Voorbeelden van 
deze domeinen zijn: het bouwen, de ruimtelijke ordening, 
de aanpak van water, bodem- en luchtverontreiniging, 
veiligheid, gezondheid en infrastructuur2. De huidige regels 
van de fysieke leefomgeving zijn primair gericht op hun 
eigen specifieke belang en sluiten daardoor vaak niet goed 
op elkaar aan. De wettelijke stelsels zijn bovendien vaak 
op verschillende manieren vormgegeven en er worden 
verschillende termen gebruikt. 

Dit maakt de besluitvorming lastig. En daardoor worden 
beleidsdoelen van overheden onvoldoende of niet efficiënt 
bereikt. Het huidige systeem wordt door zowel overheden als 
marktpartijen lastig, stroperig en ondoorzichtig bevonden. 
Slechts met een grote mate van deskundigheid worden er 
oplossingen gevonden en de juiste besluiten genomen.
De Omgevingswet moet dit veranderen. Er komt een nieuw 
stelsel dat bestaat uit overzichtelijke, samenhangende en 
efficiënte regels.  

De Omgevingswet speelt hierbij in op een aantal 
maatschappelijke ontwikkelingen. Onze samenleving 
horizontaliseert van verzorgingsstaat naar 
participatiemaatschappij: een maatschappij waarin burgers zo 
veel als mogelijk deelnemen in de samenleving (participeren) 
en waarin de overheid op gelijkwaardig niveau in gesprek 
treedt met de burger en het bedrijf. Een samenleving 
waarin maatschappelijke initiatieven worden ontplooid en 
waar sociaal ondernemerschap plaatsvindt, de zogeheten 
‘doe-democratie’. De burger wordt in toenemende mate 
zelfredzaam, hiertoe in staat gesteld door onder meer de 
informatietechnologie. De overheid schept randvoorwaarden 
en neemt bureaucratische obstakels weg. 

De overheid verandert in een overheid van die ‘zorgt-
voor’ naar een overheid die ‘zorgt dat’. En dat betekent 
dat de overheid terugtreedt. De behoefte aan aanvullende 
ondersteuning en dienstverlening wordt ingevuld door 
burgerinitiatieven en het bedrijfsleven. Een goede 
informatiepositie is daarbij cruciaal. Daarvoor is een ‘open 
overheid’ nodig. Een overheid die laat zien wat ze wel en niet 
doet, hoe ze werkt en wat ze weet. Daardoor is de burger in 
staat om snel en gemakkelijk zijn weg te vinden binnen het 
overheidsapparaat en is het bedrijfsleven in staat om zijn 
dienstverlening goed te laten  aansluiten op die van 
de overheid. 

2. De Omgevingswet
Deel A: De omgevingswet

verandering inspireert je



12

2.2 Fysieke leefomgeving

De term fysieke leefomgeving staat centraal in de 
Omgevingswet. De wet geeft echter geen definitie van dit 
begrip. Net zoals de Wet ruimtelijke ordening ook geen 
definitie geeft van het begrip goede ruimtelijke ordening. 
De fysieke leefomgeving is een dynamisch iets dat zich niet 
laat vatten in een begripsbepaling. De Omgevingswet geeft 
wel aan wat de fysieke leefomgeving in ieder geval omvat: 
bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, 
lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed3. De wet bevat 
een opsomming van onderdelen of aspecten van de fysieke 
leefomgeving. De fysieke leefomgeving is simpel gezegd de 
omgeving waarin wij wonen, werken, verblijven en recreëren. 

2.3 Doelen

Net als alle nieuwe wetten, heeft de Omgevingswet ook een 
aantal doelen. De inhoud en de regels van de Omgevingswet 
moeten de overheden faciliteren om deze doelen te bereiken. 
De Omgevingswet streeft ernaar:
- de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het   
 gebruiksgemak van het omgevingsrecht te vergroten;
-  te komen tot een samenhangende benadering van de  
 leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving;
-  de innovatie en actieve aanpak te stimuleren waardoor  
 kwaliteitsdoelen voor de leefomgeving worden gehaald;
-  de bestuurlijke afwegingsruimte te vergroten door daar  
 waar mogelijk ruimte te bieden voor gebiedsgericht  
 maatwerk en te zorgen voor duidelijkheid en landelijke  

 uniformiteit waar dat gelet op de effecten op de fysieke  
 leefomgeving kan en efficiënt is;
-  de besluitvorming over activiteiten en projecten in 
 de leefomgeving te versnellen en te verbeteren. 
 Dit gebeurt door een vermindering van de onderzoekslasten, 
 een heldere toedeling van bevoegdheden en door duidelijke  
 procedures met waarborgen voor effectieve inspraak en  
 rechtsbescherming.

Een aantal van de hiervoor genoemde doelen is niet nieuw. Deze 
doelen zijn herkenbaar vanuit bijvoorbeeld de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro), de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) en de Crisis- en herstelwet (Chw). De doelen uit deze 
wetten zijn blijkbaar niet of niet geheel gehaald. Dit komt mede 
door de domeingerichte insteek die in ieder geval de Wro heeft. Het 
gaat hier immers om een ‘goede ruimtelijke ordening’. Dit is slechts 
een onderdeel van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet 
probeert daar nu met een integrale benadering verandering in te 
brengen. Zodat er nu wel stappen vooruit gezet kunnen worden. In 
deze zin is de Omgevingswet een breuk met het verleden. Niet een 
domein staat centraal, maar de integratie tussen de domeinen.

De Omgevingswet benadert daarbij het werkveld anders 
dan de bestaande wetten. In plaats van een traditionele 
bescherming van de leefomgeving via een werende 
benadering wordt gekozen voor een beleidscyclus waar de 
continue zorg voor de kwaliteit van de leefomgeving centraal 
staat en ruimte ontstaat voor ontwikkeling. Het nieuwe 

stelsel biedt daartoe de juridische mogelijkheden, 
de stimulansen en de randvoorwaarden. 
Hoe mooi de Omgevingswet ook is: de doelen van de wet 
moeten in de praktijk worden bereikt. De praktijk moet met de 
Omgevingswet aan de gang. De wetgever vindt het belangrijk 
dat alle overheden gaan werken vanuit de doelen en intenties 
van de wet. Omdat dit afwijkt van de huidige werkwijzen, 
betekent het dat voor bestuurders en ambtelijke medewerkers 
veelal een andere houding en ander gedrag nodig zijn. 

2.4 Reikwijdte Omgevingswet

De Omgevingswet komt in de plaats van verschillende 
bestaande wetten. De inhoud van deze wetten wordt onder 
één koepel gebracht en geïntegreerd in een nieuw stelsel. De 
Omgevingswet vervangt de volgende wetten:
- de Belemmeringenwet Privaatrecht, de Crisis- en   
 herstelwet, de interim-wet stad-en-milieubenadering,  
 de onteigeningswet, de Ontgrondingenwet, de Planwet  
 verkeer en vervoer, de Spoedwet wegverbreding,   
 de Tracéwet, de Waterstaatswet 1900, de Waterwet,  
 de Wegenwet, de Wet algemene bepalingrecht, de Wet  
 ammoniak en veehouderij, de Wet beheer rijkswater en  
 omgevingsstaatswerken, de Wet bodembescherming, 
 de Wet geluidhinder, de Wet geurhinder en veehouderij, 
 de Wet herverdeling wegenbeheer, de Wet hygiëne  
 en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden,  
 de Wet inrichting landelijk gebied, de Wet inzake de  
 luchtverontreiniging, de Wet natuurbescherming, 

 de Wet milieubeheer, de Wet ruimtelijke ordening, 
 de Wet voorkeursrecht gemeenten en de Wrakkenwet
- delen van de Monumentenwet 1988 en de Woningwet; 
- bepalingen uit wetgeving voor energie, mijnbouw,  
 luchtvaart en spoorwegen die een rol spelen bij besluiten  
 over ontwikkeling van de fysieke leefomgeving

2.5 Uitvoeringsregelingen

De Omgevingswet is een kaderwet. De invulling van de wet vindt 
plaats door uitvoeringsregels in de vorm van algemene maatregelen 
van bestuur en ministeriële regelingen. Hierbij worden de 
regels geclusterd op basis van de doelgroepen van die regels. 

Er zijn op dit moment vier algemene maatregelen van bestuur 
voorzien. Dit zijn:
-  het Omgevingsbesluit,
-  het Besluit kwaliteit leefomgeving,
-  een Activiteitenbesluit gericht op het bouwen,
-  een Activiteitenbesluit gericht op water en milieu.
In de volgende paragrafen bevatten een toelichting op 
deze besluiten.  

2.5.1 Omgevingsbesluit

Het Omgevingsbesluit geeft de algemene en procedurele 
bepalingen voor de uitwerking van de instrumenten van 
de Omgevingswet. Deze bepalingen zijn van belang voor 
burgers, bedrijven en de overheid. Het verbeteren van de 
besluitvorming door het vereenvoudigen van het historisch 
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gegroeide stelsel van regels is een belangrijke opgave bij het 
opstellen van het Omgevingsbesluit. De zes kerninstrumenten 
uit het wetsvoorstel (de omgevingsvisie, het programma, het 
omgevingsplan/de provinciale en waterschapverordening, 
de algemene regels voor activiteiten in de leefomgeving, het 
projectbesluit en de omgevingsvergunning) zijn hiervoor de 
basis. Het Omgevingsbesluit werkt deze verder uit. 

Het aantal vergunningsplichtige activiteiten en het aantal 
indieningsvereisten die voor de vergunning gelden, worden 
verminderd en geharmoniseerd. Het Omgevingsbesluit 
bevat ook bepalingen over grondexploitatie en toezicht en 
handhaving. Daarnaast zorgt het Omgevingsbesluit voor meer 
helderheid over de plan-mer. Tot slot is ook de toedeling van het 
bevoegd gezag, aanvullend op wat de Omgevingswet daarover 
regelt, een belangrijk onderdeel van het Omgevingsbesluit. 

2.5.2 Besluit kwaliteit leefomgeving

Het Besluit kwaliteit leefomgeving richt zich primair 
op besluiten en taken van overheden. Het Besluit geeft 
inhoudelijke normen voor de leefomgeving, waaraan 
bestuursorganen zich moeten conformeren en waarmee 
ze aan het werk moeten of kunnen. Concreet gaat het om 
de vaststelling van omgevingswaarden en het stellen van 
instructieregels die de doorwerking van omgevingswaarden 
en andere doelen naar besluitvorming van bestuursorganen 
regelen. Dit Besluit bevat ook de toetsingskaders voor 
vergunningen en bepalingen over monitoring en informatie.  

2.5.3 Activiteiten in de fysieke leefomgeving

De uitvoeringsregelgeving voor activiteiten in de 
leefomgeving omvat regels voor feitelijke handelingen van 
burgers, bedrijven en overheden. Het gaat om een groot 
aantal regels, dat nu voor het grootste deel is opgenomen 
in het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Bouwbesluit 
2012. Vanwege de herkenbaarheid bestaat deze groep 
regels vooralsnog uit twee AMvB’s die aansluiten bij de 
verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving. Eén 
AMvB is voornamelijk gericht op het bouwen en het tweede 
AMvB op water en milieu. De uitvoeringsregeling biedt de 
mogelijkheid om samenhang aan te brengen in de manier 
waarop regels nu zijn vormgegeven. Een voorbeeld is de 
manier waarop maatwerkvoorschriften kunnen worden 
toegepast. Dit verschilt momenteel in het Bouwbesluit 
en in het Activiteitenbesluit. Een eenduidige vormgeving 
verduidelijkt en vergemakkelijkt het gebruik. 

In de uitvoeringsregelgeving over de activiteiten in de 
leefomgeving wordt ook duidelijk waar het mogelijk is 
om met gelijkwaardige maatregelen aan een voorschrift te 
voldoen. Ditzelfde geldt voor de ruimte voor maatwerk om 
tot een gezonde en veilige leefomgeving te komen.

Bij het opstellen van de regelgeving wordt bezien in hoeverre 
verplichte meldingen noodzakelijk zijn. De inzichtelijkheid 
in de regels wordt vergroot door verwijzingen naar (private) 
normen te beperken en te harmoniseren. 

2.6 Rollen en verantwoordelijkheden

Een goede fysieke leefomgeving wordt alleen bereikt als alle 
betrokkenen hun bijdrage hieraan leveren. Daarom richt de 
Omgevingswet richt zich niet alleen op de overheid, maar 
op alle betrokkenen. Iedereen heeft immers baat bij een 
goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving en eenieder 
draagt voldoende zorg voor de fysieke leefomgeving4. Een 
ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn 
activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke 
leefomgeving is verplicht alle maatregelen te nemen die 
redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om die 
gevolgen te voorkomen. Als de gevolgen niet kunnen 
worden voorkomen, dan moeten die gevolgen zoveel 
mogelijk worden beperkt of ongedaan worden gemaakt. Als 
de gevolgen onvoildoende kunnen worden beperkt, dan 
moet de activiteit achterwege worden gelaten voor zover dat 
redelijkerwijs kan worden verwacht5.

De Omgevingswet onderscheidt de volgende actoren: burger, 
bedrijven en overheid. De burger is primair verantwoordelijk 
voor de kwaliteit van zijn woning en zijn grond. Deze mogen 
geen onaanvaardbare veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor 
hemzelf en voor derden opleveren. 

De wetgever verwacht van bedrijven daarnaast dat ze 
actief invulling geven aan de zorgplicht voor de fysieke 
leefomgeving. Bedrijven die zelf projecten initiëren, moeten 
vroegtijdig participatie van de omgeving organiseren en 

samenwerken met andere partijen. Bedrijven hebben vaak de 
sleutel in handen voor het aanpakken van milieuproblemen. 
De overheid heeft twee belangrijke rollen: het waarborgen 
van kwaliteit en ruimte geven voor ontwikkeling. Deze rollen 
kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd. Dit 
heeft te maken met de opgaven waarvoor de maatschappij 
zich gesteld ziet en de politieke opvattingen over de rol van 
de overheid daarin.  

2.7 Vertrouwen

De kwaliteit van de fysieke leefomgeving is het resultaat 
van interacties tussen alle betrokkenen. Dit resultaat kan 
alleen maar goed zijn als er vertrouwen tussen de actoren is: 
vertrouwen in initiatiefnemers, vertrouwen in de overheid en 
vertrouwen tussen overheden. 

Dit betekent dat burgers en bedrijven het vertrouwen van 
de overheid moeten krijgen. Als dit vertrouwen er is en - in 
het verlengde hiervan - de verantwoordelijkheid ook bij 
initiatiefnemers wordt gelegd, kan het overheidstoezicht 
worden teruggebracht. Deze beweging sluit aan bij de huidige 
ontwikkelingen, waarbij de overheid doelen formuleert en 
initiatiefnemers zelf kunnen en mogen bepalen hoe ze die 
doelen bereiken. 

Mocht dit vertrouwen er nog níét zijn, dan moet de overheid 
eerst bezien hoe ze dit vertrouwen toch kan geven. Dit gaat 
niet ineens. Het geven van vertrouwen is een proces en 
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een kwestie van durven loslaten. De overheid kan hieraan 
gefaseerd werken: stap voor stap.

Vertrouwen is een wederzijds principe. Ook de burger of 
het bedrijf moet vertrouwen hebben in de overheid. De 
Omgevingswet levert daar op vier manieren een bijdrage 
aan: door het faciliteren van burgerparticipatie, door betere 
besluitvorming, door inzichtelijker procedures en regelgeving 
en door het beter beschikbaar stellen van informatie over 
de fysieke leefomgeving. Voor de overheid ligt daar een 
belangrijke rol: zij moet er zelf aan werken om het wellicht 
verloren gegane vertrouwen van de burger terug te winnen. 

2.8 Ontwikkelingen

De Omgevingswet speelt in op een aantal ontwikkelingen 
dat in de praktijk van de fysieke leefomgeving herkenbaar is. 
Achtereenvolgens komen hierna aan de orde:
- organische planologie
- van toetser naar partner in proces
- van toetsen naar overleg
- gebruik van geo-informatie
- teruglopende financiën
- vereenvoudiging

2.8.1 Organische planologie

Binnen de ruimtelijke ordening wordt gezocht naar 
nieuwe ideeën om vorm en inhoud te geven aan 
gebiedsontwikkelingen. De tijd dat een overheid hier 

als enige over nadacht en eenzijdig bepaalde welke 
ontwikkelingen binnen een gebied zouden gaan 
plaatsvinden, ligt ver achter ons. Mede als gevolg van de 
economische crisis is het werkveld van de ruimtelijke 
ordening tot het besef gekomen dat niet primair de overheid 
bepaalt wat er komt, maar de markt. Of in ieder geval een 
combinatie van deze twee partijen. De overheid kan in de 
huidige tijd stimuleren, faciliteren en sturen, maar niet 
meer voorschrijven en afdwingen. De overheid ontwikkelt 
en realiseert immers zelf vaak niet. Ze is afhankelijk van 
initiatiefnemers (marktpartijen) die met plannen komen. 

De organische planologie sluit aan bij deze beweging door 
een stapje terug te doen in het gedetailleerd regelen. Binnen 
de organische planologie worden alleen de randvoorwaarden 
geschetst. De ontwikkelingen daarbinnen worden in overleg 
met initiatiefnemers opgepakt. Meestal gebeurt dit nadat een 
initiatiefnemer zich heeft gemeld. In gezamenlijk overleg 
wordt dan bezien hoe het initiatief het beste kan worden 
gerealiseerd. De overheid kijkt dus niet vooruit naar de 
ontwikkeling van een geheel gebied, maar focust zich op 
projecten binnen het gebied. Tegelijkertijd kan en mag een 
overheid geen blanco cheque afgeven voor de ontwikkeling van 
een gebied. Organische planologie gaat daarom altijd vergezeld 
van randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden kunnen 
bijvoorbeeld betrekking hebben op stedenbouwkundige 
kwaliteit, financiën , bestuurlijke keuzen, aanwezige waarden 
en kwaliteiten en grenzen van omgevingsaspecten.

2.8.2 Van toetser naar partner in proces

Door de ontwikkeling van organische planologie verandert 
de rol van de gemeente. De gemeente bepaalt op voorhand 
niet meer wat er komt, maar treedt op als partner in het 
proces. Er vindt daarmee een verschuiving plaats van 
blauwdrukdenken (toelatingsplanologie) via het samen 
uitvoeren (ontwikkelingsplanologie) naar de markt aan zet 
(uitnodigingsplanologie). Deze verschuiving vindt plaats 
binnen een beleidskader (randvoorwaardenplanologie). 

Dit vraagt om een andere houding en om andere 
competenties van bestuurders en ambtenaren. Deze 
verandering van houding treedt overigens niet alleen op 
binnen het omgevingsrecht. In de hele maatschappij is 
sprake van ‘horizontalisering’. Dit betekent dat het verticale 
denken met de overheid in de top, plaats maakt voor een 
overheid die steeds meer een partner wordt in het proces. 
En zich op die manier inpast in de maatschappij6. Het is niet 
meer de overheid die bepaalt wat er gebeurt. Het betreft een 
samenwerking van overheid en markt.

Door deze verandering gaat de overheid steeds meer over 
van normgericht handelen op contextgericht handelen. 
Dat houdt in ze niet vanuit zichzelf zaken oppakt en regelt, 
maar in de maatschappij gaat staan en luistert naar wat de 
maatschappij wil. De werkzaamheden van de overheid 
worden daarmee meer extern en gericht op het bereiken van 
een maatschappelijk geformuleerd doel.

2.8.3 Van toetsen naar overleggen

Door de hiervoor beschreven ontwikkeling wordt ook de 
toetsing van aanvragen om omgevingsvergunningen anders. 
Normen in het kader van de Omgevingswet zijn minder 
zwart-wit, maar laten verschillende opties open en geven 
ruimte voor bestuurlijke afwegingen. Dit betekent dat de van 
oudsher toetsende rol van de overheid verandert in een rol 
van overleg. De resultaten van dit overleg tussen overheid 
en initiatiefnemer bepalen uiteindelijk wat en hoe er wordt 
gebouwd en of een functie wordt gerealiseerd.

De rol van de vergunningverlener verandert overigens nog 
om twee andere redenen. De eerste is dat de Omgevingswet 
het doel heeft om zo veel mogelijk te werken met algemene 
regels en zo min mogelijk met omgevingsvergunningen. Dit 
betekent dat er straks veel minder omgevingsvergunningen 
verleend hoeven te worden. De toetsing vooraf wordt 
vervangen door een controle achteraf in de vorm van toezicht 
en handhaving.

De tweede reden ligt in de mogelijke privatisering van 
de vergunningverlening binnen de bouwsector7. Hierbij 
wordt gedacht aan het toetsen van bouwaanvragen op de 
bouwtechnische aspecten door private bedrijven. Door deze 
toets bij de private sector te leggen, zou er efficiënter kunnen 
worden gewerkt en procedures en processen versneld. De 
beleidsmatige toets aan bijvoorbeeld het omgevingsplan blijft 
wel bij de gemeente.   
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2.8.4 Gebruik geo-informatie

Binnen het domein van de fysieke leefomgeving komt steeds 
meer locatiegebonden geo-informatie in de vorm van open 
data beschikbaar. Bovendien wordt het werken met geo-
informatie steeds meer gemeengoed. Sterker nog: de roep om 
openbare en direct toegankelijke geo-informatie neemt hard 
toe. Logisch ook, want door gebruik van de geo-informatie 
kunnen procedures en processen sneller worden doorlopen 
en kunnen instrumenten sneller worden gemaakt. 

De verwachting is dan ook dat de rol van geo-informatie toeneemt. 
Dit is onder meer te zien in het project Geosamen8. Dit project 
gaat in op de grote maatschappelijke vraagstukken waaraan 
geo-informatie de komende jaren een belangrijke bijdrage kan 
leveren. Bijvoorbeeld vraagstukken op het gebied van zorg, ruimte, 
mobiliteit, energie, bouw en water. Dit zijn beleidsterreinen 
waarmee de Omgevingswet zich ook bezighoudt. 
Een ander document dat het toenemende belang van geo-
informatie illustreert, is de Europese kaderrichtlijn INSPIRE 
(Infrastructure for spatial information in Europe)9. In heel 
Europa moet geo-informatie op basis van deze richtlijn 
digitaal en gestandaardiseerd beschikbaar worden gesteld en  
toegankelijk worden gemaakt.

2.8.5 Teruglopende financiën

De afgelopen jaren moesten veel overheden bezuinigen. Er 
kwam steeds minder geld beschikbaar voor werkzaamheden 
binnen het domein van de fysieke leefomgeving. Daardoor 

moesten werkzaamheden anders, efficiënter en vaak 
goedkoper worden uitgevoerd. Ook zijn er werkzaamheden 
niet uitgevoerd, bijvoorbeeld het maken van structuurvisies 
en het actualiseren of integreren van beleid. Er werd alleen 
gedaan wat noodzakelijk was. 

De komende jaren worden hopelijk beter, maar het is 
waarschijnlijk dat de jaren met het vele geld niet zullen 
terugkomen. De budgetten blijven beperkt. In de praktijk zal 
daarom gezocht moeten worden naar creatieve oplossingen 
om de kwaliteit van de werkzaamheden zo hoog mogelijk te 
houden en om de kansen en voordelen van de Omgevingswet 
zo goed mogelijk te benutten. 

2.8.6. Vereenvoudiging

In de praktijk wordt vaak gehoord: kan het niet wat 
eenvoudiger? De praktijk van de fysieke leefomgeving 
kenmerkt zich door ingewikkelde instrumenten, procedures 
en onderzoeken. Deze zijn de afgelopen decennia ontstaan. 
In plaats van eenvoudiger is het er naar de mening van velen 
alleen maar ingewikkelder geworden. De wens is om met 
een schone lei op een eenvoudige manier te beginnen. De 
Omgevingswet wil hier gehoor aan geven. 

2.9 Afstemming op natuurwetgeving

De modernisering van de natuurwetgeving wordt nu niet in 
de Omgevingswet opgenomen. De voorbereiden van de Wet 
natuurbescherming 201510 gaat zelfstandig door. Hierdoor 

kan de Wet natuurbescherming 2015, zoals was voorzien, in 
2015 in werking treden. Hiermee wordt tegemoet gekomen 
aan de wens uit de praktijk om de gewenste modernisering en 
decentralisatie binnen de natuurwetgeving zo snel mogelijk te 
verwezenlijken. 

Bij de overheveling van de natuurwetgeving te zijner tijd naar 
de Omgevingswet kan de Omgevingswet daarvan profiteren. 
Dit omdat in de Wet natuurbescherming 2015 wordt 
toegewerkt naar de Omgevingswet. Zo wordt er uitgegaan 
van hetzelfde het begrippenkader, dezelfde instrumenten 
(onder meer de omgevingsvisie en programma’s, algemene 
regels en de omgevingsvergunning) en procedures als in de 
Omgevingswet.  

2  Op rijksniveau gaat het om meer dan 4.700 artikelen verspreid over meer dan 35  

 wetten, 120 algemene maatregelen van bestuur en 120 ministeriele regelingen.
3  Zie artikel 1.2 Omgevingswet
4  Zie artikel 1.6 Omgevingswet. 
5  Zie artikel 1.7 Omgevingswet
6  Zie bijvoorbeeld Jan Rotmans in het boek ‘In het oog van de orkaan’, waarin de  

 transitiesprocessen die binnen Nederland afspelen, worden beschreven.
7  Zie Voorstel van Wet inzake Kwaliteitsborging in de bouw  (http://www. 

 internetconsultatie.nl/wetkwaliteitsborgingvoorhetbouwen)
8  Geosamen is een project van het ministerie van I&M, Geobusiness Nederland en  

 NCG. Voor meer informatie zie de site www.geosamen.nl.
9  Zie website Geonovum: http://www.geonovum.nl/onderwerpen/inspire 
10  Zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/natuur-en-biodiversiteit/wetgeving- 

 voor-natuurbescherming-in-nederland
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3.1 Algemeen
Om een goed beeld te krijgen van de inhoud van de 
Omgevingswet, zijn twee dingen handig om te weten: wat er 
in de hoofdstukken van de wet staat en welke instrumenten 
en mogelijkheden de wet biedt. Hierna volgt daarom eerst 
een korte schets van de wet. Daarna leest u meer over de 
kerninstrumenten van de wet11. Degenen die niet met de 
Omgevingswet werken en zich meer bezighouden met 
organisatie, werkwijzen en competenties kunnen dit 
hoofdstuk overslaan.

3.2 Hoofdstukindeling Omgevingswet
In Hoofdstuk 1 (Algemene bepalingen) worden de begrippen 
uit de Omgevingswet verklaard (via een bijlage) en wordt 
ingegaan op het fenomeen fysieke leefomgeving. De wet geeft 
geen definitie, maar somt wel op wat de fysieke leefomgeving 
in ieder geval omvat12. Vervolgens beschrijft het hoofdstuk 
wat onder gevolgen voor de fysieke leefomgeving wordt 
verstaan13. Ten slotte staat in hoofdstuk 1 uitleg over de 
zorgplicht die voor iedereen geldt: een ieder draagt voldoende 
zorg voor de fysieke leefomgeving.  

Hoofdstuk 2 (Taken en bevoegdheden van bestuursorganen) 
bevat, zoals de titel al aangeeft, de taken en bevoegdheden 
van bestuursorganen. Het uitgangspunt hierbij is dat de 
uitoefening van taken en bevoegdheden wordt overgelaten aan 
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de bestuursorganen van een gemeente, tenzij daarover andere 
regels zijn gesteld. Afdeling 2 van dit hoofdstuk introduceert 
het gemeentelijk omgevingsplan, de waterschapsverordening, 
de provinciale omgevingsverordening en de 
mogelijkheden tot delegatie van deze instrumenten. Wat 
onder omgevingswaarden wordt verstaan en wie deze 
omgevingswaarden kan en mag stellen, is opgenomen in 
Afdeling 3. Afdeling 4 gaat in op de toedeling van taken aan de 
verschillende overheden, zoals de taken van een waterschap 
en de taken in het kader van watersystemen. Tot slot wordt 
in dit hoofdstuk aangegeven welke instructieregels het rijk 
en de provincie kunnen geven. Met andere woorden: wat de 
bevoegdheden van het rijk en de provincie zijn om regels te 
stellen waarmee een ander bestuursorgaan rekening moet 
houden bij de uitvoering van taken en bevoegdheden.

Hoofdstuk 3 (Omgevingsvisies en programma’s) gaat in op 
twee belangrijke instrumenten van de Omgevingswet: de 
omgevingsvisies en de programma’s. 

Hoofdstuk 4 (Algemene regels over activiteiten in de fysieke 
leefomgeving) geeft aan welke zaken opgenomen kunnen 
worden in: omgevingsplan, waterschapsverordening, 
provinciale omgevingsverordening en algemene 
regels van het rijk. Ook het bevoegd gezag en de 
voorbereidingsbescherming komen aan de orde.
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Hoofdstuk 5 (De omgevingsvergunning en het projectbesluit) 
behandelt de omgevingsvergunning en het projectbesluit. 
Hier wordt onder andere aangegeven voor welke activiteiten 
een omgevingsvergunning nodig is, wie het bevoegd gezag 
is, op welke wijze een aanvraag wordt beoordeeld en wat 
de weigeringsgronden zijn. Tevens wordt ingegaan op het 
projectbesluit.

De hoofdstukken 6, 7 en 8 zijn gereserveerd voor integratie 
van regelgeving over niet-plaatsgebonden handelingen die op 
dit moment vooral te vinden is in de Wet milieubeheer en de 
Wet natuurbescherming. Het gaat dan om de hoofdstukken 9 
en 10 van de Wet milieubeheer en bijvoorbeeld de regels over 
jacht uit de Wet natuurbescherming. 

Hoofdstuk 9 is gereserveerd voor regels over grondverwerving, 
zoals de inhoud van de Wet voorkeursrecht gemeenten. 

Hoofdstuk 10 (Gedoogplichten) regelt de gedoogplichten 
binnen de fysieke leefomgeving. Het kan hierbij gaan 
om gedoogplichten van rechtswege (bijvoorbeeld bij 
waterstaatswerken) of gedoogplichten die bij beschikking 
worden opgelegd (bijvoorbeeld bij hoofdspoorwegen en 
transport van afvalwater).

Hoofdstuk 11 is gereserveerd voor de thema’s onteigening en 
herverkaveling.

Hoofdstuk 12 (Grondexploitatie) ziet op de grondexploitatie. 
Zo worden er regels gegeven over exploitatiegebieden en 
bovenwijkse voorzieningen en wordt er uitleg gegeven over de 
vaststelling van exploitatieregels of exploitatievoorschriften, 
over exploitatieopzetten, en over verhaal van kosten en 
overeenkomsten over grondexploitatie.

Hoofdstuk 13 (Financiële bepalingen) gaat in op de financiële 
bepalingen. In de verschillende Afdelingen wordt ingegaan 
op: leges, vergoeding van extra kosten voor een gemeente, 
financiële bepalingen vanwege omgevingsvergunningen 
en vergoedingen voor adviezen van de commissie voor de 
milieueffectrapportages.

Hoofdstuk 14 en 15 zijn gereserveerd. Hoofdstuk 14 geeft 
straks regels over verhandelbare rechten. Het gaat daarbij 
primair om de inhoud van het huidige hoofdstuk 16 van de 
Wet milieubeheer. In Hoofdstuk 15 worden de bepalingen 
ten aanzien van schade opgenomen.

Hoofdstuk 16 (Procedures) beschrijft de procedures. In 
Afdeling 1 wordt het elektronisch verkeer geregeld. De daarop 
volgende Afdeling gaat in op de coördinatieregeling en de 
manier waarop andere bestuursorganen moeten worden 
betrokken bij het nemen van besluiten. Afdeling 3 tot en met 
6 schetsen de procedures voor de instrumenten uit de wet. De 
beslistermijnen, inwerkingstermijnen en beroep worden in 
Afdeling 7 aangereikt.

Hoofdstuk 17 (Adviesorganen en adviseurs) legt de basis 
voor adviesorganen op rijksniveau (zoals commissie voor 
de milieueffectrapportage) en op gemeentelijk niveau (zoals 
commissie voor de monumentenzorg).

Hoofdstuk 18 (Handhaving en uitvoering) regelt onder 
andere de bestuursrechtelijke handhaving, de aanwijzing 
van toezichthouders, de intrekking van begunstigende 
beschikkingen en de bestuurlijke boete.

Hoofdstuk 19 (Bevoegdheden in bijzondere omstandigheden) 
gaat onder andere in op ongewone voorvallen, archeologische 
toevalsvondsten van algemeen belang, gevaar voor 
waterstaatswerken en buitengewone omstandigheden 
(bijvoorbeeld landsverdediging).

Hoofdstuk 20 (Monitoring en informatie) beschrijft de 
monitoringsverplichtingen en de informatieverstrekking. 
Onder deze laatste vallen bijvoorbeeld ook de landelijke 
voorziening omgevingsdocumenten en het ter plaatse 
verstrekken van informatie aan het publiek.

Hoofdstuk 21 is gereserveerd voor de regelingen over 
openbaarheid van milieu- informatie. De overheid waarborgt 
de toegankelijkheid van milieu-informatie voor het publiek. 
Dit doet ze vooral op grond van het verdrag van Aarhus en de 
richtlijn toegang tot milieu-informatie. Daarbij gaat het om 
milieu in brede zin, dus inclusief onderwerpen als landschap, 

natuur en biodiversiteit. Voorzien is dat de bepalingen 
hierover die zijn opgenomen in hoofdstuk 19 van de Wet 
milieubeheer, op een later moment worden overgebracht 
naar de Omgevingswet.

Het overgangsrecht wordt opgenomen in hoofdstuk 22. Dit 
hoofdstuk is nu nog leeg.

Hoofdstuk 23 (Overige en slotbepalingen) bevat de 
overige en slotbepalingen. In de tweede Afdeling wordt de 
experimenteerbepaling geïntroduceerd. Deze bepaling houdt 
in dat van een aantal wetten, waaronder de Omgevingswet, 
bij experiment kan worden afgeweken indien dit beoogt 
bij te dragen aan de doelen van de Omgevingswet. De 
experimenten worden bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen. Ook wordt de voorhangprocedure van algemene 
maatregelen van bestuur geregeld.

11  Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2014, 33962, nr. 2
12  Dit zijn: bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht,  

 landschappen, natuur, cultureel erfgoed
13  Als zodanig worden aangemerkt: het wijzigen van onderdelen van de fysieke  

 leefomgeving of het gebruik daarvan, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen,  

 activiteiten waardoor emissies, hinder of risico’s worden veroorzaakt en het nalaten  

 van activiteiten. Tevens worden ook aangemerkt: gevolgen voor de mens, voor  

 zover deze wordt of kan worden beïnvloed door of via onderdelen van de   

 fysieke leefomgeving
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4.1 Algemeen
In dit hoofdstuk worden de kerninstrumenten van de 
Omgevingswet kort besproken. De kerninstrumenten 
zijn de primaire instrumenten waarmee de doelstellingen 
van de overheden kunnen worden gerealiseerd. Naast de 
kerninstrumenten zijn er de ondersteunende instrumenten14. 
Deze kunnen worden ingezet in combinatie met de 
kerninstrumenten en zijn secundair. Dit hoofdstuk biedt 
geen volledig overzicht, maar een eerste kennismaking. 

4.2 Omgevingsvisie
Het rijk (de minister van I&M in overeenstemming met 
andere betrokken ministers) en de provincies (Provinciale 
Staten) zijn verplicht omgevingsvisies vast te stellen. De 
gemeenteraad kan een omgevingsvisie voor het gemeentelijk 
grondgebied vaststellen15.

Een omgevingsvisie bevat de hoofdlijnen van de 
voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de 
bescherming  en het behoud van het grondgebied16. Tevens 
bevat een visie de hoofdzaken van het integrale beleid dat 
gevoerd moet worden voor de fysieke leefomgeving. 
De omgevingsvisie bindt alleen het vaststellend 
bestuursorgaan bij de uitoefening van zijn bevoegdheden. 
Dit is hetzelfde als bij de huidige structuurvisie van de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro).
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Tegen de vaststelling van een omgevingsvisie staat geen 
beroep open. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) is van toepassing op de voorbereiding van een 
omgevingsvisie. Omgevingsvisies worden opgenomen op de 
negatieve lijst die hoort bij artikel 8:5 Awb17.

4.3 Programma’s 
Programma’s kunnen worden gemaakt om ervoor te zorgen 
dat de beleidsdoelen uit een omgevingsvisie of de door een 
bestuursorgaan vastgestelde omgevingswaarden worden 
gehaald. Programma’s zitten tussen beleid en regelgeving 
in. Voorbeelden van huidige programma’s zijn het huidige 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 
en Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
De volgende bestuursorganen kunnen programma’s 
vaststellen: het college van burgemeester en wethouders, het 
dagelijks bestuur van het waterschap, Gedeputeerde Staten en 
de minister die het aangaat. 
Een programma bevat een uitwerking van het beleid dat 
gevoerd wordt voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, 
de bescherming of het behoud van één of meer onderdelen 
van de fysieke leefomgeving. 
Daarnaast kan een programma maatregelen bevatten over 
hoe aan één of meer omgevingswaarden wordt voldaan of 
hoe één of meer doelstellingen voor de fysieke leefomgeving 
worden bereikt18. 
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Er zijn verplichte en onverplichte programma’s. De 
verplichte programma’s hebben bijvoorbeeld betrekking 
op geluid van wegen, spoorwegen en luchthavens. Ook 
programma’s voor de uitvoering van Europese richtlijnen 
(zoals de grondwaterrichtlijn, kaderrichtlijn water, richtlijn 
overstromingsrisico’s en Natura 2000) zijn verplicht. 
Bovendien zijn overheden verplicht een programma op te 
stellen als een omgevingswaarde niet wordt bereikt. 
Onverplichte programma’s kunnen een grote reikwijdte 
hebben. Overheden zijn vrij om voor hun visie en 
beleidsdoelstellingen programma’s op te stellen. De 
Omgevingswet noemt als onverplicht programma het 
gemeentelijk rioleringsplan.

Programma’s zijn in beginsel niet bindend voor derden: 
ze binden alleen het vaststellend bestuursorgaan bij de 
uitoefening van zijn bevoegdheden. Dit is anders dan het 
programma rechtstreekse titels geven voor activiteiten.
De reikwijdte voor het kunnen werken met programma’s 
moet duidelijk worden in de uitvoeringsbesluiten van de 
Omgevingswet. Met name voor gemeenten is de vraag 
in hoeverre zij de ruimte en bevoegdheid krijgen om 
programma’s te maken.

Tegen programma’s staat geen beroep open. Programma’s 
bevatten beschrijvingen van de te nemen maatregelen 

en acties. De maatregelen en acties zelf kunnen voor 
beroep vatbaar zijn. Net als omgevingsvisies worden de 
programma’s geplaatst op de negatieve lijst van de Awb. Er 
staat wel beroep open tegen delen van programma’s met 
specifieke rechtsgevolgen. Dit geldt voor programma’s die 
een rechtstreekse titel geven voor activiteiten. Voor die 
activiteiten volgt geen afzonderlijk toestemmingsbesluit meer 
voor het aspect waarop het programma ziet. 

4.4 Algemene regels over activiteiten
De Omgevingswet kent twee soorten algemene 
regels: decentrale regels en regels van het rijk19. De 
decentrale regels zijn: het gemeentelijk omgevingsplan, 
de waterschapsverordening en de provinciale 
omgevingsverordening. 

Regels van het rijk
Het rijk kan bij algemene maatregel van bestuur regels 
stellen voor een aantal activiteiten die gevolgen hebben 
of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Dit 
zijn bijvoorbeeld bouwactiviteiten, sloopactiviteiten, 
milieubelastende activiteiten, wateronttrekkingsactiviteiten 
en mijnbouwactiviteiten. De regels kunnen een verbod 
inhouden op het verrichten van een activiteit zonder 
voorafgaande melding aan het bevoegd gezag. De algemene 
regels kunnen onderwerpen bevatten waarvoor het bevoegd 

gezag maatwerkvoorschriften of maatwerkregels kan 
stellen. Ook kan het rijk bij algemene maatregel van bestuur 
instructies aan de provincie of de gemeente geven. Provincies 
en de gemeenten moeten hiermee bij het nemen van 
besluiten rekening houden. Instructies richten zich niet tot 
burgers en bedrijven etc.
 Een algemene maatregel van bestuur is aan te merken als een 
algemeen verbindend voorschrift. Op basis van artikel 8.3, lid 
1 Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat tegen dergelijke 
voorschriften geen beroep open.

Regels van de provincie
Provinciale regels over de fysieke leefomgeving worden 
opgenomen in een provinciale omgevingsverordening20. 
Deze wordt vastgesteld door Provinciale Staten. Zij mogen 
de vaststelling van een gedeelte van een verordening weer 
delegeren aan Gedeputeerde Staten. 
De provincie kan in haar verordening opnemen dat 
een gemeente of een waterschap maatregelen over een 
onderwerp in zijn of haar instrumenten mag opnemen. De 
regels in een omgevingsverordening kunnen ook inhouden 
dat het verboden is zonder omgevingsvergunning nader 
genoemde activiteiten te verrichten. Ten slotte kunnen in 
een provinciale verordening instructieregels voor gemeenten 
worden opgenomen. De provinciale omgevingsverordening 
wordt voorbereid conform Afdeling 3.4 van de Awb. Er 

staat geen beroep open tegen de provinciale verordening. 
Een provinciale verordening is ook aan te merken als een 
algemeen verbindend voorschrift.  Het is overigens mogelijk 
dat in een omgevingsverordening een beperkingengebied21 
wordt aangewezen en dat daarvoor regels tot beperking van 
het gebruik worden gesteld. In dat geval is wél sprake van een 
appellabel Awb-besluit, waartegen volgens de hoofdregel van 
de Awb beroep in twee instanties openstaat.

Regels waterschap
In een waterschapsverordening worden ook regels 
opgenomen over de fysieke leefomgeving22. Een 
waterschapsverordening wordt vastgesteld door het algemeen 
bestuur van een waterschap. Ook hier is het mogelijk om een 
gedeeltelijke vaststelling van de verordening te delegeren. In 
dit geval aan het dagelijks bestuur.
In een waterschapsverordening kunnen activiteiten 
worden benoemd waarvoor het noodzakelijk is om over een 
omgevingsvergunning te beschikken. 
De waterschapsverordening wordt voorbereid met toepassing 
van Afdeling 3.4 Awb. Tegen een waterschapsverordening 
staat ook geen beroep open. Dit is, net als bij de 
provinciale omgevingsverordening anders, als in de 
waterschapsverordening een beperkingengebied wordt 
aangewezen. Dan staat er beroep in twee instanties open.
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In deel B van dit boekje wordt uitgebreid ingegaan op het 
omgevingsplan.

4.5 Omgevingsvergunning
De Omgevingswet geeft aan voor welke activiteiten een 
omgevingsvergunning nodig is23. Voorbeelden van dergelijke 
activiteiten zijn: een bouwactiviteit, een afwijkactiviteit, 
een rijksmonumentenactiviteit, een ontgrondingsactiviteit 
en een stortingsactiviteit op zee, tenzij het een bij algemene 
maatregel van bestuur aangewezen geval betreft. In een 
algemene maatregel van bestuur kunnen activiteiten 
vergunningsvrij worden verklaard. 
Ook is een omgevingsvergunning nodig voor bijvoorbeeld 
het verrichten van een milieubelastende activiteit, een 
lozingsactiviteit, een waterontrekkingsactiviteit, de aanleg 
van een weg in een beperkingengebied of het verrichten van 
een mijnbouwactiviteit.

Waterschapsverordeningen en provinciale 
omgevingsverordeningen kunnen verboden bevatten om 
zonder een omgevingsvergunning een nader genoemde 
activiteit te verrichten. 

Een omgevingsplan heeft deze mogelijkheid niet. Een 
omgevingsplan kan wel een verbod voor een bepaalde 
activiteit bevatten. Ook kan in een omgevingsplan worden 

opgenomen onder welke voorwaarden een activiteit mag 
worden verricht. Als een activiteit onder het verbod valt 
of niet voldoet aan de voorwaarden,  is deze activiteit niet 
toegestaan. Als toch medewerking aan de activiteit verleend 
wil worden, dan kan dit via de omgevingsvergunning voor 
een afwijkactiviteit. Een omgevingsplan kan regels bevatten 
die aangeven wanneer er afgeweken kan of moet worden. 
Dit zijn de zogeheten beoordelingsregels24.

Een aanvraag om een omgevingsvergunning kan naar de 
keuze van de aanvrager op één of meer activiteiten betrekking 
hebben. Het college van burgemeester en wethouders 
is bevoegd gezag, tenzij een ander bestuursorgaan is 
aangewezen25.

De Omgevingswet kent verschillende criteria voor 
aanvragen om een omgevingsvergunning26. Een 
omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit wordt 
getoetst aan de rijksregels voor bouwwerken en aan de regels 
over bouwactiviteiten of het gebruik van bouwwerken 
die in het omgevingsplan staan. Een uitzondering hierop 
is de situatie dat er al een omgevingsvergunning voor een 
afwijkingsactiviteit is verleend. De omgevingsvergunning 
voor een afwijkingsactiviteit kan ook gelijktijdig met de 
omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit worden 
verleend27. De aanvraag om een omgevingsvergunning voor 

een bouwactiviteit wordt ook getoetst aan de exploitatieregels 
die in het omgevingsplan zijn opgenomen.

De rechtsbescherming bij omgevingsvergunningen is gelijk 
aan die van nu. Dit betekent beroep in twee instanties: beroep 
in eerste aanleg bij de rechtbank met de mogelijkheid van 
hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

4.6 Projectbesluit
De minister, Gedeputeerde Staten en het dagelijks bestuur 
van een waterschap kunnen projectbesluiten nemen28. 
Dit begrip moet niet worden verward met het huidige 
projectafwijkingsbesluit. 
Het projectbesluit van de Omgevingswet biedt een uniforme 
procedure voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving 
die voortvloeien uit de verantwoordelijkheid van het Rijk, 
een provincie of een waterschap. 
Het projectbesluit vervangt het inpassingsplan uit de Wet 
ruimtelijke ordening, het tracébesluit uit de Tracéwet, het 
projectplan uit de Waterwet en de coördinatieregelingen van 
de Wet ruimtelijke ordening, de Tracéwet, de Waterwet en de 
Ontgrondingenwet. Het projectbesluit kent een bijzondere 
voorbereidingsprocedure waarin het voornemen, een 
verkenning en de voorkeursbeslissing centraal staan. In het 
projectbesluit zelf wordt aangegeven hoe burgers, bedrijven, 
maatschappelijke organisatie en bestuursorganen bij de 

voorbereiding zijn betrokken en wat de resultaten van de 
uitgevoerde verkenning zijn. 
De regels van een projectbesluit wijzigen de regels van een 
omgevingsplan voor zover die regels met elkaar in strijd zijn. 
Een projectbesluit geldt als omgevingsvergunning als dat 
uitdrukkelijk in het besluit is bepaald. 

Het projectbesluit kan alle toestemmingen bevatten die 
nodig zijn voor het project, maar vaak zal het praktisch 
zijn om meer technische omgevingsvergunningen, zoals 
omgevingsvergunningen voor bouwen, later te verlenen. 
Ten tijde van het projectbesluit zijn immers waarschijnlijk 
nog niet alle activiteiten zover uitgewerkt dat hiervoor 
een omgevingsvergunning kan worden verleend. Het 
projectbesluit benoemt de activiteit. De wijze waarop deze 
wordt geconcretiseerd kan in een latere fase. 
De Omgevingswet voorziet erin dat uitvoeringsbesluiten na 
het projectbesluit kunnen worden genomen, met toepassing 
van de coördinatieregeling29, zodat beroep in één instantie 
openstaat in plaats van eerst beroep en dan hoger beroep. 

De gemeente heeft niet de bevoegdheid om projectbesluiten 
te nemen. Wel kan de gemeente in een omgevingsplan regels 
opnemen die conform de regels van het projectbesluit tot 
stand zijn gekomen30. 
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Tegen een projectbesluit staat beroep open bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 

14 Hieronder vallen: gedoogplichten, grondexploitatie, financiële bepalingen, 

digitalisering, advies, handhaving en uitvoering, monitoring en informatie
15 De vraag of een gemeente een omgevingsvisie kan of moet stellen is nog volop 

in beweging. Het komt op zich vreemd over dat het rijk en de provincies wel een 

omgevingsvisie moeten vaststellen en de gemeente niet.
16 Zie Afdeling 3.1 Omgevingswet
17 Dit is een lijst van besluiten waartegen geen beroep openstaat. De lijst is opgenomen in 

Bijlage 2 van de Awb (zie http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/Bijlage2)
18 Zie Afdeling 3.2 Omgevingswet
19 Zie Afdeling 4.1 Omgevingswet
20 Zie artikel 2.6 Omgevingswet
21 Een beperkingengebied wordt als volgt gedefinieerd: bij of krachtens de wet 

aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden 

over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object.
22 Zie artikel 2.5 Omgevingswet
23 Zie Afdeling 5.1 Omgevingswet
24 Zie deel B
25 Zie artikel 5.8 Omgevingswet
26 Zie paragraaf 5.1.3 Omgevingswet
27 Zie artikel 5.19 Omgevingswet.
28 Zie Afdeling 5.2 Omgevingswet
29 Zie artikel 5.43 Omgevingswet
30 Zie deel B
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5.1 Algemeen
Digitale informatievoorzieningen zijn volgens de wetgever 
een belangrijk hulpmiddel bij het goed en eenvoudig uitvoeren 
van de Omgevingswet. Door direct over de juiste informatie 
te beschikken, kunnen onderzoekslasten worden verlaagd en 
kan de besluitvorming worden versneld en verbeterd. Digitaal 
werken is daarmee geen doel, maar een middel. De gebruikers, 
in casu de initiatiefnemer, de belanghebbende en het bevoegd 
gezag, staan hierbij centraal. Zij moeten gemakkelijk relevante 
informatie kunnen raadplegen over geldende regels en de 
actuele en vergunde kwaliteit van de leefomgeving. Voor hen 
moet snel duidelijk zijn wat wel en niet mag. Bovendien moet 
de informatie voldoende kwaliteit hebben om besluitvorming 
op te kunnen baseren. 

De digitalisering die nodig is voor de Omgevingswet wordt 
uitgewerkt in het zogenaamde Uitvoeringsprogramma 
gegevensvoorziening Omgevingswet voor activiteiten in 
de leefomgeving (afgekort als GOAL)31. In dit programma 
worden voorstellen voorbereid over onderwerpen als:
-  hoe gaat het nieuwe digitale stelsel eruit zien?
-  welke voorzieningen hebben we nodig?
-  hoe wordt het stelsel georganiseerd?
-  hoe gaan we het betalen?
-  wat moeten we verankeren in de Omgevingswet en 
 de uitvoeringsregelgeving?

5. Digitale aspecten

5.2 Wettelijke regeling
De digitalisering wordt gefaseerd ingevoerd. Allereerst 
koppelt de Omgevingswet de digitale verplichtingen aan 
de omgevingsdocumenten. Omgevingsdocumenten zijn 
de kerninstrumenten van de Omgevingswet minus de 
omgevingsvergunning32. Omgevingsdocumenten hebben 
de vorm van een elektronisch bestand dat voldoet aan de 
eisen die uit de ministeriële regeling33. 

Er kunnen ook andere besluiten of rechtsfiguren worden 
aangewezen als omgevingsdocument. Dit gebeurt bij 
algemene maatregel van bestuur. Van deze mogelijkheid 
wordt pas gebruikgemaakt als de technische en andere 
consequenties ervan helder zijn. Bijvoorbeeld de gevolgen 
van de digitale beschikbaarstelling voor de privacy. 
Wie dat wil, kan op verzoek een papieren afschrift van een 
omgevingsdocument krijgen. De vergoeding hiervoor is 
zo hoog als de kosten van het maken van een afschrift34.

5.3 Standaarden
De Omgevingswet kent nieuwe instrumenten en nieuwe 
mogelijkheden. Dit betekent dat de huidige standaarden voor 
de ruimtelijke ordening moeten worden vernieuwd. Hierbij 
is het streven de standaarden te vereenvoudigen en het aantal 
standaarden beperkt te houden, ondanks de verbreding met 
domeinen, zoals water en bodem en de aanwezigheid van 
meer instrumenten. doelgericht ben je
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Het is de bedoeling van de wetgever om de kennis en ervaring 
met Ruimtelijkeplannen.nl en OLO mee te nemen in het 
nieuwe systeem. De uitgangspunten zijn daarom om zo 
dicht mogelijk bij de huidige systematiek te blijven en om 
standaarden te ontwikkelen die in de lijn van de huidige 
standaarden liggen35. 

Bij het opstellen van de standaarden speelt de discussie over de 
verbeelding: de weergave van een vlak waaraan bijvoorbeeld 
regels zijn verbonden. De vraag is of dit vlak verbeeld moet 
worden en zo ja hoe. De verbeelding kan facultatief zijn, maar 
ook verplicht. Bovendien kan de verbeelding technisch op 
verschillende manieren plaatsvinden. 

Tegelijk met de discussie over de verbeelding speelt de vraag over 
de inhoudelijke standaardisering. Inhoudelijke standaardisering 
betekent dat begrippen, termen en functies een semantisch 
gelijke inhoud hebben. De raadpleger van bijvoorbeeld een 
omgevingsplan weet dan direct wat wordt bedoeld met een 
bepaald begrip. Dit is handig, omdat in de huidige praktijk 
dezelfde begrippen voorkomen met verschillende inhouden. 
Dit betekent dat een raadpleger altijd moet doorzoeken en de 
begripsbepalingen moet lezen. Dit kost tijd en werkt verwarrend.

De wetgever gaat ervan uit dat de standaarden en de techniek 
aanwezig zijn om de Omgevingswet en de digitalisering goed 
uit te kunnen voeren op het moment dat deze wet in werking 
treedt.

5.4 Landelijke voorziening
Er komt een landelijke voorziening waarmee iedereen 
digitaal kennis kan nemen van omgevingsdocumenten36, 
andere besluiten en rechtsfiguren. Deze voorziening is 
de opvolger van www.ruimtelijkeplannen.nl. De nieuwe 
voorziening biedt een geometrische verbeelding van de regels 
of besluiten met een toelichting. Bij algemene maatregel van 
bestuur kan worden bepaald welke informatie wanneer via 
de landelijke voorziening raadpleegbaar moet zijn. Op deze 
wijze kan er gefaseerd worden gewerkt en kan de landelijke 
voorziening worden ingezet op het daarvoor geëigende 
(technische) moment..

Bij het elektronisch ter beschikking stellen van vergunningen 
speelt uiteraard de bescherming van persoonsgegevens of 
bedrijfs- en fabricagegegevens een rol. De Omgevingswet 
biedt de mogelijkheid om privacygevoelige elementen van de 
vergunningen niet op te nemen in de landelijke voorziening.

5.5 Laan van de leefomgeving
Op dit moment beschikken niet alle domeinen in de 
fysieke leefomgeving over gegevens met een vastgestelde 
bruikbaarheid of juistheid. De kernopgave binnen de 
digitale informatiehuishouding van de Omgevingswet is 
dan ook om het groeiende data-aanbod om te zetten in 
gegevens over de fysieke leefomgeving die relevant en direct 
bruikbaar zijn voor besluitvorming. Daarvoor moeten 
de informatievoorziening en de daaraan gerelateerde 

ICT-toepassingen als een samenhangend stelsel worden 
ontworpen, beheerd, bestuurd en gefinancierd. Dit stelsel 
wordt de Laan van de Leefomgeving genoemd. Over de 
Laan is een informatief filmpje beschikbaar37. Dit filmpje 
laat zien welke verbeteringen de komende jaren worden 
nagestreefd bij de digitale aspecten van het omgevingsrecht en 
met name het gebruik van digitale geo-informatie. De Laan 
van de Leefomgeving wordt stapsgewijs gerealiseerd. Het 
tempo is mede afhankelijk van de huidige kwaliteit van de 
(organisatie) van de data en de realisatie door de zogenoemde 
informatiehuizen, dat wil zeggen de denkbeeldige huizen 
langs de Laan van de leefomgeving waarin per domein de 
informatie is opgeslagen.  

Er worden in het kader van de Omgevingswet duidelijke 
afspraken gemaakt over de kwaliteit en de betekenis van 
gegevens binnen de Laan. De bestaande ICT-voorzieningen 
worden met behulp van standaarden op een logische 
manier met elkaar verbonden De Laan bestaat uit drie 
hoofdonderdelen38:
- de gebruiker krijgt toegang tot de Laan via een   
 gebruikerstoepassing: een portaal met kaarten of een loket  
 voor vergunningen en meldingen;
- de Laaninfrastructuur leidt de vragen van de gebruiker op  
 een veilige en efficiënte wijze door de informatiehuizen;
- de informatiehuizen aan de Laan geven de antwoorden. 
In deze huizen worden de ruwe data die in een 
domein beschikbaar zijn, omgezet naar gevalideerde 

informatieproducten die toegespitst zijn op de vraag. Op 
dit moment zijn er informatiehuizen voorzien voor Lucht, 
Water, Bodem & Ondergrond, Natuur, Externe veiligheid, 
Geluid, Afval, Cultureel Erfgoed, Ruimte en Bouw. Behalve 
aan deze informatiehuizen is de Laan ook gekoppeld aan de 
basisregistraties, de e-overheidsrotonde en nieuwe generieke 
registers voor onder andere verkeer en populatie.

5.6 Zaakgericht werken
Zaakgericht werken. Dat is de term die vaak gebruikt wordt 
als het gaat om digitaal werken en het verbeteren van de 
dienstverlening van de overheid aan de burger. Een zaak 
wordt gedefinieerd als ‘een samenhangende hoeveelheid 
werk met een gedefinieerde aanleiding en een gedefinieerd 
resultaat, waarvan kwaliteit en doorlooptijd bewaakt moeten 
worden’. Alle zaakkenmerken en informatie die aan een zaak 
zijn gekoppeld vormen samen een virtueel ‘zaakdossier’39.
Voorbeelden van zaken zijn omgevingsvergunningen, 
subsidies, meldingen en klachten. Zaakgericht werken 
kan echter ook worden toegepast bij het opstellen van een 
omgevingsplan. 

Door zaakgericht te werken kunnen alle betrokkenen 
(burgers, bedrijven en gemeentelijke organisatie-eenheden) 
op een eenvoudige manier communiceren over de voortgang 
en afhandeling van zaken. Zaakgericht werken bevordert 
bovendien de inzichtelijkheid. Zo worden inhoudelijke en 
procesmatige de verantwoording van een zaak gemakkelijker. 
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En wordt het mogelijk de behandeling van een zaak te 
reconstrueren.  

Zaakgericht werken past prima binnen de gedachten van 
de Omgevingswet. Bij het veranderen van werkwijzen voor 
de Omgevingswet moet dus ook worden bekeken of de 
zaakgerichte benadering geheel of gedeeltelijk kan worden 
toegepast.

5.7 E-overheid
De digitalisering van de Omgevingswet staat niet op zich. 
Ze maakt deel uit van het grote project de e-overheid40. 
Binnen het domein van de fysieke leefomgeving wordt dat 
wel eens vergeten. Wie echter de ‘Visie op het Stelsel van 
Overheidsgegevens ‘Dienstbaar aan de samenleving; de 
burger in positie; de overheid op dieet’41 leest, herkent het een 
en ander. 

De ontwikkeling is ook herkenbaar in thema’s als de 
veranderende maatschappij (participatiemaatschappij), de 
zelfredzaamheid van burger en het bedrijf, het vervagen van 
het onderscheid tussen publieke en private dienstverlening, 
toenemende publiek/private samenwerking, de Laan van de 
leefomgeving en hergebruik van informatie. Het verdient 
aanbeveling de algemene lijnen van de e-overheid te volgen 

en deze goed op te nemen in de implementatie en uitvoering 
van de Omgevingswet. Op deze manier wordt het raakvlak 
met andere beleidsterreinen binnen de overheid vergroot.

31  Voor meer info zie www.geonovum.nl
32  Omgevingsdocumenten zijn: omgevingsvisies, programma’s, omgevingsplannen,  

 waterschapsverordeningen, omgevingsverordeningen en projectbesluiten, alsmede de  

 daarbij behorende toelichting of onderbouwing.
33  Zie artikel 16.2 Omgevingswet
34  Zie artikel 16.2, lid 4 Omgevingswet
35  Huidige standaarden voor de ruimtelijke instrumenten: RO Standaarden waarmee  

 de digitale versie, de juridische bindende versie, van deze instrumenten conform Wro  

 worden gemaakt en kunnen worden geraadpleegd.
36  Zie artikel 20.12 Omgevingswet. Dit artikel verwijst naar artikel 16, lid 2 waarin  

 wordt aangegeven dat de kerninstrumenten omgevingsdocumenten zijn.
37  Zie https://www.youtube.com/watch?v=QnykLqkDniI 
38  Zie de publicatie van het ministerie van I&M ‘Naar de Laan van de Leefomgeving,  

 uitwerking digitale stelsel Omgevingswet, eerste rapport Programmadefinitie Goal  

 van 21 juli 2014.
39  Zie het Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens Zaken (RGBZ)
40  Zie www.e-overheid.nl
41  Zie http://e-overheid.nl/images/NUP/Visie%20op%20het%20Stelsel%20van%20 

 Overheidsgegevens-v1.0.pdf
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6.1 Algemeen
In de vorige hoofdstukken staan de Omgevingswet en de 
instrumenten centraal. Het betreft hier de inhoud van de 
Omgevingswet.  Om de Omgevingswet goed te implementeren 
en uit te voeren, is er echter meer nodig dan inhoud en kennis42. 
Organisaties en medewerkers moeten in staat te zijn om deze 
inhoud en kennis in de praktijk te brengen. Dit vraagt om 
andere vaardigheden: medewerkers van overheden worden  
steeds meer adviseurs in plaats van professionals. 

6.2 Meer dan inhoud alleen
Ook de minister van I&M vindt dat er in het kader van de 
implementatie en de uitvoering van de Omgevingswet meer 
is dan inhoud. Hiermee kiest ze voor een andere insteek 
dan bij de implementatie van andere wetten, zoals de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro), de Wet algemene beginselen 
omgevingsrecht (Wabo) en bij de Crisis- en herstelwet (Chw). 
Bij de implementatie van deze wetten is er met name aandacht 
besteed aan de inhoud en minder aan de competenties en 
gedragsveranderingen die hiervoor nodig zijn.

Het standpunt van de minister van I&M is mooi verwoord in 
haar brief van 17 juni 201443:

‘De grootste impact van de Omgevingswet komt uit vergroting 
van de flexibiliteit en afwegingsruimte, meer algemene regels 
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en een meer integrale benadering van de leefomgeving. Dit 
doet een flink beroep op de uitvoeringskracht van partijen 
die met de Omgevingswet aan de slag gaan. Werkprocessen 
moeten veranderen (meer samenwerking binnen en 
tussenorganisaties), mensen hebben andere competenties 
nodig en digitale systemenmoeten worden aangepast. 
Het vraagt om medewerkers die bereid en in staat zijn om 
ook vanuit de positie van de initiatiefnemer te denken. 
Medewerkers die in samenspraak met burgers en bedrijven 
oplossingen bedenken. En die goed toegerust zijn om toezicht 
en handhaving te kunnen uitvoeren. Het vraagt ook wat van 
bestuurders. De Omgevingswet biedt afwegingsruimte, maar 
het is aan bestuurders om daar daadwerkelijk invulling aan te 
geven. Dat vergt lef en doorzettingsvermogen.
Niet alleen kennis van wettelijke instrumenten is van belang 
is, maar vooral de wijze hoe hiermee wordt omgegaan is 
belangrijk. Daarom zal, gebruikmakend van gedragsinzichten, 
de invoeringsbegeleiding van de Omgevingswet zich vooral 
richten op beoogde gedragsveranderingen.’

6.3 Competenties
Competenties zijn een belangrijke voorwaarde voor deze 
gedragsveranderingen. Onder competenties van medewerkers 
wordt verstaan: een geïntegreerd geheel van kennis en inzicht, 
vaardigheden en attitudes. Voorbeelden van competenties 
zijn: samenwerken, probleemanalyse, creativiteit, sensitiviteit, keuzes wil je
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omgevingsbewustzijn, oordeelsvorming en besluitvaardigheid, 
resultaatgericht, kwaliteitsgericht en visie. Het beschikken over 
de juiste competenties44 is het vermogen om taken die essentieel 
zijn voor een functie adequaat te verrichten. Een competente 
medewerker is in staat om de meest geschikte handelingen en 
hulpmiddelen te kiezen voor het uitvoeren van zijn taken en 
het bereiken van het beoogde resultaat. 

Competenties alleen leiden niet tot het gewenste resultaat. 
Ze moeten altijd worden bezien in samenhang met de taken, 
oftewel de inhoud. Een voorbeeld van deze werkwijze 
staat in het InCoSa-model45. In staat voor Inhoud, Co voor 
competenties en Sa voor samenhang. Dit model beschrijft dat 
bij veranderingen naast de inhoud vooral de competenties de 
aandacht verdienen en in het verlengde hiervan de werkwijzen 
en de organisatie. De samenhang van deze elementen maakt 
het model krachtig in haar eenvoud. Het is daarom verstandig 
om een dergelijke methode te hanteren bij de implementatie 
van de Omgevingswet.

6.4 Verbinding
De kracht van een goede implementatie en goede uitvoering 
van de Omgevingswet ligt dus in de verbinding van inhoud aan 
gedrag. In de komende hoofdstukken wordt daarom aandacht 
besteed aan veranderingen, competenties, werkwijzen en 
organisatie.

42  In het Tijdschrift voor Bouwrecht van 9 september 2014 (TBR 2014/142, p. 806 - 810)  

 zet Jan Struiksma vraagtekens of de kennis wel voldoende is. Bezuinigingen,  

 beperkingen in personeelsomvang, teloorgang van gemeentelijke bestuursopleidingen  

 en de voortsturende stroom van regelgeving zijn hier mogelijk debet aan.  Hij vraagt  

 zich af of de praktijk de stelselherziening kan dragen.
43  Zie brief van 17 juni 2014  over de stelselherziening aan de Voorzitter van de  

 Tweede Kamer
44  Er zijn drie soorten competenties te onderscheiden: kerncompetenties,   

 afdelingscompetenties en functiecompetenties. In dit hoofdstuk wordt met name  

 gefocust op de functiecompetenties, dus de competenties die iemand binnen zijn functie  

 nodig heeft om deze met succes in te vullen.
45  Zie www.incosacursussen.nl
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7.1 Algemeen
De huidige maatschappelijke omstandigheden en 
verhoudingen tussen de overheid en initiatiefnemers vragen 
om andere rollen en een andere aanpak van opgaven binnen 
de fysieke leefomgeving. In het vorige hoofdstuk is al even 
ingegaan op de vereisten voor een goede implementatie en 
uitvoering van de Omgevingswet: naast de kennis en de 
inhoud moet aandacht worden besteed aan de competenties 
van de medewerkers.

Voor het bereiken van de doelen en voordelen van de 
Omgevingswet zijn gedragsveranderingen nodig. Deze 
gedragsveranderingen zijn succesvoller naarmate de 
medewerkers beschikken over de juiste competenties en de 
medewerkers deze competenties inzetten. 

Dit hoofdstuk richt zich met name op de ambtelijke 
medewerkers. Het mag echter duidelijk zijn dat voor een 
succesvolle verandering ook de bestuurders over de juiste 
competenties moeten beschikken. Ook zij vormen een 
belangrijke schakel in de keten tot succes.

7.2 Veranderingen in steekwoorden
De Omgevingswet brengt voor de praktijk van de fysieke 
leefomgeving de nodige veranderingen met zich mee. Deze 
veranderingen zijn als volgt weer te geven:
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Gemeenten, provincies, waterschappen en het rijk zullen 
deze veranderingen de komende jaren nader vorm en inhoud 
moeten gegeven als zij de voordelen, mogelijkheden en 
kansen van de Omgevingswet willen benutten en bereiken. 

Het ministerie van I&M ondersteunt dit proces met een 
gericht implementatieprogramma. Dat doet het ministerie 
samen met het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen. 

Van:   Naar:
sectoraal   integraal
passief   actief
alleen   samen
statisch   dynamisch
ontoegankelijk/gesloten open
gedetailleerd  globaal
weinig afwegingsruimte veel afwegingsruimte
toetsen initiatieven  partner in proces
wantrouwen  vertrouwen
overheid   initiatiefnemers
normgericht denken  doelgericht denken
veiligheid   lef
vertrouwd   nieuw
wantrouwen  vertrouwen

inzicht vormt je
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De daadwerkelijke veranderingen zullen echter per 
overheid en per organisatie moeten worden benoemd 
en uitgevoerd. Dit kunnen het ministerie van I&M en 
de implementatiepartners niet voor een overheid doen. 
Overheden moeten zelf aan de slag!

7.3 Succesfactoren veranderingen
Om de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet 
binnen een organisatie succesvol door te voeren, moet 
aan een aantal algemene randvoorwaarden worden voldaan. 
Deze randvoorwaarden hebben betrekking op zowel de 
medewerkers als de organisatie in het geheel.  
De randvoorwaarden zijn:
-  de wil om veranderingen door te voeren;
-  de bereidheid om te samenwerken;
-  de bereidheid om informatie te delen en kennis en  
 ervaringen uit te wisselen;
-  het vermogen om los te komen van bestaande werkwijzen  
 en methodieken;
-  het tonen van lef en risico-aanvaardend gedrag;
-  het nemen van tijd om nieuwe oplossingen te bedenken 
 en door te voeren;
-  het leren van elkaar;
-  het hebben van plezier in het benutten van kansen 
 en mogelijkheden;

-  het zorgdragen voor ambtelijk, bestuurlijk en   
 maatschappelijk draagvlak.

Per overheid zijn hier waarschijnlijk nog andere 
randvoorwaarden aan toe te voegen. Veranderen binnen 
een organisatie is immers maatwerk. Het bestuur en het 
management dienen de randvoorwaarden te creëren en 
deze te bewaken. 

7.4 Competenties en instrumenten
Het implementeren, vormgeven, toepassen en benutten 
van de instrumenten uit de Omgevingswet en het invullen 
van de randvoorwaarden vragen om de juiste competenties. 
Immers: als gewerkt wordt met de juiste competenties en deze 
op een adequate manier worden toegepast, kan een optimaal 
resultaat worden behaald. En kunnen de instrumenten 
worden gebruikt zoals ze bedoeld zijn. 

Per instrument zijn de vereiste competenties te benoemen 
vanuit de inhoud en de kansen die de Omgevingswet 
biedt. Voor de omgevingsvisie, het omgevingsplan en 
de omgevingsvergunning zijn bijvoorbeeld de volgende 
competenties nodig.

Aan de hand van een dergelijk schema kunnen de overheden 
voor zichzelf nagaan of de medewerkers die met de 
instrumenten gaan werken over de juiste competenties 
beschikken. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van een 
competentiescan. Hiermee wordt bekeken of de competenties 
van de medewerkers matchen met competenties die aan 
de instrumenten gekoppeld zijn en met de ambities van de 
organisatie. Als dit niet het geval is, is het verstandig hieraan 
te werken. 

Gedragsveranderingen kosten tijd. Deze tijd is gelukkig 
aanwezig, omdat de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
in 2018 of 2019 is voorzien. Bovendien hoeft op dat moment 
nog niet alles perfect te zijn. Tijdens de eerste jaren van de 
Omgevingswet is er nog tijd en zijn er, mede als gevolg van 
het te verwachten overgangsrecht, nog mogelijkheden om 
veranderingen door te voeren.

7.5 Competentie-ontwikkeling
Het ontwikkelen van competenties kan op verschillende 
manieren worden vormgegeven. Bijvoorbeeld met 
trainingen, cursussen en coachingstrajecten. Maar ook 
reflectiegesprekken, het geven van feedback, intervisie, 
het lezen van literatuur en het met elkaar praten over 
competenties leveren vaak op een eenvoudige manier 
goede resultaten op. 

Instrument Omgevingswet Benodigde competenties
Omgevingsvisie  -  Samenwerken
    -  Leervermogen
    -  Probleemanalyse
    -  Creativiteit
    -  Sensitiviteit (bestuurlijk)
    -  Omgevingsbewustzijn (beleid)
    -  …..
    -  …..
Omgevingsplan  -  Samenwerken
    -  Oordeelsvorming
    -  Probleemanalyse
    -  Creativiteit
    -  Sensitiviteit (bestuurlijk)
    -  …..
    -  …..
Omgevingsvergunning -  Oordeelsvorming
    -  Omgevingsbewustzijn
    -  Creativiteit
    -  Leervermogen
    -  Samenwerken
    -  Besluitvaardigheid
    -  Sensitiviteit (bestuurlijk)
    -  …..
    -  …..
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Competenties zijn niet complex en veelal eenvoudig in te 
zetten. Bovendien beschikken medewerkers vaak al over de 
meeste competenties. Ze zijn zich er alleen niet altijd van 
bewust dat ze die kunnen inzetten en hoe ze dat kunnen 
doen. Het op een positieve manier aandacht vragen voor de 
competenties en het hierop met elkaar toezien is in de meeste 
gevallen al een flinke stap in de goede richting.

Het ontwikkelen van competenties is ook een kwestie van 
bewustwording. Leren ontdekken wat je in huis hebt en deze 
competenties vervolgens gebruiken. Het gaat erom dicht bij 
je zelf te blijven en vooral om het doen! Bij veel overheden 
wordt er in het kader van het functioneren ook al gewerkt 
met competenties. Hierbij kan met de acties in het kader van 
de Omgevingswet worden aangesloten. Belangrijk is om de 
voortgang te monitoren en om zo nodig bij te sturen. Zo blijft 
het niet bij eenmalige acties, maar verandert de organisatie 
stukje bij beetje. 
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8.1 Algemeen
De Omgevingswet heeft een integraal karakter. Dit houdt 
onder andere in dat er verschillende vakgebieden bij 
elkaar komen en binnen een instrument op elkaar worden 
afgestemd. Dit leidt tot een integrale regeling of een integraal 
beleid. Dit integrale karakter kan gevolgen hebben voor de 
organisatie en de werkwijzen. 
In hoeverre de werkwijzen en de organisatie daadwerkelijk 
veranderen, hangt af van twee factoren. Allereerst van de 
huidige werkwijzen en organisatie. En daarnaast van de 
ambitie die de betreffende overheid zich ten aanzien van de 
Omgevingswet heeft gesteld. . Een overheid kan in meerdere 
of mindere mate inzetten op het bereiken van de voordelen 
van de Omgevingswet.
Die ambitie wordt mede bepaald door de rol en de positie 
die de overheid voor zichzelf in het maatschappelijk 
veld ziet weggelegd. Een overheid die een andere rol wil 
aannemen en op een andere manier wil werken, zal met meer 
veranderingen worden geconfronteerd dan een overheid die 
nagenoeg op dezelfde voet blijft doorgaan. 

8.2 Veranderingen werkwijzen
De integrale benadering van de Omgevingswet, de opzet en 
de vormgeving van de instrumenten en de beleidsruimte 
binnen deze instrumenten vragen dus een andere werkwijze. 
Niet het uiteindelijke product, zoals een omgevingsplan 
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en de norm in dit product staan in de Omgevingswet 
centraal, maar de beleidsdoelstellingen. Voor de wetgever 
is het belangrijk dat die gehaald worden. De weg waarlangs 
is een tweede. Daarvoor biedt de Omgevingswet diverse 
mogelijkheden. Begrippen als vertrouwen en het leggen van 
verantwoordelijkheden daar waar deze thuishoren, spelen 
hierbij een rol. 

8.3 Gevolgen werkwijzen en organisatie
De veranderingen als gevolg van de Omgevingswet hebben 
in meer of mindere mate gevolgen voor de werkwijzen en de 
organisatie46. Deze gevolgen verschillen waarschijnlijk per 
overheid en organisatie.

In het algemeen zijn de volgende veranderingen te 
verwachten:
-  het samenvoegen of beter op elkaar afstemmen 
 van disciplines; 
-  het integraal in plaats van sectoraal beoordelen 
 van initiatieven;
-  het durven nemen van risico’s en dus het durven 
 maken van fouten; 
-  het beter benutten van persoonlijke kwaliteiten,   
 vaardigheden en competenties;
-  het op het juiste niveau leggen van bevoegdheden;

de situatie beheers je
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-  het niet vanuit de lijnorganisatie, maar vanuit 
 regiegroepen adviseren van bestuurders;
-  het op een andere manier leidinggeven 
 (coaching , stimuleren en faciliteren);
-  het werken binnen een andere cultuur (meer extern  
 gericht, dan intern gericht);
-  het eerder betrekken van bestuurders bij initiatieven 
 en bij besluiten;
-  het werken met burgerparticipatie;
-  het niet meer toetsen van initiatieven, maar het 
 overleggen met initiatiefnemers; 
-  het uitbrengen van meer beleidsadviezen dan momenteel;
-  het werken met andere (niet meer) medewerkers;
-  het nemen van verantwoordelijkheden en het tonen 
 van daadkracht.

Net als bij het ontwikkelen van competenties is het goed om 
nu al na te gaan wat er op de organisatie afkomt. Dit kan in 
een organisatiescan. In deze scan wordt de huidige organisatie 
afgezet tegen de doelstellingen van de Omgevingswet en 
de ambities die er zijn. Op basis van de resultaten hiervan 
kunnen acties worden ondernomen.

8.4 Succesfactoren
Veranderingen in een organisatie en werkwijzen zijn vaak 
lastig door te voeren en tijdrovend. In grote lijn kan gesteld 

worden dat veranderingen binnen een organisatie succesvol 
kunnen worden doorgevoerd, als:
- een organisatie weet wat op haar afkomt;
- er keuzes worden gemaakt over wat de organisatie 
 wil bereiken;
- de juiste organisatievorm en werkwijzen worden gekozen;
- het management de organisatie faciliteert en ondersteunt;
- de medewerkers van de organisatie de vereiste   
 competenties bezitten;
- er een goede samenwerking is tussen de bestuurders en het  
 ambtelijk apparaat.

46  Zie bv ook het rapport ‘Omgevingswet, onderzoek naar impact voor gemeenten’ van  

 17 december 2013 dat door KING (KwaliteitsInstituurNederlandseGemeenten) in  

 opdracht van het ministerie van I&M-Rijkswaterstaat is opgesteld.
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9.1 Algemeen
De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2018 of 
2019 in werking. Alle betrokkenen hebben dus nog tijd 
om zich erop voor te bereiden en toe te werken naar dit 
moment. Bovendien kán er nu al anders worden gewerkt. 
Veranderingen en verbeteringen zijn immers ook los van de 
Omgevingswet te bereiken. De maatschappelijke behoefte 
aan meer afstemming en flexibiliteit is een gegeven. Ditzelfde 
geldt voor samenwerking, vereenvoudiging en versnelling. 
De Omgevingswet is slechts een instrument om daaraan 
vorm te geven.

Diverse overheden zijn al vanuit deze visie bezig. Ze zijn 
bijvoorbeeld op zoek naar nieuwe werkwijzen en andere 
planvormen. Vanuit het ministerie van I&M lopen er 
twee trajecten om overheden te ondersteunen bij hun 
veranderingen. Dit zijn de pilots rond de Crisis- en herstelwet 
en het project Nu al Eenvoudig Beter. 

9.2 Pilots Crisis- en herstelwet
In het kader van de Crisis- en herstelwet (Chw) worden 
pilots uitgevoerd waarin vooruitgelopen wordt op de 
Omgevingswet47. Zo kunnen momenteel 22 gemeenten 
een omgevingsplan (bestemmingsplan met verruimde 
reikwijdte) maken en worden er door een aantal gemeenten 
omgevingsvisies gemaakt. De Chw is in deze zin een soort 
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kraamkamer voor de Omgevingswet. De resultaten van de 
pilots kunnen erin worden verwerkt.
Pilots worden alleen gedaan voor plannen of initiatieven 
die last hebben van de huidige wet- en regelgeving. De Chw 
maakt het mogelijk om van deze huidige wet- en regelgeving 
af te wijken. De pilots worden aangewezen in algemene 
maatregelen van bestuur: ze worden inhoudelijk omschreven 
en er wordt aangegeven op welke punten van de wet- en 
regelgeving mag worden afgeweken. 

In de huidige pilots voor omgevingsplannen kan bijvoorbeeld 
afgeweken worden van het begrip ‘een goede ruimtelijke 
ordening’ zoals dat in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
centraal staat. De planregels mogen bij de pilots strekken 
ten behoeve van het ‘bereiken en in stand houden van 
een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit’ en het ‘doelmatig beheren, gebruiken en 
ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van 
maatschappelijke functies’. 
Ook regels over milieu, natuur, cultureel erfgoed, bomen en 
welstand kunnen in de pilots in het bestemmingsplan worden 
opgenomen. Hiertoe kunnen verschillende verordeningen 
worden geïntegreerd in het bestemmingplan met verruimde 
reikwijdte. Denk bijvoorbeeld aan de APV, kap-, en 
ligplaatsenverordening.

het diepe lokt je
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De nieuwe plannen kunnen bovendien een langere looptijd 
krijgen: van tien naar twintig jaar. Ook bieden ze de 
mogelijkheid om voorlopige bestemmingen toe te delen voor 
de duur van tien jaar (in plaats van vijf jaar). In de pilots mag 
verder worden afgeweken van een aantal onderdelen van 
de Wet ruimtelijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro), de Wet geluidhinder (Wgh), het Besluit 
geluidhinder (Bgh), de Wet milieubeheer (Wm) en het 
Activiteitenbesluit milieubeheer.
Er kunnen nog steeds pilots bij het ministerie van I&M 
worden ingediend. Meer informatie is te vinden op www.
infomil.nl/onderwerpen/ruimte/crisis-herstelwet

9.3 Nu al Eenvoudig Beter 
De wetgever wil nu al beginnen met de implementatie van 
een eenvoudig betere uitvoeringspraktijk. Daarom wordt 
vooruitlopend op de invoering van de Omgevingswet al ervaring 
opgedaan met het werken in de geest van de Omgevingswet. Dit 
gebeurt onder de titel ‘Nu al Eenvoudig Beter’. 
Dit programma  inspireert overheden en andere 
gebruikersgroepen om anders te werken. De huidige 
knelpunten in het omgevingsrecht hangen namelijk deels 
samen met kennis, kunde, houding en gedrag. Bovendien 
wordt de transitie naar de Omgevingswet gemakkelijker als 
organisaties nu al stappen zetten naar een eenvoudig betere 
uitvoeringspraktijk. Daarbij gaat het om onderwerpen 

als het bieden van meer mogelijkheden voor ruimtelijke 
ontwikkeling (onder andere globaal en flexibel bestemmen), 
het verbeteren van de kwaliteit van besluitvorming (onder 
andere de sneller en beter-aanpak), het versnellen van 
procedures en het vereenvoudigen van algemene regels. 
Goede voorbeelden worden geïnventariseerd en 
gepresenteerd via een website. Ook vinden er excursies en 
bestuurlijke gesprekken plaats. Jaarlijks wordt een trofee 
uitgereikt voor het meest inspirerende voorbeeld. 

9.4 Right to Challenge
Ten slotte is het project ‘Right to Challenge’ interessant. In 
project krijgen bedrijven, burgers, professionals, (uitvoerings)
instanties en medeoverheden de ruimte om alternatieven 
voor bestaande wet- en regelgeving aan te dragen. Het doel 
is om te komen tot een effectievere (betere) kwaliteit en 
efficiëntere (minder kosten) uitoefening van de primaire 
publieke taak. Deze alternatieven kunnen de vorm hebben 
van innovatieve projecten, vereenvoudigde procedures of een 
vermindering van de regeldruk. 

47 Zie http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/crisis-herstelwet/regelgeving/
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10.1 Algemeen
In de vorige hoofdstukken is al aangegeven dat het gewenst 
en mogelijk is om nu al te werken in het gedachtegoed 
van de Omgevingswet en om voorbereid te zijn op de 
Omgevingswet. Waarom wachten met het behalen van 
voordelen als deze nu ook al mogelijk zijn! In dit hoofdstuk 
leest u hier handreikingen voor.

10.2 Ambitie
De Omgevingswet biedt veel mogelijkheden. De wetgever 
laat het aan de overheden over hoe zij hiermee willen 
omgaan. Het rijk zal hiervoor algemene maatregelen van 
bestuur gebruiken en de provincie de provinciale verordening 
en de instructieregels. De gemeenten hebben het meeste te 
kiezen. Ze kunnen het omgevingsplan inrichten als een soort 
bestemmingsplan, maar er zijn veel meer mogelijkheden. 
Het is goed als de overheden voor zichzelf op een rijtje 
zetten wat ze willen, met andere woorden, welke ambities 
ze hebben. Wat willen ze met de Omgevingswet bereiken? 
De ambities zijn bepalend voor de hierna te beschrijven 
onderwerpen. Bij weinig ambitie zal er immers minder 
veranderen en minder hoeven te gebeuren dan bij een hoog 
ambitieniveau en het kiezen van geheel andere werkwijzen. 
Vanzelfsprekend is het van belang dat de ambities aansluiten 
bij het ontwikkelniveau van de organisatie.
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10.3 Sluit aan bij lopende ontwikkelingen
Eerder is al aangegeven dat de Omgevingswet aansluit 
bij en inspeelt op lopende ontwikkelingen. Binnen 
overheidsorganisatie wordt ongetwijfeld al aandacht besteed 
aan één of meer van deze ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de 
veranderende rol van de overheid, participatie van burgers, 
bedrijven en instellingen, vereenvoudiging van processen, 
versnellen procedures, toenemende ICT en gebruik van geo-
informatie. Bij het ondernemen van acties in het kader van 
de voorbereiding op of implementatie van de Omgevingswet 
kan hierbij worden aangesloten.

10.4 Globale en flexibele bestemmingsplannen
Bij het maken van bestemmingsplannen kunnen de grenzen 
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) worden opgezocht. 
Organische planologie in combinatie met globaal bestemmen 
is mogelijk een optie voor gebiedsontwikkelingen. In 
plaats van een globaal bestemmingsplan kan er ook een 
structuurvisie worden gemaakt. Op het moment dat zich 
initiatieven aandienen, kan voor deze initiatieven een 
afwijkingsprocedure worden gevolgd.  
Naast globale bestemmingsregels kan er worden gewerkt 
met voorwaardelijke bouw- en gebruiksregels. Het bouwen 
of gebruiken wordt dan afhankelijk gesteld van een te treffen 
maatregel, zoals de aanleg van een geluidswal. Ook de 
coördinatieregeling van de Wro kan worden ingezet. draagv lak creeer je..
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De bestemmingsplannen die gemeenten afgelopen jaren 
hebben gemaakt, zijn vaak snel, praktisch en voor relatief 
weinig geld tot stand gekomen. Dit om de verplichte deadline 
van 1 juli 2013 te halen en binnen de (bezuinigings)budgetten 
te blijven. De insteek van deze bestemmingsplannen is 
daardoor veelal conserverend. De bestemmingsplannen 
bieden vaak geen mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. 
Wellicht is het mogelijk door middel van een herziening van 
deze plannen -bijvoorbeeld in de vorm van een veegplan- de 
globaliteit en de flexibiliteit te vergroten.

10.5 Processen
In de processen (zoals die van een bestemmingsplan, een 
vergunningverlening of een bestemmingsplan) is vaak nog 
winst te pakken. Bij een nadere bestudering van het proces 
blijkt dat het net allemaal wat effectiever en efficiënter kan. 
Regelmatig worden er nog stappen in een proces gezet die 
inhoudelijk en procesmatig geen toegevoegde waarde hebben, 
vanuit het automatisme of verouderde afspraken.Een kritische 
beschouwing is op zijn plaats. Lean-management kan een goed 
handvat zijn voor het doorlichten van het proces. Onnodige 
en dubbele stappen worden dan voorkomen. Projectmatig 
werken kan ook oplossingen bieden. Ditzelfde geldt voor 
het delegeren en mandateren. Een goed vergunningen- of 
proceduremanagement48 kan veel tijdswinst opleveren.

Tijdens het proces kan, meer dan nu, risico-aanvaardend 
gedrag worden getoond. De veilige weg hoeft niet altijd 

te worden bewandeld. Werkstappen kunnen worden 
overgeslagen als dat verantwoord is. Dat geldt ook voor 
onderzoeken als de reële verwachting is dat er geen 
problemen zijn. Overleg en inspraak kunnen worden verkort 
en het is niet altijd nodig om advies te vragen. Ook is het niet 
nodig om voor inspraak of openbare voorbereidingsprocedure 
stukken ter inzage te leggen die 100 procent goed en 100 
procent volledig zijn. Het is belangrijker dat uit deze stukken 
blijkt dat het verantwoord is een besluit te nemen. Of dat 
nu een bestemmingsplan of een afwijkingsbesluit is. Ten 
tijde van het nemen van het besluit moet de informatie wel 
volledig en goed zijn. Deze volledigheid kan tijdens het proces 
worden opgebouwd. 

Het is belangrijk om de initiatiefnemer bij dit proces te 
betrekken en aan te geven wat er van hem wordt verwacht 
en wanneer. Ook kan er contact worden gezocht met de 
indieners van zienswijzen, bijvoorbeeld in het kader van de 
‘informele aanpak’49. In dit contact kan worden besproken 
wat er daadwerkelijk speelt, kan ergernis worden weggehaald 
en kunnen vragen worden beantwoord.  
Bij het nemen van een besluit kunnen nog verantwoorde 
risico’s worden genomen. Het is immers altijd mogelijk 
een besluit te herstellen. Eventueel nog via de bestuurlijke 
lus bij de rechter. Dit is geen pleidooi voor bestuurlijke 
ongehoorzaamheid, wel voor het op een reële manier omgaan 
met een initiatief. Risico-aanvaarding is onderdeel van 
het werk.

10.6 Organisatie
In het verlengde van de processen kunnen overheden ook 
kijken naar de organisatie. De huidige organisatie kan 
worden afgezet tegen de doelen van de Omgevingswet en de 
rol die de betreffende overheid voor zich ziet. De integratie 
die in de Omgevingswet zit, kan leiden tot het samenvoegen 
van teams of afdelingen. Milieu, beheer, afval, water en 
natuur komen nu meer bij elkaar, zowel in de visievorming in 
als de regeling en de uitvoering. 

Op gemeentelijk niveau is een eerste scan al makkelijk uit te 
voeren door bijvoorbeeld aan de hand van het gemeentelijk 
organisatieschema aan te geven welke teams, afdelingen, 
directie enzovoort een rol spelen bij de Omgevingswet. Het 
resultaat zal waarschijnlijk zijn dat dit op meerdere plaatsen 
in de organisatie het geval is. Op basis van deze scan kan 
worden gekeken of hierin op basis van de Omgevingswet 
veranderingen gewenst zijn.

Ook de veranderende rol bij het toetsen van aanvragen om 
omgevingsvergunningen (van normgericht naar doelgericht) 
kan aanleiding zijn om naar de organisatie te kijken. Het kan 
immers gewenst zijn meer of andere medewerkers naar een 
aanvraag te laten kijken en deze te beoordelen.
Het opnemen van de bepalingen uit de Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) in het omgevingsplan levert ook de 
nodige veranderingen op. 

Ten slotte is het nog interessant te kijken naar de manier 
waarop bestuurders bij de werkzaamheden van de 
Omgevingswet worden betrokken. Bij meer bestuurlijke 
beleidsruimte, bestuurlijke afwegingen en bestuurlijke 
normen kan het gewenst zijn om de bestuurders in een 
vroeg stadium bij de werkzaamheden te betrekken. Deze 
afstemming met het bestuur moet in de organisatie en de 
werkwijzen worden opgenomen. 

10.7 Overleg vergunningverleners en toezichthouders
Hiervoor is al aangegeven dat de rol van de toetsers van 
aanvragen om vergunningen een andere wordt. Van hen 
wordt een andere houding en een andere wijze van werken 
verwacht. Het gaat niet meer om de norm, maar om het 
beleid dat via een omgevingsvisie in het omgevingsplan wordt 
nagestreefd. Daarbij komt dat de regels in een omgevingsplan 
geheel anders kunnen zijn dan die in een bestemmingsplan. 
De regels kunnen door hun kwalitatieve of globale karakter 
op meerdere manieren worden geïnterpreteerd. Dit vraagt 
om inhoudelijke kennis, beleidsmatig kunnen denken en 
vanuit kwaliteiten kunnen redeneren. 
Het is daarom verstandig om te overleggen met 
vergunningverleners en toezichthouders om met hen de 
mogelijkheden van de regels door te nemen en te bezien hoe 
eventuele nieuwe regels op een goede manier kunnen worden 
uitgevoerd. Het is gewenst om dit te doen voordat met nieuwe 
soorten regels wordt begonnen.  
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10.8 Competenties
Voor een goede implementatie en uitvoering van de 
Omgevingswet moeten medewerkers over de juiste competenties 
beschikken. Anders is de kans groot dat de mogelijkheden 
van de Omgevingswet niet worden benut en de ambities niet 
worden gehaald. Het is daarom goed om naar de competenties te 
kijken en deze te projecteren op de ambities en de doelen van de 
Omgevingswet. Dit kan met een competentiescan. Op basis van 
deze scan kan een actieplan worden gemaakt om toe te werken 
naar de gewenste competenties. 

10.9 Van elkaar leren
Het wiel hoeft niet meerdere keren te worden uitgevonden. 
Vaak zijn oplossingen, gedachten en ideeën elders al 
aanwezig, uitgewerkt of geïmplementeerd. Het verdient 
dus aanbeveling om bij verandertrajecten te kijken wat 
er al is. Dat kan bij buurgemeenten of andere gemeenten 
zijn, maar ook bij projecten als Nu Al Eenvoudig Beter en 
de pilots van de Crisis- en herstelwet (Chw). Ook is het 
mogelijk om bijeenkomsten van verenigingen als VVM 
(Netwerk van Milieuprofessionals), BWT (vereniging voor 
Bouw- en woningtoezicht) en Provero (Vereniging voor 
ruimtelijke ordening en ICT) te bezoeken of de activiteiten 
van instellingen als Platform31 of BNSP te volgen50. Een 
andere plek waar informatie gehaald kan worden, is de 
Actieagenda Bouw51. Hier wordt onder andere gewerkt aan 
het ontslakken van overheidsbesluiten. Daarnaast bieden 
diverse opleidingscentra trainingen of cursussen aan52 en 

kan er een uitgebreid implementatietraject namens het 
ministerie, het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen 
worden gevolgd. Er is dus veel informatie te halen en veel van 
elkaar te leren. Het doorvoeren van veranderingen is vaak 
niet ingewikkeld, maar een kwestie van doen! 

10.10 Plan van Aanpak
Zoals uit het voorgaande blijkt, vraagt de Omgevingswet op 
veel punten de aandacht. Het is goed om zicht te hebben op 
wat binnen een organisatie gebeurt voor de voorbereiding op 
de wet. Acties moeten elkaar niet gaan bijten en er moet niet 
langs elkaar heen gewerkt worden.  

Een Plan van Aanpak is daarom gewenst. In een Plan van 
Aanpak staat welke acties worden ondernomen, door wie, 
wanneer en met welk doel. Tevens kan worden aangegeven 
wie verantwoordelijk is voor een actie. De acties moeten 
afgestemd zijn op de ambities. Een van de eerste acties in het 
Plan van Aanpak is dan ook waarschijnlijk het benoemen van 
de ambities. De ambities kunnen overigens ook los van het 
Plan van Aanpak worden opgesteld.

Het maken van een Plan van Aanpak is één, het uitvoeren 
twee. Het is belangrijk om draagvlak voor het Plan te 
krijgen, bijvoorbeeld via interactieve sessies. Verder moeten 
bestuurders en het management zich met het Plan van 
Aanpak kunnen verenigen en hierachter staan. 
Bij de uitvoering van het Plan van Aanpak hoort een 

constante informatie-uitwisseling. Alle betrokkenen moeten 
weten wat er gebeurt en wat de voortgang is. Zij moeten 
betrokken worden bij het proces.

10.11 Trekker
Voor het Plan van Aanpak, of los daarvan, kan een 
trekker binnen de organisatie worden aangewezen. Hij 
volgt de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet, en 
houdt in de gaten of er nog acties ondernomen moeten 
worden. Deze trekker kan periodiek verslag doen aan het 
ambtelijk management en aan het bestuur. De trekker is 
het aanspreekpunt binnen de organisatie voor collega’s 
en bestuurders. Het is verstandig dat de trekker de 
ontwikkelingen regelmatig bespreekt met de betrokken 
bestuurder(s). Enerzijds omdat de Omgevingswet de nodige 
bestuurlijke elementen in zich heeft en anderzijds ook om 
het bestuur geïnformeerd te houden. De trekker moet de tijd, 
ruimte en vrijheid hebben om zijn taak op een goede manier 
te kunnen uitoefenen.

10.12 Overleg met adviseurs
Als er binnen de organisatie ideeën leven om producten op 
een andere manier te maken en om werkprocessen anders op 
te pakken, kan het slim zijn om hierover met adviseurs van 
gedachten te wisselen. Zij hebben hier wellicht al ervaring 
mee en kunnen ervaringen van elders inbrengen. Bovendien 
staan zij los van de organisatie en zijn ze daardoor in staat net 
een andere kant van de zaak te belichten.

10.13 Informeren bestuurders
Welke van de hiervoor genoemde acties ook wordt 
ondernomen, het is altijd van belang om de bestuurders te 
informeren en de bestuurders deelgenoot te maken van wat 
binnen de organisatie wordt opgepakt en uitgevoerd.
De manier waarop de Omgevingswet straks wordt 
geïmplementeerd, is er een van beleidsmatige keuzes. 
Bestuurders kunnen dan ook niet in een te vroeg stadium 
bij de activiteiten worden betrokken. Bestuurlijke steun is 
nodig voor het uitvoeren van acties. Bestuurders kunnen 
ook besluiten nemen om de richting te bepalen en om de 
voortgang er in te houden. Als binnen de gemeente of de 
provincie een projectorganisatie in het leven wordt geroepen, 
is het dus gewenst om de bestuurders hierin een juiste plek 
te geven.

48  Bij vergunningen- of proceduremanagement worden de vereiste vergunningen en  

 procedures vooraf in beeld gebracht, wordt gekeken op welke wijze zich deze tot  

 elkaar verhouden, worden onderzocht welke informatie nodig is, worden de  

 risicovolle trajecten en besluiten benoemend en worden processen op elkaar afgestemd.
49  Zie bijvoorbeeld de informatie over ‘Prettig contact met de overheid ‘ van het  

 ministerie van BZK (www.prettigcontactmetdeoverheid.nl) 
50  Zie www.vvm.nl, www.vereniging-bwt.nl, www.provero.nl, www.platform31.nl 

 en www.bnsp.nl
51  Zie www.actieagendabouw.nl
52  Zie bijvoorbeeld www.werkplaatsomgevingswet.nl, www,incosacursussen.nl, 

 www.berghauserpontacademy.nl en www.geoplan.nl
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11.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingezoomd op de inhoud van 
het omgevingsplan. Het omgevingsplan neemt binnen 
de Omgevingswet een prominente rol in. Het woord 
omgevingsplan komt bijna honderd keer voor in de wet. 
Het is goed om dit plan iets uit te diepen en om aan te geven 
wat de mogelijkheden en de veranderingen voor de praktijk 
kunnen zijn. Voor gemeenten biedt het omgevingsplan de 
mogelijkheid voor een andere manier van regelen en van 
werken binnen het domein van de fysieke leefomgeving.
Het omgevingsplan bestaat uit regels. De regels hebben 
betrekking op de hele gemeente of op gedeelten daarvan. 
De regels zijn gekoppeld aan een geometrisch bepaald vlak. 
Het omgevingsplan is digitaal: door het aanklikken of 
opvragen van een locatie worden de regels getoond die van 
toepassing zijn op die locatie. Hoe deze locatie kan worden 
verbeeld, is nog punt van discussie. Het omgevingsplan gaat 
vergezeld van een toelichting. Deze toelichting is niet in 
de Omgevingswet genoemd. Ze kan worden gezien als de 
motivatie c.q. onderbouwing van een omgevingsplan.

In opdracht van het ministerie is er een prototype van een 
omgevingsplan gemaakt. Het doel hiervan is om te laten 
zien hoe een omgevingsplan eruit kan komen te zien. In het 
prototype staan voorbeelden van diverse regels die in een 
omgevingsplan opgenomen kunnen worden. Het prototype 

is digitaal raadpleegbaar en is te vinden op de website 
demo.crotec.nl. 

11.2 Eén omgevingsplan
De Omgevingswet geeft de gemeenteraad de opdracht om 
voor het gehele gemeentelijk grondgebied één omgevingsplan 
vast te stellen waarin de regels over de fysieke omgeving 
worden opgenomen53. In de Invoeringswet wordt bepaald 
dat alle bestemmingsplannen en beheersverordeningen 
die in een gemeente gelden, gezamenlijk het gemeentelijk 
omgevingsplan vormen op het moment dat de Omgevingswet 
in werking treedt. Gemeenten beschikken straks dus 
automatisch over een omgevingsplan. Hiervoor hoeven zij 
geen extra werkzaamheden te verrichten. Gemeenteraden 
kunnen het omgevingsplan geheel of gedeeltelijk wijzigen. 
Wijzigingen worden direct in het omgevingsplan ingepast: 
er is meteen sprake van een ‘geconsolideerde versie’. Er 
blijft dus altijd één omgevingsplan. De Omgevingswet gaat 
ervan uit dat het juiste, meest actuele en volledige plan altijd 
raadpleegbaar en beschikbaar is.  

De wetgever geeft gemeenteraden de mogelijkheid om 
meer dan één omgevingsplan vast te stellen. Voorwaarde is 
wel dat voor een locatie steeds slechts één omgevingsplan 
geldt54. De wetgever heeft deze afwijkingsmogelijkheid met 
name opgenomen, zodat grotere gemeenten verschillende 
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omgevingsplannen kunnen maken voor geografisch te 
onderscheiden delen van het gemeentelijk grondgebied. Het 
is echter beslist niet de bedoeling om de huidige praktijk van 
postzegelplannen door te zetten. Postzegelplannen moeten 
als wijzigingen in het omgevingsplan worden gegoten.

11.3 Delegatie
De gemeenteraad kan de bevoegdheid tot het vaststellen van 
delen van het omgevingsplan te delegeren aan het college 
van burgemeester en wethouders55. Het delegatiebesluit 
vormt een afzonderlijk besluit, dat geen deel uitmaakt van 
het omgevingsplan. Het delegatiebesluit geeft de reikwijdte 
van de bevoegdheid aan. Het bepaalt binnen welke grenzen 
en onder welke voorwaarden de bevoegdheid kan of moet 
worden uitgeoefend en, voor zover nodig, binnen welke 
termijn. De delegatie maakt het mogelijk dat burgemeester 
en wethouders bijvoorbeeld regels kunnen wijzigen of nader 
kunnen invullen.

11.4 Instructies
Gemeenteraden moeten bij het vaststellen van 
omgevingsplannen rekening houden met instructies 
van de provincie en het rijk. De provincie kan bij 
omgevingsverordening regels stellen over de inhoud van 
een omgevingsplan. Bijvoorbeeld om ervoor te zorgen 
dat wordt voldaan aan de omgevingswaarden die bij de 

omgevingsverordening zijn vastgesteld. Of voor het bereiken 
van andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving56. 
Het rijk heeft dezelfde bevoegdheid via algemene 
maatregelen van bestuur57. Het rijk is verplicht instructies 
te geven. Deze kunnen voortvloeien uit onder andere 
programma’s rond internationaalrechtelijke verplichtingen, 
behoud van cultureel erfgoed en het beschermen van 
gezondheid en milieu, zoals externe veiligheid, geluid en 
luchthavens58. Het rijk kan de gemeente ook opdragen om 
in het omgevingsplan de functie rijksbeschermd stads- of 
dorpsgezicht op te nemen en daarbij te bepalen dat in het 
omgevingsplan wordt voorzien in de bescherming daarvan59.

11.5 Bevoegd gezag
Bij de uitvoering van het omgevingsplan is het college van 
burgemeester en wethouders het bevoegd gezag60. Dit houdt 
bijvoorbeeld in dat eventuele meldingen moeten worden 
gedaan bij dit college, dat dit college maatwerkvoorschriften 
kan stellen en dat dit college beslist op een aanvraag 
om toestemming tot het treffen van een gelijkwaardige 
maatregel.

11.6 Actualisering
De Omgevingswet kent geen generieke actualiserings-
verplichting, zoals de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
De fictieve tien jarentermijn is dus vervallen. Gemeenten 

bepalen nu zelf wanneer het omgevingsplan wordt herzien. 
Hierop zijn twee uitzonderingen. De eerste is dat een 
omgevingsplan uiterlijk vijf jaar na het onherroepelijk 
worden van een omgevingsvergunning voor een 
afwijkactiviteit met die vergunning in overeenstemming 
moet worden gebracht61. Dit geldt voor een voortdurende 
afwijkactiviteit, waaraan geen termijn verbonden is. De 
tweede is dat het omgevingsplan moet worden aangepast aan 
instructies van het rijk en de provincie binnen de door die 
overheden aangegeven termijnen.

11.7 Procedure
Een omgevingsplan wordt voorbereid met de openbare 
voorbereidingsprocedure van Afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb)62. Er kunnen geen zienswijzen 
worden ingediend als deze betrekking hebben op het deel 
van het omgevingsplan dat zijn grondslag vindt in een 
omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit63. Hiermee 
worden dubbele rechtsbeschermingsprocedures voorkomen. 
Een omgevingsplan treedt vier weken na de dag waarop het 
besluit is meegedeeld in werking64.

Gedeputeerde Staten mogen bepalen dat een gedeelte van 
een vastgesteld omgevingsplan geen deel meer uitmaakt van 
dat omgevingsplan. Dit is de huidige reactieve aanwijzing. 
Gedeputeerde Staten kunnen dit doen om twee redenen. Als 

de zienswijze die zij hebben ingediend niet volledig in het 
omgevingsplan is opgenomen, of als in het omgevingsplan 
wijzigingen zijn aangebracht anders dan op grond van 
de provinciale zienswijze65. Een dergelijk besluit van de 
provincie treedt tegelijk met het omgevingsplan waarop het 
betrekking heeft in werking.

Tegen het vastgesteld omgevingsplan staat beroep open bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Ditzelfde geldt voor het besluit van gedeputeerde staten om 
een gedeelte uit het omgevingsplan te halen. In geval van 
wijzigingen in een omgevingsplan zijn alleen de wijzigingen 
appellabel. 

Uit het oogpunt van uniformiteit is Afdeling 3.4 Awb ook van 
toepassing bij de afwijzing van een verzoek tot wijziging van 
een omgevingsplan. De afwijzing is ook appellabel. 

11.8 Extra kosten omgevingsplan
Het kan voorkomen dat op grond van een wettelijk 
voorschrift of op schriftelijk verzoek van een ander openbaar 
lichaam in een omgevingsplan regels zijn opgenomen die 
extra kosten voor de gemeente tot gevolg hebben en dat 
over de toedeling van deze kosten geen overeenstemming 
is bereikt. In dat geval kunnen Gedeputeerde Staten op 
verzoek van het college van burgemeester en wethouders 
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het openbaar lichaam verplichten om aan de gemeente 
een vergoeding toe te kennen66. Een verzoek kan worden 
ingediend binnen vier weken nadat het omgevingsplan in 
werking is getreden. Als het rijk het openbaar lichaam is, 
besluit de minister.

11.9 Gedoogplichten
De Omgevingswet kent verschillende gedoogplichten67. Bij 
één gedoogplicht wordt een directe relatie gelegd met het 
omgevingsplan. Dat is het geval bij archeologisch onderzoek. 
Burgemeester en wethouders kunnen voor de voorbereiding 
en uitvoering van een omgevingsplan een gedoogplicht 
opleggen aan een rechthebbende. Deze gedoogplicht houdt 
in dat het voor het vereiste archeologisch onderzoek is 
toegestaan om terreinen te betreden voor het verrichten van 
metingen of het doen van opgravingen68.

11.10 Voorbereidingsbesluit
Het voorbereidingsbesluit dat bekend is uit de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro), komt ook weer terug. De 
gemeenteraad kan een voorbereidingsbesluit nemen met het 
oog op de voorbereiding, vaststelling en inwerkingtreding 
van een omgevingsplan69. Deze bevoegdheid kan worden 
gedelegeerd aan het college van burgemeester en wethouders. 
In het voorbereidingsbesluit kunnen regels voor werken, 

geen bouwwerken zijnde en werkzaamheden, sloopregels 
en gebruiksregels worden opgenomen. Dit met het doel te 
voorkomen dat de locatie minder geschikt wordt voor de 
verwezenlijking van het doel waarvoor een omgevingsplan 
wordt vastgesteld.

Anders dan nu, ontstaat onder de Omgevingswet geen 
automatische aanhoudingssituatie meer bij het in 
procedure brengen van een besluit tot vaststelling van 
een omgevingsplan (het wijzigen daaronder begrepen). 
Mede in verband hiermee is de maximale duur van 
een voorbereidingsbesluit vastgesteld op twee jaar. Het 
voorbereidingsbesluit vervalt in het nieuwe regime na 
twee jaar of op een eerder moment waarop het nieuwe 
omgevingsplan (of deel daarvan) in werking treedt. Tegen een 
voorbereidingsbesluit kan geen beroep worden ingesteld.

11.11 Coördinatie
De coördinatieregeling die onder andere in de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro) is opgenomen, komt niet terug in 
de Omgevingswet. De Omgevingswet sluit voor wat betreft de 
coördinatie aan bij de Algemene wet bestuursrecht (Awb).  
In de Omgevingswet wordt de coördinatieregeling uit 
Afdeling 3.5 van de Awb van toepassing verklaard voor 
de voorbereiding van beslissingen op aanvraag van 

een omgevingsvergunning en ter uitvoering van een 
projectbesluit. De coördinatieregeling uit de Awb gaat over 
het hele proces vanaf het indienen van de aanvraag tot de 
rechtsbescherming. 

De Omgevingswet verplicht de toepassing van die 
coördinatieregeling ook voor gelijktijdige behandeling en 
besluitvorming van de omgevingsvergunning voor een 
milieubelastende activiteit en een wateractiviteit, wanneer 
deze gelijktijdig door de initiatiefnemer worden aangevraagd.  
De coördinatieregeling is niet van toepassing op het 
omgevingsplan. Dit instrument staat niet genoemd in de 
toepassingsmogelijkheden van de coördinatieregeling van 
de Awb70.
 

53  Zie artikel 2.4 lid 1 Omgevingswet
54  Zie artikel 4.2 lid 2 Omgevingswet
55  Zie artikel 2.8 Omgevingswet
56  Zie artikel 2.22 Omgevingswet
57  Zie artikel 2.24 Omgevingswet
58  Zie artikelen 2.26, 2.28 en 2.29 Omgevingswet
59  Zie artikel 2.34 Omgevingswet
60  Zie artikelen 4.8 en 4.9 Omgevingswet
61  Zie artikel 4.17 Omgevingswet
62  Zie artikel 16.28 Omgevingswet
63  Zie artikel 16.29 Omgevingswet
64  Zie artikel 16.76 Omgevingswet
65  Zie artikel 16.20 Omgevingswet
66  Zie artikel 13.2 Omgevingswet
67  Zie Hoofdstuk 10 Omgevingswet
68  Zie artikel 10.19 Omgevingswet
69  Zie artikel 4.14 Omgevingswet
70  Zie artikel 16.7 Omgevingswet

11. Het omgevingsplan: formele aspecten | 67



12.Het omgevingsplan: inhoudelijke aspecten | 69

12.1 Algemeen
In dit hoofdstuk worden enkele onderwerpen besproken 
die nauw verband houden met opstellen en de inhoud van 
het omgevingsplan. Het betreft hier met name zaken die 
afwijkend zijn ten opzichte van de huidige praktijk van het 
bestemmingsplan.

12.2 Functies
Het omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied een 
evenwichtige toedeling van functies aan locaties en andere 
regels die daarvoor nodig zijn71. Het omgevingsplan werkt 
dus niet zoals het bestemmingsplan met bestemmingen, 
maar wijst direct functies toe aan gronden. Het is niet nodig 
om deze functies aan een bestemming te koppelen. Dit komt 
doordat het omgevingsplan digitaal raadpleegbaar is. Op het 
moment dat een perceel wordt aangeklikt, worden immers 
meteen de functies getoond. Want de functies zijn direct 
gekoppeld aan het vlak waarop zij betrekking hebben. 
De functies kunnen overeenkomen met de functies 
uit de huidige in bestemmingsplannen opgenomen 
bestemmingsomschrijving, zoals wonen, agrarisch, 
maatschappelijk en detailhandel. De praktische gevolgen 
van het laten vallen van de bestemmingen zijn dus beperkt. 
Er wordt hetzelfde bereikt.
De toedeling van functies kan ook vanuit andere motieven 
dan het planologisch perspectief wenselijk zijn. Te denken 

valt aan het toedelen van de functie van gemeentelijk 
monument aan cultuurhistorisch waardevolle gebouwen op 
locaties. Daar kan vervolgens de regel aan verbonden worden 
dat deze monumenten niet gesloopt, verplaatst of gewijzigd 
mogen worden. 

12.3 Omgevingswaarden
In een omgevingsplan kunnen omgevingswaarden 
worden opgenomen72. Een omgevingswaarde bepaalt de 
gewenste staat of kwaliteit, de toelaatbare belasting door 
activiteiten, de toelaatbare concentratie of depositie van 
stoffen voor de fysieke leefomgeving (of een onderdeel 
daarvan). Een omgevingswaarde wordt uitgedrukt in 
meetbare of berekenbare eenheden of andere objectieve 
termen. Bij de vaststelling van een omgevingswaarde 
wordt bepaald of deze waarde een resultaatsverplichting, 
een inspanningsverplichting of een andere daarbij te 
omschrijven verplichting met zich mee brengt. Ook wordt 
aangegeven op welk tijdstip of binnen welke termijn aan 
een verplichting moet worden voldaan, voor welke locaties 
de omgevingswaarde van toepassing is en welke taken en 
bevoegdheden worden ingezet om de omgevingswaarde te 
verwezenlijken73.
De gemeente is bij het vaststellen van omgevingswaarden 
afhankelijk van de provincie en het rijk. Een gemeenteraad 
kan geen omgevingswaarden in een omgevingsplan opnemen 
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in aanvulling op of in afwijking van omgevingswaarden 
die bij een provinciale omgevingsverordening of algemene 
maatregel van bestuur zijn vastgesteld, tenzij anders is 
bepaald. Provincie en rijk bepalen dus de ruimte die gemeente 
hebben. Hoe groot deze ruimte is, is nu nog niet bekend. 
De gemeenten moeten hiervoor wachten op de provinciale 
omgevingsverordeningen en de betreffende algemene 
maatregelen van bestuur.

12.4 Omgevingsonderzoeken
De vraag of een functie kan worden gerealiseerd (de 
of-vraag) en hoe het gebied precies wordt ingevuld (de 
hoe-vraag), worden bij een bestemmingsplan tegelijkertijd 
beantwoord. De Omgevingswet biedt, door de reikwijdte 
van het omgevingsplan, de mogelijkheid om regels 
over bijvoorbeeld te realiseren milieuambities in het 
omgevingsplan op te nemen, uiteraard binnen de ruimte 
van de regels van het rijk en de provincie. De of-vraag 
is dan beperkt tot de toets of de functie niet evident 
onuitvoerbaar is. In de hoe-vraag kan worden geborgd dat 
geen onaanvaardbare risico’s voor de fysieke leefomgeving 
optreden. Mede hierdoor hoeft het brede onderzoek 
niet voorafgaand aan de wijziging of vaststelling van het 
omgevingsplan te worden gedaan. Het onderzoek kan 
worden uitgesteld en toegespitst op de feitelijke plannen 

in een latere fase. Voor zover nog op een specifieke hoe-
variant gericht onderzoek nodig is, wordt dat verschoven 
naar het moment dat bouwplannen concretere vormen 
aannemen of naar het moment van een aanvraag om 
een omgevingsvergunning. Het op deze manier faseren 
van het onderzoek beperkt de onderzoekslasten, omdat 
onderzoek naar uiteenlopende uitvoeringsvarianten 
overbodig wordt. 

Voor het onderzoek kunnen in ieder geval 
onderzoeksrapporten, onderzoeken en inventarisaties 
gebruikt worden voor zover deze niet ouder zijn dan twee 
jaar74. Uitzondering hierop zijn Natura 2000-activiteiten of 
flora- en fauna-activiteiten. De onderzoeksrapporten et cetera 
worden geometrisch gerefereerd opgenomen in de Laan van 
de Leefomgeving. Hiermee is de informatie voor een ieder 
beschikbaar en raadpleegbaar.

12.5 Grondexploitatie
In een omgevingsplan worden locaties aangewezen waar 
sprake is van grondexploitatie en waar de kosten van die 
grondexploitatie worden verhaald op derden op grond 
van exploitatieregels of exploitatievoorschriften75. Per 
exploitatiegebied wordt aangegeven  of er exploitatieregels 
of exploitatievoorschriften worden vastgesteld voor het 

verhaal van kosten. Bovendien wordt bepaald welke 
voorzieningen waarvan het exploitatiegebied ten dele profijt 
heeft, naar evenredigheid aan het exploitatiegebied worden 
toegerekend. De exploitatieregels worden opgenomen 
in het omgevingsplan76. Werken met exploitatieregels of 
exploitatievoorschriften is overigens niet verplicht. Er 
kunnen ook privaatrechtelijke overeenkomsten over de 
grondexploitatie worden gesloten77.

12.6 Gemeentelijk project van publiek belang
De provincie en het rijk hebben de bevoegdheid 
projectbesluiten te nemen78. De gemeente heeft deze 
bevoegdheid niet. De gemeente kan echter wel een project 
van publiek belang regelen in een omgevingsplan en dit plan 
voorbereiden, zoals een projectbesluit79. Voordeel hiervan 
is dat de Raad van State het omgevingsplan binnen zes 
maanden behandelt bij ingestelde beroepen. Hiermee wordt 
aangesloten bij de beroepsprocedure van het projectbesluit.

12.7 Geen belemmering projectbesluit
De gemeenteraad is niet altijd vrij om een omgevingsplan 
vast te stellen. Hij kan dit niet doen als dat omgevingsplan 
de uitvoering, het in werking hebben of het in stand houden 
van een project, waarvoor een projectbesluit genomen is, 
belemmert80. In het projectbesluit kan een termijn worden 

bepaald voor deze beperking van de bevoegdheid van de 
gemeenteraad. 

12.8 Verordening waterschap
Het waterschap blijft bevoegd een eigen verordening te 
maken en vast te stellen. Dit is de Keur van het waterschap. 
De Keur gaat dus niet op in het omgevingsplan. Het blijft een 
instrument naast het omgevingsplan en op gelijk niveau. De 
huidige knelpunten rond de afstemming van de Keur op het 
bestemmingsplan worden dus helaas niet opgelost door de 
Omgevingswet.

71 Zie artikel 4.2 Omgevingswet
72 Zie artikel 2.11 Omgevingswet
73 Zie artikelen 2.9 en 2.10 Omgevingswet
74 Zie artikel 16.5 Omgevingswet
75 Zie artikel 12.2 Omgevingswet
76 Zie artikel 12.3 Omgevingswet 
77 Zie artikel 12.4 Omgevingswet
78 Zie Afdeling 5.2 Omgevingswet
79 Zie artikel 5.53 Omgevingswet
80 Zie artikel 16.72 Omgevingswet
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13.1 Algemeen
Een omgevingsplan bevat regels voor activiteiten die –met het 
oog op de doelen van de Omgevingswet- gevolgen kunnen 
hebben voor de fysieke leefomgeving81. Er zijn verschillende 
soorten regels. Onder andere meldingsregels, regels voor 
maatwerkvoorschriften, maatwerkregels en regels voor 
gelijkwaardigheid82. 

Het omgevingsplan kan, net als bestemmingsplannen 
nu, ook bouwregels bevatten. Bij algemene maatregel van 
bestuur kunnen gevallen worden aangewezen waarvoor geen 
regels in het omgevingsplan kunnen worden opgenomen83. 
Voorbeelden daarvan zijn de legesverordening, of regels 
die gaan over de fysieke leefomgeving, maar waarbij een 
ander motief doorslaggevend is, zoals de openbare orde. 
Ook kunnen dit bepalingen uit de huidige gemeentelijke 
Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV) zijn waarvan 
het gewenst is dat deze niet in een omgevingsplan worden 
opgenomen.

Dit hoofdstuk laat zien dat het omgevingsplan vele 
mogelijkheden biedt.  De omgevingswet biedt de basis om 
op een andere manier te werken dan tot nu toe is gedaan. 
Omgevingsplannen bieden meer mogelijkheden dan 
bestemmingsplannen. Gemeenten die anders willen werken, 
kunnen dit dus ook. 

Voor niet-juristen is dit mogelijk een taai hoofdstuk. Voor 
hen is het echter belangrijk om te weten dat het antwoord 
‘het kan niet worden geregeld’ straks nauwelijks niet meer 
gegeven kan worden. Een omgevingsplan biedt meerdere 
mogelijkheden om iets te regelen, zodat het antwoord ‘het 
kan wel’ steeds meer voor de hand komt te liggen. 

13.2 Geen vergunningenplichten en geen binnenplanse 
afwijkingen
Het omgevingsplan verschilt op een aantal 
onderdelen  van het bestemmingsplan. Zo biedt het 
omgevingsplan geen mogelijkheden om vergunningen 
te eisen. De vergunningenplichten zijn opgenomen in 
de Omgevingswet84. Dat betekent bijvoorbeeld dat de 
omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden 
(aanlegvergunning) die in veel bestemmingsplannen 
opgenomen is, ophoudt te bestaan. Het bieden van 
dezelfde bescherming is echter wel mogelijk. Dit kan 
door het opnemen van een verbod voor bepaalde werken 
en werkzaamheden in het omgevingsplan en voor het 
toestaan van deze werken gebruik te maken van de 
omgevingsvergunning voor afwijkactiviteiten. De criteria 
voor het kunnen verlenen van deze omgevingsvergunning 
kunnen wel in het omgevingsplan worden opgenomen. 
Dit zijn de zogeheten beoordelingsregels. Deze komen 
hierna aan de orde. 
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Ook de ‘binnenplanse’ afwijkingen vervallen. Afwijken 
van een omgevingsplan is straks alleen toegestaan via 
een afwijkingsactiviteit. Alle afwijkingen zijn straks 
dus ‘buitenplans’. Voor deze afwijkingen kunnen ook 
beoordelingsregels in het omgevingsplan worden 
opgenomen.

13.3 Uitwerken en wijzigen via delegatie
De begrippen uitwerken en wijzigen komen ook niet meer 
voor in de Omgevingswet. Het is echter wel mogelijk 
dergelijke besluiten te nemen. Dit gaat dan via de delegatie. 
Delegatie maakt geen deel uit van het omgevingsplan. 
Delegatiebesluiten worden los van een omgevingsplan 
door de gemeenteraad genomen. De gemeenteraad kan 
burgemeester en wethouders de bevoegdheid geven voor een 
gebied nadere regels te stellen of de regels te wijzigen. Ook de 
toegelaten functies kunnen worden toegevoegd of gewijzigd. 
Tot slot kunnen burgemeester en wethouders ook de gebieden 
waarvoor een regel geldt, wijzigen. De delegatiebepaling biedt 
dus veel mogelijkheden. De flexibiliteit zit via de delegatie 
niet in het omgevingsplan, maar zit daarbuiten.

13.4 Bouwregels
De wet geeft geen specifieke bepalingen over bouwregels. 
Wel wordt aangegeven dat de aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit wordt getoetst 
aan de regels over bouwactiviteiten85. Gemeenten mogen 
zelf bepalen op welke manier regels over bouwactiviteiten 
kunnen worden gesteld. Bouwregels vallen onder de 
algemene bevoegdheid van de gemeenteraad om regels 
te stellen ten aanzien van activiteiten die de fysieke 

leefomgeving kunnen beïnvloeden. 
Gemeenten kunnen hun bouwregels, zoals ze die in 
bestemmingsplannen hebben opgenomen, voortzetten in 
een omgevingsplan. Ditzelfde geldt voor de regels van een 
beheersverordening. Ook deze kunnen worden opgenomen. 
Net zoals nu kunnen de bouwregels globaal of gedetailleerd 
zijn. De Omgevingswet biedt echter ook mogelijkheden om 
andere bouwregels te stellen,.

13.5 Kwalitatieve bouwregels in combinatie met beleidsregels
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan kwalitatief 
geformuleerde bouwregels86. Dat betekent dat de bouwregels 
op verschillende manieren geïnterpreteerd en beleidsmatig 
uitgelegd kunnen worden. Ze bieden dus ruimte voor het 
maken van afwegingen. De norm is niet zwart-wit. 
De beleidsruimte kan worden ingevuld met beleidsregels87. 
In deze beleidsregels staat hoe het bevoegd gezag als 
uitvoerder van het omgevingsplan, of de gemeenteraad als 
planvaststeller, de kwalitatieve norm wil invullen. De norm 
wordt dus beleidsmatig ingekaderd. 
Aanvragen van een omgevingsvergunning voor een 
bouwactiviteit worden getoetst aan de bouwregel van 
het omgevingsplan en in het verlengde daarvan aan de 
beleidsregel. Voordeel van het werken met kwalitatieve 
bouwregels en beleidsregels is dat het omgevingsplan niet 
gewijzigd hoeft te worden bij veranderende inzichten, voor 
zover deze passen binnen de bouwregel. Het wijzigen van de 
materiële beleidsregel is dan genoeg. 
Op één plaats in de Omgevingswet wordt expliciet melding 
gemaakt van beleidsregels. Dit is bij de regels over het uiterlijk 
van bouwwerken. 

13.6 Gebruiksregels
Ook blijft het mogelijk gebruiksregels te stellen. Voor een 
goede leefomgeving kan het gewenst zijn om het gebruik van 
bouwwerken en terreinen aan regels te binden binnen de 
toegestane functies. Bij gebruiksregels kunnen net als bij de 
bouwregels kwalitatieve regels en beleidsregels gebruikt worden. 
Aanvragen om omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten 
worden ook getoetst aan de regels over het gebruik88.

13.7 Meldingsregels
Een meldingsregel kan ook onderdeel zijn van een 
omgevingsplan. Deze regel verbiedt het verrichten van 
activiteiten zonder een melding aan het bevoegd gezag te 
doen89. De activiteit mag pas starten, wanneer de melding is 
gedaan en wanneer de periode is verstreken die volgens de 
algemene regels ten minste tussen het melden en het starten 
van de activiteit moet worden aangehouden. 

13.8 Maatwerkvoorschriften
In een omgevingsplan kunnen ook regels voor 
maatwerkvoorschriften worden opgenomen90. In deze 
regels staan onderwerpen waarvoor het bevoegd gezag 
maatwerkvoorschriften kan stellen. Maatwerkvoorschriften 
komen in vier vormen voor. Maatwerkvoorschriften waarbij: 
- onderwerpen nader worden ingevuld of aangevuld, 
- strengere eisen worden opgelegd dan opgenomen in 
 het omgevingsplan, 
- minder strenge eisen worden opgelegd dan opgenomen 
 in het omgevingsplan, en 
- ontheffing wordt verleend van een verbod uit het   
 omgevingsplan al dan niet onder beperkingen of voorwaarden. 

13.9 Maatwerkregels
Als een provinciale omgevingsverordening of een 
algemene maatregel van bestuur een regel bevat die 
het mogelijk maakt over genoemde onderwerpen een 
maatwerkregel in een omgevingsplan op te nemen, is 
er sprake van een maatwerkregel91. Maatwerkregels 
kunnen, als dat is aangegeven, afwijken van de provinciale 
omgevingsverordening of de algemene maatregel van 
bestuur. De mogelijkheid voor het stellen van maatwerkregels 
wordt dus bepaald door de provincie of het rijk.

13.10 Gelijkwaardigheidsregels
De gelijkwaardigheidsregels houden in dat de regels van het 
omgevingsplan kunnen bepalen, dat op aanvraag toestem-
ming kan worden verleend aan een aanvrager om een andere 
maatregel te nemen dan is voorgeschreven. Voorwaarde is wel 
dat hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de voorgeschreven 
maatregel is beoogd92. De toepassing van een gelijkwaardige 
maatregel kan worden toegestaan zonder voorafgaande 
toestemming, al dan niet gekoppeld aan een verbod om de 
maatregel toe te passen zonder voorafgaande melding.

De bewijslast van het aantonen van de gelijkwaardigheid ligt 
bij degene die de activiteit verricht. Deze zal aan het bevoegd 
gezag moeten aantonen dat met de alternatieve maatregel 
ten minste hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de 
voorgeschreven maatregel is beoogd.

13.11 Regels uit APV
In een omgevingsplan kunnen regels worden opgenomen 
die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. 
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Veel gemeenten hebben in hun Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) ook bepalingen over de fysieke 
leefomgeving. Bijvoorbeeld over evenementen, terrassen, 
ligplaatsen, in-/uitritten en kapverboden. Deze bepalingen 
kunnen worden overgeheveld naar het omgevingsplan. Het 
staat gemeenten vrij dit wel of niet te doen. Het opnemen 
van regels uit de APV is niet mogelijk als dit is bepaald bij de 
algemene maatregel van bestuur93. De algemene maatregel 
van bestuur kan ook een fasering ten aanzien van bepaalde 
onderwerpen in zich hebben. Zo krijgen gemeenten de tijd en 
ruimte om zaken in het omgevingsplan te regelen.

13.12 Regels moderniseringslocaties
In het omgevingsplan kunnen locaties worden aangewezen 
waar bouwwerken moeten worden gemoderniseerd of 
worden vervangen door gelijksoortige bebouwing94. Aan deze 
aanwijzing kunnen regels worden verbonden die zien op de 
modernisering. 

Zolang de modernisering of vervanging niet is 
verwezenlijkt, wordt het gebruik van die bouwwerken 
aangemerkt als afwijkend van de toegedeelde functies. 
Een dergelijke bepaling was ook opgenomen in de Wet 
ruimtelijke ordening (Wro). In het kader van die wet is 
het artikel niet of nauwelijks toegepast. De vraag is of deze 
moderniseringsverplichting nu wel een succesvolle 
toepassing krijgt.

13.13 Regels uiterlijk van bouwwerken
Bij de regels over bouwactiviteiten kunnen ook regels 
worden gesteld over het uiterlijk (vormgeving, maatvoering, 

materiaalgebruik en kleurgebruik) van (delen van) 
bouwwerken. Dergelijke (welstands)regels kunnen nu niet in 
het bestemmingsplan worden opgenomen. Als de regels van 
het omgevingsplan over het uiterlijk van een bouwwerk en 
de toepassing daarvan uitleg behoeft, stelt de gemeenteraad 
beleidsregels vast voor de beoordeling van een aanvraag 
van een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit95. 
Deze beleidsregels zijn zo veel mogelijk toegesneden op de 
te onderscheiden bouwwerken.

De Omgevingswet gebruikt het woord welstand niet meer, 
maar spreekt over het uiterlijk van bouwwerken.

13.14 Beoordelingsregels
Het is verboden zonder omgevingsvergunning een activiteit 
te verrichten die in strijd is met het omgevingsplan. Via 
een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit96 kan 
toch medewerking worden verleend aan de activiteit. Het 
omgevingsplan kan door beoordelingsregels richting geven 
aan de situaties waarin een dergelijke omgevingsvergunning 
in ieder geval wordt verleend97. Het omgevingsplan bevat dan 
de criteria voor de afwijking.

De beoordelingsregels kunnen apart of in combinatie met 
een verbodsregel worden gesteld. Losse beoordelingsregels 
hebben betrekking op bouwactiviteiten. Het verbod om 
te bouwen in strijd met het omgevingsplan vloeit immers 
voort uit de Omgevingswet. Voor andere activiteiten kan het 
omgevingsplan verboden bevatten, zoals een verbod om te 
kappen en een verbod op het maken van in- en uitritten.

13.15 Regels grondexploitatie
In een omgevingsplan staan gebieden waarbinnen de kosten 
die aan grondexploitatie verbonden zijn, worden verhaald 
op grond van exploitatieregels of exploitatievoorschriften. 
De exploitatieregels zijn opgenomen in het omgevingsplan98. 
Deze bevatten bepalingen over het verhaal van de kosten die 
aan de grondexploitatie verbonden zijn en de exploitatieopzet 
waarop die regels zijn gebaseerd99. Exploitatieregels worden 
ten minste eenmaal per twee jaar herzien totdat de in het 
omgevingsplan voorziene werken, werkzaamheden en 
maatregelen zijn gerealiseerd100. 

Exploitatievoorschriften staan los van het omgevingsplan. 
Deze voorschriften worden gekoppeld aan een 
omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit, een 
omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit of een 
projectbesluit101.

13.16 Regels voor verbinden voorschriften aan 
omgevingsvergunning
Aan een omgevingsvergunning kunnen voorschriften 
worden verbonden. Het omgevingsplan kan hierbij een 
rol spelen. In een omgevingsplan kunnen namelijk regels 
worden opgenomen over het verbinden van voorschriften 
aan een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of 
een afwijkingsactiviteit102. Een voorbeeld hiervan is 
archeologische monumentenzorg. Dit kan nu op basis 
van de Monumentenwet.

13.17 Regels voor inwinnen advies
Voor de uitvoering van een omgevingsplan kan het gewenst 

zijn om advies te vragen alvorens een besluit te nemen. De 
basis hiervoor kan worden gelegd in een omgevingsplan. Een 
omgevingsplan kan regels bevatten waarin bestuursorganen 
of andere instanties worden aangewezen die in de gelegenheid 
worden gesteld om aan het bevoegd gezag advies uit te 
brengen over een aanvraag van een omgevingsvergunning 
voor een afwijkingsactiviteit103.

13.18 Regels voor aanvraagvereisten
Burgemeester en wethouders dienen over de juiste informatie 
te beschikken om een omgevingsplan op een goede wijze 
te kunnen uitvoeren. Deze informatie kan ook van de 
aanvrager van een omgevingsvergunning komen. In het 
omgevingsplan kunnen hierover regels worden opgenomen. 
Daarin kan staan welke gegevens en bescheiden door een 
aanvrager moeten worden verstrekt bij een aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor een afwijkingsactiviteit104.

13.19 Regels monitoring
Omgevingswaarden spelen een belangrijke rol in de 
Omgevingswet. Bij iedere omgevingswaarde bestaat de 
verplichting om deze te monitoren. Er moet worden bewaakt 
en beoordeeld of aan de omgevingswaarde wordt voldaan. 
Bij een omgevingsplan kunnen andere parameters dan 
omgevingswaarden worden aangewezen voor de staat of 
de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de belasting van 
activiteiten of de concentratie of depositie van stoffen in de 
fysieke leefomgeving die door monitoring worden bewaakt. 
Deze parameters kunnen dienen als referentiepunt voor de 
beoordeling daarvan105.
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Ook kunnen in een omgevingsplan de methode van de 
monitoring en de frequentie worden bepaald106. Ditzelfde 
geldt voor de manier waarop de voor de monitoring relevante 
gegevens worden verzameld en versterkt.
Het bestuursorgaan dat is belast met de uitvoering van de 
monitoring zorgt voor een verslaglegging van de monitoring. 
Bij een omgevingsplan worden de methode en de frequentie 
van de verslaglegging bepaald107.

13.20 Regels afbakening vergunningplicht
De Omgevingswet benoemt de activiteiten waarvoor een 
omgevingsvergunning vereist is. Bij een algemene maatregel 
van bestuur kan worden aangegeven in welke gevallen geen 

vergunning nodig is. In het omgevingsplan kan van een 
algemene maatregel van bestuur worden afgeweken als dat is 
aangegeven. De algemene maatregelen van bestuur geven dan 
de grenzen van de afwijking aan. 

13.21 Voorbeelden regels
Hiervoor is een groot aantal regels benoemd. Voorbeelden van 
deze regels zijn opgenomen in bijlage 1 van deze publicatie. 
Ook het eerder genoemde prototype108 laat voorbeelden zien. 
Ongetwijfeld is er meer mogelijk. Het is aan de praktijk om 
hieraan invulling te geven. Ten eerste aan de gemeenten die 
in de pilots van de Crisis- en herstelwet omgevingsplannen 
(bestemmingsplannen plus) kunnen maken.
 

81  Zie artikel 4.1 Omgevingswet
82  Zie artikelen 4.4, 4.5, 4.6 en 4.7 Omgevingswet.
83  Zie artikel 2.7 Omgevingswet
84  Zie artikel 5.1 Omgevingswet
85  Zie artikel 5.19 Omgevingswet
86  De wijziging van het Bro via het Besluit van de Quick-wins van de Crisis- en  

 herstelwet biedt ook de mogelijkheid regels in een bestemmingsplan op te nemen  

 waarvan de uitleg afhankelijk wordt gesteld van een beleidsregel. 

 Zie http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/wet-ruimtelijke-0/regelgeving/
87  Een beleidsregel is ingevolge de Algemene wet bestuursrecht (Awb) een bij besluit  

 vastgestelde algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift,  

 omtrent de afweging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg  

 van wettelijke voorschriften bij het gebruik van een bevoegdheid van een  

 bestuursorgaan (artikel 1:3 Awb). De bepalingen ten aanzien van een beleidsregel  

 zijn opgenomen in Titel 4:3 van de Awb.
88  Zie artikel 5.19 Omgevingswet
89  Zie artikel 4.4 Omgevingswet
90  Zie artikel 4.5 Omgevingswet

91  Zie artikel 4.6 Omgevingswet
92  Zie artikel 4.7 Omgevingswet
93  Zie artikel 2.7 Omgevingswet
94  Zie artikel 4.18 Omgevingswet
95  Zie artikel 4.19 Omgevingswet
96  Zie artikel 5.1, lid 1, onder b Omgevingswet
97  Zie artikel 5.18 Omgevingswet
98  Zie artikel 12.3 Omgevingswet
99  Zie artikel 12.5 Omgevingswet
100  Zie artikel 12.7 Omgevingswet
101  Zie artikel 12.3, lid 2 Omgevingswet
102  Zie artikel 5.32 Omgevingswet
103  Zie artikel 16.14 Omgevingswet
104  Zie artikel 16.53 Omgevingswet
105  Zie artikel 20.1 Omgevingswet
106  Zie artikel 20.2 Omgevingswet
107  Zie artikel 20.14 Omgevingswet
108  Zie demo.crotec.nl
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14.1 Algemeen
Bij het maken van omgevingsplannen (bestemmingsplannen 
met verruimde reikwijdte) in het kader van de Crisis- 
en herstelwet komt regelmatig een aantal algemene 
aandachtspunten naar boven. Deze gaan met name over 
de ‘juridische en beleidsmatige’ ruimte die er is voor, of 
wordt gegeven aan het maken van een dergelijk plan. Deze 
aandachtspunten zijn: rechtszekerheid, jurisprudentie en 
houding betrokken partijen.

14 2. Rechtszekerheid 
Voor het prototype van een omgevingsplan en een aantal 
omgevingsplannen rond de Crisis-en herstelwet (Chw) wordt 
geëxperimenteerd met verschillende vormen van regels. Een 
belangrijke vraag die daarbij regelmatig aan de orde komt is: 
hoe moeten we omgaan met het begrip rechtszekerheid? Met 
name bouwregels in ontwikkelgerichte omgevingsplannen 
neigen naar een grote mate van globaliteit. De wens is al snel 
om -overigens net als nu bij bestemmingsplannen- globaal 
te gaan regelen en binnen de regels van het omgevingsplan 
meerdere bouwmogelijkheden mogelijk te maken. Het 
werken met kwalitatieve bouwregels met of zonder 
beleidsregels is hiervan een voorbeeld. 
Op dit moment is het niet aan te geven hoe globaal de regels 
met het oog op de gewenste rechtszekerheid kunnen en 
mogen zijn. Duidelijk is dat er geen blanco cheques afgegeven 

kunnen en mogen worden. Maar waar de grenzen wel liggen, 
is niet duidelijk. De Omgevingswet kent geen criteria. De 
praktijk zal het leren.

14.3 Jurisprudentie
Het wettelijk kader verandert met de komst van de 
Omgevingswet. De grondslagen voor een rechterlijke 
toets worden hiermee anders. Zo is de reikwijdte van een 
omgevingsplan groter dan die van een bestemmingsplan. Het 
gaat niet meer om een goede ruimtelijke ordening, maar om 
een goede fysieke leefomgeving. Uitspraken van de rechter 
kunnen dus anders worden dan nu. De huidige jurisprudentie 
is niet altijd door te trekken naar de instrumenten en 
besluiten van de Omgevingswet.
Als er in het wettelijk systeem en de criteria van de 
Omgevingswet of uitvoeringsregeling niets wijzigt, kan dat 
natuurlijk anders zijn. Dan kan de jurisprudentie worden 
voortgezet. De wetgever zet daar soms ook op in. Zoals 
met het begrip bouwwerk. Dit wordt bewust opgenomen 
om de discussie hierover niet opnieuw te doen. Dit 
voorkomt rechtsonzekerheid en levert een bijdrage aan de 
uitvoeringspraktijk.
De algemene beginselen van behoorlijk bestuur staan los 
van de huidige wetgeving en los van de Omgevingswet. Deze 
beginselen vloeien voort uit het algemeen bestuursrecht 
c.q. de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De rechter 
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moet in specifieke gevallen nagaan of voldaan wordt aan 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De aard 
van het instrument en de bedoelingen van de wetgever 
kunnen hierbij wellicht een rol spelen. Het beoordelen 
van het beginsel van rechtszekerheid kan zich mogelijk 
bij een bestemmingsplan anders manifesteren dan bij een 
omgevingsplan. Het is aan de rechter hoe hij de toets aan 
dit beginsel en de andere beginselen van behoorlijk bestuur 
vormgeeft. De rechter bepaalt dus mede op welke wijze 
uitvoering kan worden gegeven aan de Omgevingswet.

14.4 Houding betrokken partijen
De rechter is beslist niet de enige partij die gaat bepalen 
hoe de uiteindelijke uitvoering van de Omgevingswet 
zal zijn. De gehele praktijk van de fysieke leefomgeving 
speelt hierin een rol. De huidige praktijk, zeker die van de 
ruimtelijke ordening, kenmerkt zich door een bepaalde 
mate van angst en door het in de greep houden van elkaar. 
Zo beperken provincies de beleidsruimte van gemeenten, 
kiezen gemeenten vaak uit ‘angst’ voor provincie, insprekers, 
politiek of rechter vaak de veiligste weg, zetten rechters de 
praktijkinstrumenten op slot en zetten adviseurs vaak in op 
trajecten met weinig risico’s. Liever een onderzoek te veel dan 
te weinig. 

Alle werkwijzen zijn gericht op risicomijdend gedrag, het 
kiezen van begaande paden en het niet echt vertrouwen 
van elkaar. Wil echt op een goede wijze inhoud worden 
gegeven aan de Omgevingswet en aan het bereiken van 
de doelstellingen van deze wet, dan zullen alle betrokken 
partijen elkaar moeten vertrouwen en meer ruimte moeten 
geven en zal de huidige kluwen van werkwijzen, gewoonten, 
processen en procedures moeten worden ontward. Alleen 
als alle partijen meewerken en veranderen, wordt het echt 
mogelijk om de doelstellingen van de Omgevingswet te 
bereiken. 
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In de delen A en B van deze publicatie is stilgestaan bij de 
Omgevingswet en de mogelijke gevolgen daarvan voor de 
praktijk. De Omgevingswet treedt over vier of vijf jaar in 
werking. Overheden hebben dus nog voldoende tijd om na te 
denken over de manier waarop ze deze wet implementeren en 
hoe ze vorm en inhoud geven aan de instrumenten. Ook is er 
tijd om na te gaan hoe op de Omgevingswet vooruitgelopen 
kan worden. Laten we die tijd met elkaar goed benutten. Dan 
is de praktijk van het domein van de fysieke leefomgeving 
er klaar voor en kan de praktijk hopelijk een stap vooruit 
zetten. Dit kan alleen als er naast aandacht voor de inhoud 
ook aandacht voor de gewenste gedragsveranderingen is. 
Competenties spelen hierbij een belangrijke rol. De juiste mix 
tussen inhoud en gedrag leidt tot een optimaal resultaat. 

15. Slot
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De Omgevingswet is een omvangrijke wet. De wet kan de 
nodige veranderingen in de praktijk teweegbrengen. De 
omvang hiervan is nog niet te overzien. De Omgevingswet 
en het omgevingsplan zijn in de voorgaande delen van 
deze publicatie beschreven. In dit deel van de publicatie 
komen mensen vanuit de praktijk aan het woord. Zij geven 
hun mening over en visie op de wet en de gevolgen voor de 
praktijk.

16. Algemeen
Deel C: Reflecties
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17.1 Hans Hainje, afdelingshoofd Geo-ICT & Geo-Info 
MUG Ingenieursbureau, 

Verbinding

Een mooi initiatief van Provero om dit boekje te schrijven. Het 
geeft een duidelijk en integraal beeld van de Omgevingswet. 
Door dit integrale beeld word je je nog bewuster van de 
potentiële impact op processen, werkwijzen en ICT. Het maakt 
je eveneens bewust van de enorme ambitie die in korte tijd 
ingevuld moet worden. De Omgevingswet is een soort multi-
actor cultuurveranderingsproces. Een opgave waar honderden 
samenwerkende gemeenten (provincies en rijk) op een nogal 
andere manier moeten gaan werken en zich gaan terugtrekken 
tot een stimulerende en faciliterende positie. Natuurlijk 
oefenen we al in ‘Nu al eenvoudig beter’ en ‘De crisis- en 
herstelwet’, maar landelijk blijft het een flinke ambitie. In 
termen van het INK-managementmodel is de ambitie rond 
de Omgevingswet minimaal fase 4 ‘de keten oriëntatie’ en 
mogelijkerwijze zelfs fase 5 ‘op transformatie (of maatschappij) 
georiënteerd’. De overheden die bijvoorbeeld nog in de 
‘procesoriëntatie’ (fase 2) zitten, zullen hard moeten bij fietsen 
om tijdens de transitie op dit niveau te gaan komen. 

In dit boekje (maar ook in andere teksten) wordt vooral 
de impact vanuit gemeentelijk perspectief beschreven en 

worden initiatiefnemers (die de leefruimte willen wijzigen) 
en belanghebbenden (in die leefruimte) als belangrijke actor 
geïdentificeerd. Ik behoor tot een ander type belanghebbende 
te weten ‘de kennis/adviseur en/of productenleveranciers’. 
Deze groep moet vanzelfsprekend ook anticiperen op de 
veranderende wetgeving. Onze manier van werken, diensten, 
producten en ICT-hulpmiddelen moeten eveneens ingrijpend 
veranderen. Wij moeten anticiperen, inderdaad door te 
innoveren, samen te werken, maar ook de (open) verbinding 
te blijven maken met de (andere) overheid. Gelukkig krijgen 
we hulp bij het verbinden door GeoSamen, Provero en 
GeoBusiness Nederland. 

Mijn primaire belangstelling ligt bij de digitaliserings- en 
(Geo-)ICT-kansen en mogelijkheden rond de Omgevingswet. 
Afgelopen jaar heeft RIVM, GeoNOVUM, het Ministerie 
van IenM het overheidsbeeld van de ICT-infrastructuur 
geschetst, dit met de metafoor ‘laan van de leefomgeving’ 
en de programmadefinitie GOAL (Gegevensvoorziening 
Omgevingswet voor Activiteiten in de Leefomgeving). Ook 
hier wordt een hoge ambitie neergelegd. Mooie (nieuwe) 
termen die centraal staan zijn: interbestuurlijk verbonden 
zaakgericht werken, informatiehuizen met voorwasstraten, 
synchronisatievoorzieningen, beslisboomtechnologie, linked 
data en (heel veel potentiële) standaarden. Per stuk zeer 
relevante onderdelen c.q. onderwerpen, maar in samenhang 
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ook wel veel. Het is van belang om samen snel wegwijs te 
worden in de laan. 

In GOAL worden de drie B’s (beschikbaar, bruikbaar en 
bestendig) geïntroduceerd. De in de informatiehuizen 
opgenomen data/informatie moet voldoen aan de drie B’s. 
In een wereld waar tot voor kort een rapport (of pdf) nog 
de norm was, zal er nog heel veel data (analoog digitaal, 
validatie, versnipperde systemen, genormaliseerd) op orde 
gebracht moeten worden, wil het voldoen aan de drie B’s. 
In de businesscase van GOAL hebben deze kosten  wat 
minder aandacht gekregen. Als je de vergelijking maakt 
met de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) 
wordt wel duidelijk dat de investering niet zit in een 
gegevensvoorziening maar in de data (op orde en op BGT-
niveau te krijgen) en in de organisatie (kennis, processen en 
ICT-hulpmiddelen) bij de afzonderlijke bronhouders.

Het concept van de Laan van de Leefomgeving en 
programmadefinitie GOAL is vooral door de overheden 
zelf neergezet (nog een beetje het oude normgerichte 
werken?). Wel worden meermaals voorbeelden benoemd 
van de innovatiekracht van het bedrijfsleven en de wens 
om met de sterkste medewerkers van het bedrijfsleven te 
willen samenwerken. Ook hier moet de verbinding met 
het adviserend bedrijfsleven dus nog gemaakt worden. 

Ik hoop niet dat door middel van standaard Europese 
aanbestedingsprocedures deze verbinding tot stand wordt 
gebracht. Dit levert weer de (terugkerende) valkuilen op waar 
de commissie  Tom Elias ons voor waarschuwt. Mooier zou 
zijn dat de verbinding gemaakt gaat worden op een manier 
die beter past bij de Omgevingswet (benutten innovatie 
vermogen markt, openheid, samenwerking) bijvoorbeeld 
op basis van open innovatie of Best Value Procurement 
(prestatie inkoop). Dit past immers veel beter in de open, 
samenwerkende en innovatieve gedachtegang achter de 
Omgevingswet.

Loesje leerde Lotje lopen in de lange Laan van de 
Leefomgeving

Wie is dan Loesje: 
Loesje is innovatie, samenwerking, durf en pro-actief

17.2  Rob van de Velde,  directeur Geonovum

Vernieuwend

Jur van der Velde heeft namens Provero een boeiende en 
inspirerende uitgave opgeleverd over de Omgevingswet. 
Waarom is die Omgevingswet zo interessant? Voor mij zit het 
interessante met name in de gecombineerde vernieuwing. 
Het plan is immers om niet alleen de wetgeving voor de 
fysieke omgeving aan te pakken, maar tegelijkertijd ook 
de informatie te standaardiseren die daarvoor nodig is. 
Daarmee is het én een grote wetgevingsinnovatie én een 
digitale overheid innovatie. Wat ik daar bijzonder aan vind 
is dat bij het plaatsen van nieuwe kaders voor de ruimtelijke 
ontwikkeling in Nederland, een strategische rol is weggelegd 
voor informatie. Informatie is als middel gekozen om doelen 
te bereiken. 

De Omgevingswet biedt grote kansen voor meer integraliteit 
en dynamiek in ruimtelijke processen. Als netwerkorganisatie 
merken wij bij Geonovum nu al dagelijks dat het wetsvoorstel 
veel nieuwe energie en ideeën los maakt bij mensen en 
organisaties. Anderzijds is er nog veel onduidelijk met 
betrekking tot de effectieve invoering en realisatie van de 
ambities. Een kernbegrip hierbij is samenhang. Dan gaat 
het bijvoorbeeld om de samenhang tussen het juridisch 

instrumentarium en de digitale voorzieningen. Maar ook om 
de samenhang tussen de informatiehuizen onderling.

Ook al zijn het nog maar plannen, het gaat wel om een 
vernieuwend plan. Dat vraagt om een nauwe interactie tussen 
beleid, wetgeving, uitvoering en informatievoorziening. Naar 
mijn weten is dat in Nederland een nog niet eerder vertoonde 
uitdaging. Het is de grootste wetgevingsoperatie sinds tijden. 
Voor informatiekundigen, waar ik mijzelf ook onder schaar, 
is het dan ook een flinke uitdaging om de brug te slaan naar de 
juridische praktijk. En omgekeerd natuurlijk. In die zin moet 
de invoering van de Omgevingswet ook gezien worden als een 
sociale opgave. 

In deze uitgave van Provero, die heel veel samenhang en 
overzicht geeft,  gaat de paragraaf over de Laan vooral 
over ICT. De uitdaging waar we voor staan is dat de Laan 
niet alleen als een ICT project wordt ervaren. Laten de 
verschillende vakdisciplines zich de informatiehuizen op 
de Laan toe-eigenen als een primaire plek van waaruit zij 
informatie en gegevens kunnen gebruiken en ontsluiten in 
hun eigen primaire processen.

De ambities rond vereenvoudiging en digitalisering passen 
wel in een groter plaatje.  Daarbij kijk ik bijvoorbeeld naar 
wat in heel de Europese Unie is gebeurd als gevolg van de 
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INSPIRE-richtlijn. Ook over INSPIRE kun je zeggen dat 
het revolutionair vernieuwend was, namelijk voor de hele 
Europese Unie specificeren welke informatie er nodig is om 
het (Europees) milieubeleid uit te voeren en dit stap voor stap 
te implementeren. Dat heeft inmiddels ook in Nederland 
voor een vloertje gezorgd,  dat al weer verder gaat dan het 
fundament van de basisregistraties. Tevens is er veel bereikt 
bij de digitalisering van de Wro.  Mijn advies is daarom 
om de methodieken, de kennis en het sociale netwerk van 
beleidsmakers, juristen, uitvoerders en informatiekundigen 
intensief te gebruiken, dat rond de digitale Wro, de 
geografische basisregistraties en INSPIRE is opgebouwd. 

Het invoeren van de Omgevingswet is een gigantische 
operatie. Daarmee toont ons land veel ambitie. De kunst 
wordt om met een grote visie steeds kleine stapjes te zetten, 
waarbij het van groot belang is om voortdurend de mens 
centraal te blijven houden. De ambtenaar, zodat die weet 
waar hij aan toe is, de burger die iets wil indienen, of de 
belanghebbende, de bezwaarmaker. In mijn visie is het 
daarbij cruciaal om uit te gaan van de gedachte dat wat de 
mens aan informatie aan kan belangrijker is én blijft dan wat 
systemen aan informatie aankunnen… 

 

17.3 Frans Tonnaer, algemeen directeur Tonnaer 
Adviseurs in Omgevingsrecht en hoogleraar 
omgevingsrecht bij de Open Universiteit.

De Omgevingswet: een berg die een 
muis baart?

Inleiding
‘De burger centraal’ is een belangrijk motto bij de 
totstandkoming van de Omgevingswet. Toch dreigt het 
gevaar dat deze wet, evenals veel bestaande wetgeving in het 
fysieke domein waarvoor de nieuwe wet de vervanger is, 
verwordt tot een regeling met veel overheidsintern recht waar 
maar weinig tot de burgers gerichte bepalingen uitsijpelen. 
En dat terwijl naast alle instrumentele verbeterdoelen het 
primaire doel van de wet het bevorderen van een duurzame 
ontwikkeling is. Daartoe zal de wet vooral moeten trachten de 
gedragingen van de burgers te beïnvloeden. Burgers moeten 
geïnspireerd, gestimuleerd en af en toe ook gedwongen 
kunnen worden dat doel in hun gedrag te verinnerlijken. 
Zoals de wet er nu uitziet wordt het vooral aan het bestuur 
overgelaten om de wettelijke doelstellingen te realiseren. 
Dat is nog wel te rechtvaardigen bij een ‘afwegingswet’ als de 
Wro, maar minder bij een sturingswet zoals de Omgevingswet 
die ook wil zijn. Er kunnen daarom niet alleen vraagtekens 
worden geplaatst bij de doelmatigheid van de wet, maar ook 

bij de legitimatie van het bestuur. Hoe kan worden bereikt dat 
de wetgever meer richting geeft aan de gewenste gedragingen 
van burgers en dat de wet niet slechts een (nagenoeg) blanco 
cheque is voor het bestuur? 

Van de berg…
Met alle respect voor het prachtige en gedurfde project dat de 
nieuwe Omgevingswet zeker is, ontstaat bij een eerste blik op 
de wettekst toch de indruk dat het gaat om een bestuurswet: een 
wet die op de eerste plaats voor het bestuur geldt. De wet bevat 
bepalingen over taken en bevoegdheden van bestuursorganen, 
bestuurlijke omgevingsvisies en programma’s, procedures, 
adviesorganen, handhavings- en uitvoeringsbevoegdheden, 
bevoegdheden in bijzondere omstandigheden, monitoring 
en informatie etc. Bij de integratie van de berg aan wettelijke 
bepalingen betreffende de fysieke leefomgeving in één overall-
wet blijkt pas goed dat het dringen is voor de besturen op dit 
terrein. Bestuursorganen op alle overheidsniveaus hebben er 
immers een taak: het Rijk voor de taken op nationale schaal, 
waarbij ook nog verschillende ministers aan zet zijn, de 
provincies op ‘middenniveau’, die behalve afstemmingstaken 
ook nog eigen omgevingsbeleid voeren, de gemeenten aan de 
basis en daarnaast ook nog eens de waterschappen die niet de 
minst belangrijke taak in dit domein hebben.
Om het drukke bestuurlijke verkeer enigszins in goede 
banen te leiden zijn enkele voorrangsregels opgenomen. 

Uitgangspunt is dat de bestuurlijke taken voor de fysieke 
leefomgeving in de eerste plaats bij de gemeente liggen en 
waar het gaat om het waterbeheer, bij het waterschap. Dat 
betekent niet dat op andere niveaus geen bestuurlijke taken 
rusten. Voor de provincie is de omgevingsverordening het 
kerninstrument en voor het Rijk de algemene regels, terwijl 
het projectbesluit een kerninstrument is voor zowel provincie 
als Rijk. Het subsidiariteitsbeginsel krijgt een bijzondere 
invulling als we ons realiseren dat er ruime bevoegdheden zijn 
om te waarborgen dat het ‘hogere’ beleid ook op het ‘lagere’ 
bestuursniveau doorwerkt. Daartoe kunnen – en moeten 
soms – de provinciebesturen en de regering ‘instructieregels’ 
vaststellen die dwingende algemene normen bevatten 
voor de ‘lagere’ besturen. Ook kunnen Rijk en provincies 
bepaalde omstandigheden dwingende instructies geven 
over de uitoefening van een taak of bevoegdheid. En zelfs 
bestaat de mogelijkheid van ‘getrapte instructieregels’: het 
Rijk verplicht de provincies bepaalde regels op te nemen in 
hun verordeningen waarbij de gemeenten worden verplicht 
bepaalde regels in hun omgevingsplannen op te nemen. En 
denkbaar is zelfs bijvoorbeeld dat GS een instructie geven 
aan de gemeenteraad als dat nodig is in verband met een 
evenwichtige toedeling van functies aan locaties in regels die 
zijn opgenomen in gemeentelijke omgevingsplannen op basis 
van provinciale instructieregels die op hun beurt weer door het 
Rijk zijn opgelegd! Naast de wel erg grote bestuurlijke drukte 
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die aldus door het wettelijke systeem wordt veroorzaakt, kan 
men vraagtekens plaatsen bij de oprechtheid van bedoeling 
van de wet om interbestuurlijke vertrouwen te faciliteren. Het 
is een gemiste kans dat in de wet geen regeling is opgenomen 
betreffende bestuursovereenkomsten. Zo’n regeling zou als 
investering in interbestuurlijk vertrouwen een heleboel van 
de doorwerkings- en afstemmingsbepalingen die nu in de 
wet zijn opgenomen overbodig maken. Er kan dan volstaan 
worden met het vastleggen van de hoofdzaken in bestuurlijke 
verantwoordelijkheden.

En de muis
En waar treffen we dan in de wet de bepalingen aan die zich 
tot de burgers richten? In elk geval niet in de omgevingsvisie 
die alleen het vaststellend bestuursorgaan zelf bindt. 
Evenmin in de programma’s, die een uitwerking bevatten 
van de visie of anderszins gericht zijn op het bereiken van 
de omgevingswaarden of andere beleidsdoelen en die niet 
bindend zijn voor derden. Ook de omgevingswaarden zijn 
instrumenten uitsluitend voor de besturen en het zal duidelijk 
zijn dat ook instructieregels en instructies zulke instrumenten 
zijn. De enige wettelijke plichten voor burgers betreft de 
algemene zorgplicht van artikel 1.6 en de voorzorgplicht van 
artikel 1.7. Daarvan wordt aangenomen dat ze eerst moeten 
worden uitgewerkt om tot handhaafbare voorschriften te 
kunnen leiden. 

De oogst is wat dit betreft dus mager en voor dergelijke 
bepalingen moeten we op zoek naar ‘secundair’ recht: 
de bestuurlijke uitvoeringregelingen. De provinciale 
omgevingsverordeningen kunnen in principe burgers 
bindende regels bevatten, maar daarin kunnen ingevolge 
artikel 4.2, lid 2 regels over de toedeling van functies aan 
locaties alleen worden opgenomen als de zorg voor de 
fysieke leefomgeving onvoldoende via instructieregels en 
instructies kan worden behartigd. In feite zijn het alleen 
de regels van het omgevingsplan, de voorschriften van 
omgevingsvergunningen en projectbesluiten en de algemene 
rijksregels, waarin tot de burgers gerichte bepalingen kunnen 
worden opgenomen. De conclusie moet dan ook zijn dat de 
wetgever de zorg voor de fysieke leefomgeving voornamelijk 
aan het bestuur overlaat. Op aandringen van de Raad van 
State in zijn advies over het wetsvoorstel, zijn aan de toedeling 
van de bestuurlijke bevoegdheden clausuleringen verbonden, 
waardoor werd voorkomen dat de wetgever een nagenoeg 
blanco cheque aan het bestuur verleende. Maar al met al is de 
normatieve kracht van de wet in de richting van de burgers, 
maar ook in de richting van het bestuur gering te noemen.

Het kan nog beter
Dat kan beter, onder meer door meer beginselen in de wet op 
te nemen. De nieuwe Omgevingswet biedt een mooie kans 
om de zorgplichten aan te vullen met omgevingsrechtelijke 

beginselen. Dergelijke beginselen zouden dan een verbreding 
kunnen zijn van beginselen die met name in het milieurecht 
tot ontwikkeling zijn gekomen. Te denken valt dan aan het 
preventiebeginsel, het beginsel van bestrijding bij voorkeur 
aan de bron, het beginsel dat de veroorzaker betaalt en het 
profijtbeginsel. Dergelijke beginselen richten zich zowel tot 
het bestuur als, over de hoofden van het bestuur heen, tot de 
burgers. Eenmaal in de wet opgenomen kunnen ze nadere 
uitwerking vinden door het bestuur en nadere ontwikkeling 
en toepassing door de rechter.

Een andere mogelijkheid om de wet meer normatieve 
substantie te geven is om de omgevingswaarden in de wet op 
te nemen en deze waarden niet alleen als toetsingscriteria 
voor de uitoefening van bestuursbevoegdheden te laten 
fungeren, maar hun werkingssfeer uit te breiden tot de 
burgers en er dus algemeen verbindende normen van te 
maken. Daarbij zouden niet hun toepassingsvoorwaarden 
moeten worden geregeld, maar de bijzondere 
omstandigheden om van dergelijke normen af te wijken. 
Het is tegen die achtergrond jammer dat de nuancering 
in de normatieve kracht van dergelijke waarden die in het 
milieurecht is ontwikkeld (streefwaarden, richtwaarden, 
grenswaarden) in de nieuwe wet niet meer is terug te vinden.

Als het versterken van de normatieve kracht van de wet 
ook nog gepaard zou gaan met meer terughoudendheid in 
regulering door het bestuur, dan ontstaat er tevens meer 
ruimte voor de burgers om op hun eigen manier invulling te 
geven aan de wettelijke doelstellingen binnen de (versterkte) 
wettelijke kaders. De burger centraal stellen betekent ook 
de burger serieus nemen. Als van vertrouwen in burgers 
werkelijk een serieuze zaak wordt gemaakt, dan moet het 
bestuur stoppen met de burgers met gedetailleerde regeltjes te 
bestoken. Maar de burgers moeten van het bestuur ook niet 
dergelijke regels verlangen! Gelijkwaardigheidsbepalingen 
en maatwerkvoorschriften zijn goed, maar doel- in plaats 
van middelvoorschriften zijn beter. Het instrument van de 
omgevingsvergunning zou beter gebruikt kunnen worden 
om in overleg met initiatiefnemers zo goed mogelijk aan 
te sluiten bij de doelen van de wet in plaats van te fungeren 
als toetsingskader voor de regeltoepassing of -naleving. Een 
te sterke zucht naar rechtszekerheid kan zowel het bestuur 
als de burgers in de weg staan bij het nemen van eigen 
verantwoordelijkheid om in de geest van de wet te handelen! 
De vernieuwing van het omgevingsrecht kan alleen slagen 
als de durf er is om van de gebaande paden af te wijken. 
Dat betekent tot op zekere hoogte leren omgaan met de 
uitdagingen die de plaats van zekerheden innemen. De wet 
kan de daarmee samenhangende cultuurverandering niet 
afdwingen, maar wel faciliteren.
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17.4 Peter Collet, Beleidsadviseur Gemeente Utrecht 
Vergunningen, Toezicht en Handhaving/afdeling 
Vergunningen

De Omgevingswet - wie doet mee?

IJs en weder dienende, kunnen we vanaf 2018 aan de 
slag met de Omgevingswet. Het hele omgevingsrecht zal 
vanaf dat moment, onder het motto ‘eenvoudig beter’, 
zijn vereenvoudigd en gebundeld in één wet en digitaal 
zijn ontsloten in de Laan van de Leefomgeving. Alles 
op één plek: dat is beter voor burgers, ondernemers en 
overheden. Zo komt er een einde aan hun schermutseling 
met al die verschillende wettelijke kaders op het gebied van 
omgevingsrecht. De Omgevingswet gaat zorgen voor eenvoud 
en samenhang in de regelgeving en daarmee snellere en 
betere besluitvorming bij projecten.

Daar is veel voor te zeggen. Weinig mensen in ons vak 
zullen bestrijden dat iedereen baat heeft bij  een compacte 
regelgeving, zeker als een verregaande digitalisering gaat 
zorgen voor meer duidelijkheid en gemak voor de gebruiker.

Een belangrijke schakel in het geheel is het omgevingsplan, 
de beoogde vervanger van de huidige bestemmingsplannen 
en beheersverordeningen. Iedere gemeente in Nederland 

wordt straks geacht zo’n plan te maken en daarin alle lokale 
regels voor de fysieke leefomgeving vast te leggen. Het 
omgevingsplan gaat burgers en bedrijven antwoord geven 
op de vraag wat de mogelijkheden op een bepaalde locatie 
zijn en als toetsingskader voor overheden fungeren. Gaat dat 
‘eenvoudig beter’, dan belooft dat veel goeds voor het slagen 
van de Omgevingswet als geheel.

Willen we dus het optimale uit de Omgevingswet halen, dan 
moeten burgers, bedrijven en toetsers kunnen beschikken 
over goede omgevingsplannen. Dat legt de nodige 
verantwoordelijkheid bij de gemeentelijke overheden. Het 
lot van het nieuwe stelsel wordt immers voor een belangrijk 
deel bepaald door hun bereidheid om tijdig hun huiswerk te 
doen. 

Het moge duidelijk zijn dat het maken van één 
allesomvattend omgevingsplan voor het hele gemeentelijke 
grondgebied een complexe en vooral dure aangelegenheid 
zal zijn. Dat geldt zowel voor gemeenten die dit zelf 
kunnen gaan doen als voor gemeenten die dit moeten laten 
doen. Daar komt nog eens bij dat zij in de afgelopen jaren 
waren verwikkeld in een race tegen de klok om nieuwe 
bestemmingsplannen te maken. Dezelfde rijksoverheid 
die de gemeenten straks omgevingsplannen wil laten 
maken, heeft namelijk met de aanpassing van de Wet 

ruimtelijke ordening in 2008 de gemeenten het mes op 
de keel gezet om hen te dwingen tot het vernieuwen van 
hun oude bestemmingsplannen. Zij kregen daarvoor tot 
1 juli 2013 de tijd; vanaf die datum mochten zij geen leges 
meer innen voor omgevingsvergunningen in gebieden 
met bestemmingsplannen die ouder zijn dan 10 jaar. 
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de wetgever hier 
wel een punt had want wie kent niet die decennia oude 
bestemmingsplannen die al sinds mensenheugenis in 
bestemmingsplankasten hingen, enkel en alleen omdat het 
vernieuwen daarvan geen prioriteit had. Veel gemeenten 
hebben van het vernieuwen van bestemmingsplannen nooit 
een favoriete bezigheid gemaakt. Dit wetende, rijst de vraag 
of het realistisch is te veronderstellen dat diezelfde gemeenten 
straks wel voluit zullen gaan voor het maken van nieuwe 
omgevingsplannen. Ik heb op dat punt mijn twijfels. 

Ik vrees dat veel gemeenten de tijd nemen en gaan wachten 
tot de dag komt dat zij er niet meer omheen kunnen een 
omgevingsplan te maken. Als dat scenario werkelijkheid 
wordt, kunnen we lang wachten. Zoals het er nu uitziet, 
krijgen zij namelijk tot 2028 (tien jaar na inwerkingtreding 
van de Omgevingswet) de tijd. Dat zal tot gevolg hebben 
dat de werking van het nieuwe stelsel in de praktijk op 
veel plaatsen veel minder merkbaar wordt, wat vervolgens 
kan leiden tot een afbrokkelend draagvlak. Ik vraag mij 

af of de rijksoverheid zichzelf een goede dienst bewijst 
door het nieuwe systeem uit te dragen als ware dit het ei 
van Columbus. Dit schroeft de verwachtingen wel erg op, 
waardoor de kans op twijfel toeneemt als het niet loopt zoals 
was voorgespiegeld. In het ergste geval kunnen we ons dan 
gaan opmaken voor weer een stelselwijziging. Dat zoiets snel 
kan gaan, zien we met de Wabo die pas vier jaar in werking 
is, maar desondanks al weer op het punt staat te worden 
afgeschreven. 

Laten we echter optimistisch blijven en het als een uitdaging 
zien gemeentebesturen te motiveren voortvarend te werk 
te gaan met het maken van hun omgevingsplan. Daar ligt 
wellicht de sleutel om een valse start van de Omgevingswet 
af te wenden. Dat zal dan wel een hele klus worden in 
een periode van verregaande bezuinigingen en urgentere 
ontwikkelingen, zoals de op handen zijnde privatisering van 
het bouwtoezicht. Wat kunnen we doen om te voorkomen 
dat gemeenten, wat de Omgevingswet betreft, op hun handen 
blijven zitten in afwachting van wat er op hen afkomt? Wat is 
nodig om ervoor te zorgen dat zij tijdig gaan meedoen? Ik zou 
het niet weten; u wel? 
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 17.5 René Kleij,  Productmanager RO & Business 
Consultant Crotec

Eén voor allen, allen voor één

Mijn betrokkenheid bij de ruimtelijke ordening begon 
eind jaren zeventig van de vorige eeuw. De invloedrijkste 
gebeurtenissen binnen het vakgebied na de wetswijziging in 
1965 betroffen de vierde (+ Vinex) en vijfde nota Ruimtelijke 
Ordening. Nederland werd enthousiast ruimtelijk geordend 
en de wettelijke kaders voldeden uitstekend. Gemeenten 
hadden hun zaken goed op orde en maakten dankbaar 
gebruik van de expertise van stedenbouwkundige adviseurs, 
die in die tijd nog  konden rekenen op een vaste exclusieve 
samenwerking. 

Hoe anders heeft onze wereldje zich ontwikkeld na pakweg 
de tweede helft van de jaren tachtig. Met het beschikbaar 
komen van betaalbare computersystemen zagen we na de 
kantoorautomatisering  ook op de tekenkamers computers 
hun intrede doen. Daarmee groeide de aandacht voor het 
digitaliseren en uniformeren van ruimtelijke plannen. 
CodeS, IMRO, Op de digitale leest, DURP en legio hierdoor 
geïnspireerde regionale deelprojecten brachten een dynamiek 
in de ruimtelijke ordening die zijn weerga niet kende.  Op 
het eindresultaat mag de BV Nederland trots zijn. Vrijwel 
alle gemeenten beschikken voor het overgrote deel van hun 

grondgebied over actuele digitale ruimtelijke plannen die 
door iedereen kunnen worden geraadpleegd via het landelijke 
portaal ruimtelijkeplannen.nl. 

Dit portaal laat echter duidelijk zien dat het opereren vanuit 
plangebieden niet meer past bij de moderne middelen die 
ons nu ten dienste staan en niet eenvoudig leidt tot bruikbare 
informatie. Een vrijwel onuitputtelijke stapeling van 
plannen vergt een overmaat aan inzicht in instrumenten 
en procedures om uit deze gegevens bruikbare informatie 
voor een specifieke locatie te herleiden. Deze situatie 
wordt versterkt door populaire ‘gemaksinstrumenten’ als 
parapluplannen en veegplannen.

Het ruimtelijke beleid moeten we niet alleen herleiden 
uit een groot aantal samenhangende instrumenten van 
verschillende overheidslagen, maar moet ook worden 
gerelateerd aan beleid dat in veel aanpalende sectoren wordt 
geregeld. Elders in deze publicatie kunt u lezen dat meer 
dan 35 wetten, 120 algemene maatregelen van bestuur en 
120 ministeriële regelingen  bepalend zijn voor de regulatie 
van onze leefomgeving. In de uiteindelijke doorwerking 
van alle sectorale regelgeving is de samenhang gewogen. 
Sectorale belangen in combinatie met afwijkende termijnen,  
procedures en daarbinnen bevoegde instanties maken dat 
die weging veelal plaats vindt in lange procedures en vaak 
bij de rechter. Ik ben dan ook gelukkig met de nieuwe 

Omgevingswet waarmee een einde wordt gemaakt aan de 
sectorale benadering van de fysieke leefomgeving. Een wet 
waarin alle zaken die van belang zijn in samenhang worden 
afgewogen vanaf het initiatief tot aan de verwezenlijking 
hiervan.  

Vanuit mijn eigen perspectief, Geo-ICT, ben ik extra 
geïnteresseerd en betrokken bij de wijze waarop we de 
instrumenten die de Omgevingswet ons gaat bieden gaan 
vormgeven en gebruiken. Van een plan(gebied)gewijze 
benadering onder de Wro gaan we naar een gemeentegebied 
dekkend objectgericht omgevingsplan. Objecten die enkel 
of in gewenste samenhang worden verwerkt en vastgesteld. 
Vooruitlopend op het omgevingsplan bieden we nu al 
technieken om onherroepelijke plannen om te zetten naar 
een objectgericht pré-omgevingsplan voor het volledige 
gebied van een gemeente.  

In dit kader verwijs ik u graag naar het eerder genoemde 
prototype omgevingsplan (demo.crotec.nl) dat we samen met 
Rho en Tonnaer op basis van deze nieuwe techniek hebben 
opgezet.  De stapeling van instrumenten wordt maximaal 
gereduceerd. Eén laag zou natuurlijk de meest heldere 
presentatie van beleid bieden, maar een extra laag voor het 
voorbereidingsbesluit is (logischerwijs) al voorzien. Ik wens 
dat we uit oogpunt van een betere informatievoorziening 

richting burgers en bedrijven ons onder het regime van de 
Omgevingswet weten in te houden in het bedenken van extra 
lagen die wel het gemak van de beleidsmakers dienen, maar 
geen bijdrage leveren aan een eenduidig inzicht in het beleid. 

We hebben gezien dat de digitalisering van ruimtelijke 
plannen al heeft gezorgd voor het slechten van muren tussen 
beleidsmakers, planjuristen en tekenaars. Directe bindingen 
tussen elkaars producten vergen een gestructureerd overleg 
– en samenwerkingsproces. Nu ook andere sectoren binnen 
de leefomgeving gaan aanhaken bij een omgevingsplan 
en dus hun inbreng via een en dezelfde klik in de kaart 
beschikbaar moeten maken zal dit proces verbreden. Een 
integrale oplossing, vormgegeven in een omgevingsplan, 
vergt ook een integrale benadering in het traject dat hieraan 
vooraf gaat. Dat betekent communicatie. Communicatie 
tussen overheden, bedrijven en burgers.  Iedereen die 
betrokken is bij het proces moet tijdig de juiste  gegevens 
of informatie beschikbaar kunnen hebben of maken. ICT 
speelt hierbij een cruciale rol. Onder de naam ‘Laan van de 
Leefomgeving’ wordt aan een nieuwe infrastructuur voor dit 
communicatieproces gewerkt. Uiteraard denken en werken 
wij daar als Geo-ICT bedrijf aan mee. 

Een succesvol traject naar de nieuwe Omgevingswet vergt een 
enthousiaste ondersteuning en participatie van iedereen die 
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betrokken is bij het reguleren van onze fysieke leefomgeving. 
Dat vergt een podium waar betrokkenen vanuit alle relevante 
sectoren elkaar kunnen vinden.  Provéro kan hierbij een 
cruciale rol vervullen. In het DURP tijdperk heeft Provéro 
een belangrijke rol gespeeld door het  organiseren van 
inhoudelijke discussies en de uitkomsten in te brengen bij 
het tot stand komen van de huidige RO Standaarden.  De 
route naar de Omgevingswet vraagt eenzelfde enthousiaste 
betrokkenheid van ons allen. Graag ontmoet ik ieder van 
u de komende jaren weer als actief en betrokken lid van 
een vernieuwd en krachtig Provéro en maken we samen de 
hooggespannen verwachtingen van de Omgevingswet waar. 

17.6  Jos Dolstra, NCOD B.V. en voorzitter van de sectie 
Milieurecht en Praktijk van de VVM, het netwerk van 
Milieuprofessionals 

Benader de Omgevingswet als een kans!

2018, het beoogde jaar van inwerkingtreden van de 
Omgevingswet lijkt nog ver weg, maar dat is het niet. De 
huidige colleges van Burgemeester en wethouders en de na 
de statenverkiezingen van 2015 nieuw te installeren colleges 
van Gedeputeerde staten zullen keuzes moeten maken om de 
wet te implementeren. Daarbij past de wet goed in de huidige 
maatschappelijke ontwikkelingen en is het verstandig de 
Omgevingswet nu al mee te nemen bij het huidige proces van 
veranderingen in gemeenteland.

Jur van der Velde signaleert naar mijn mening terecht dat 
de impact van de Omgevingswet een flink beroep doet op 
de uitvoeringskracht van partijen die met de Omgevingswet 
aan de slag gaan. Het gaat niet alleen om inhoud en kennis, 
maar ook om de manier van werken, de organisatie en de 
competenties van medewerkers. Het meer werken met 
algemene regels, doel in plaats van middelvoorschriften 
en het leggen van meer verantwoordelijkheid bij de 
samenleving, waarbij ook de rol van de overheid veranderd.

De Omgevingswet vraagt om een meer integrale benadering 
en het meenemen van alle belangen aan de voorkant van 
het proces. Hierin zit een belangrijk winstpunt van de 
Omgevingswet.  

Veel gemeenten zitten momenteel in een proces van 
verandering. Daarbij staat bijvoorbeeld de vraag centraal 
welke rol de gemeente in de samenleving wil hebben 
en hoe daarbij de organisatie wordt ingericht? Meer 
verantwoordelijkheid bij de samenleving leggen vraagt om 
een andere insteek vanuit de overheid die meer als partner 
in het proces optreedt. Dat raakt ook aan de rol van de 
omgevingsdiensten waarbij de diensten samen met hun 
opdrachtgevers (gemeenten) tot een goede taakverdeling 
moeten komen. Denkbaar is dat omgevingsdiensten de volle 
breedte van de Omgevingswet gaan bedienen of juist op 
specifieke onderdelen een adviestaak hebben. 

Gemeenten moeten de wet benaderen als een kans. Hierbij 
staan vragen centraal als: welke rol wil ik als gemeente hebben 
in de samenleving en hoe richt ik daar mijn organisatie op 
in. De nieuwe colleges zullen zich hierin op korte termijn 
moeten verdiepen om vervolgens voor hun gemeente de 
koers aan te geven. Afwachten is geen optie, daarvoor is de 
impact te groot.

De implementatie van de Omgevingswet vraagt dus ook 
om een cultuurverandering. Omdat veel gemeenten nu 
in een proces van verandering zitten pleit ik er voor de 
Omgevingswet op te pakken als kans en nu al te starten met 
voorbereiden op de komst van de wet. In veel opzichten 
kan nu al volgens de Omgevingswet gewerkt worden of 
kan het verstandig zijn bij keuzes die nu gemaakt worden 
(denk aan het actualiseren van bestemmingsplannen en het 
dereguleren van verordeningen die straks beiden opgaan in 
het omgevingsplan). Dit kan tijd en geld besparen bij het 
uiteindelijk invoeren van de Omgevingswet. 

Het is goed om te weten wat er op je af komt als organisatie 
en tijdig medewerkers bewust te maken van komende 
veranderingen. Een cultuurverandering valt niet te plannen 
en heeft tijd nodig om in te bedden. In opdracht van de 
gemeente Oldebroek heeft NCOD een impactanalyse van de 
Omgevingswet uitgevoerd op de gemeentelijke organisatie.  
De impactanalyse heeft een aantal aanbevelingen 
opgeleverd.  Een greep: betrek de Omgevingswet vanaf nu 
mee bij ontwikkelingen; stel een trekker aan met aandacht  
voor de wet en de (bestuurs)cultuur en analyseer de impact 
op je dienstverleningsconcept. Start tijdig met analyseren 
van de gevolgen voor de gemeentelijke ict-systemen/
digitalisering. En erg belangrijk is dat het verdiepen in de 
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wet en gezamenlijk ermee aan de slag gaan bij medewerkers 
leidt tot bewustwording van wat er op ze af komt en 
daarmee een voorsprong geeft!

Een in het oog springende verandering die de Omgevingswet 
brengt ten opzichte van de huidige wetgeving heeft is 
dat het begrip ‘inrichting’ vervangen wordt door het 
begrip ‘(milieubelastende) activiteit’. In de Memorie van 
Toelichting bij de wet wordt aangegeven dat de grondslag 
voor de milieubelastende activiteit breder is dan : ‘nadelige 
gevolgen die inrichtingen kunnen veroorzaken’ en ook ziet 
op milieubelastende activiteiten buiten inrichtingen waar 
nu algemene regels voor gelden. Gedacht moet worden aan 
onder andere de toepassing van systemen voor warmte- en 
koudeopslag en het omgaan met afvalstoffen.  Door het 
begrip inrichting los te laten is het volgens de Memorie van 
Toelichting mogelijk bestaande algemene regels te integreren.  
Hoe het loslaten van het begrip inrichting zal uitwerken moet 
vooral blijken uit de uitvoeringsregelgeving. 

17.7 Dick Takkebos, directeur Rho adviseurs voor 
leefruimte

Einde aan de hordenloop?

‘Tiden hawwe tiden’, zeggen ze in het Fries. Elke tijd heeft zijn 
eigen aardigheden en de mens moet zich aanpassen om met 
die tijd mee te gaan. De Omgevingswet neemt die handschoen 
op voor het ruimtelijke domein. Ruimtelijke inrichting is de 
afgelopen jaren verworden tot een hordenloop over (randvoor)
waarden en beperkingen; de omgevingsaspecten. Sectoraal  
zodanig vastgelegd en beschermd  dat het een kunst is om met 
een ruimtelijk initiatief niet voortijdig te struikelen of binnen 
een redelijke tijd de eindstreep te halen. 

De ware uitdaging van de Omgevingswet is dan ook om het 
economische en maatschappelijke belang dat is gediend bij 
een ruimtelijk initiatief weer een volwaardige plaats in dit 
afwegingsproces terug te geven. Integraal afwegen is dan niet 
alleen het bijeenbrengen en vereenvoudigen van ruimtelijke  
toetsingskaders, maar vooral het mogelijk maken van een 
volledige en evenwichtige beoordeling  en het zo nodig 
prioriteren van waarden of belangen. Wat is hier voor nodig 
en speelt de Omgevingswet daar adequaat op in? Een paar 
overwegingen.

Ruimte en ambitie
Vanuit het perspectief van de initiatiefnemer zou om te 
beginnen de naam van de wet een heroverweging waard zijn. 
De ‘Omgevings’wet suggereert wederom een focus op de 
waarden van de omgeving en het behoud van de status quo. 
Waarom de ontwikkeling zelf niet centraal gesteld? De ‘Wet 
voor de Initiatieven in de Leefruimte’ (WIL) zou een mooi en 
dynamisch alternatief kunnen zijn. Immers, elk proces, ook 
het ruimtelijke, begint met de wil of ambitie om een doel te 
bereiken. Wat is dit doel en wat is nodig voor de realisering? 
Dit dient vooraf te worden bepaald, door de besluitvormer in 
samenspraak met de betrokken stakeholders. Als men weet wat 
men wil, kan men de instrumenten daar namelijk op inzetten 
en alle randvoorwaarden beoordelen in het licht van dit 
doel. Anders vindt al snel doelverschuiving plaats: subdoelen 
of middelen worden een doel op zich. Voor de ecoloog kan 
dat dan het behoud zijn van de kleine modderkruiper of het 
minimaliseren van de stikstofdepositie, voor de architect 
zijn ideeën over welstand, voor de landschapsarchitect het 
beplantingsplan of voor de akoesticus de geluidwerende 
voorzieningen, et cetera. Een ruimtelijk project is dan als een 
rubik’s cube. Een draai aan de ene schijf heeft onherroepelijk 
consequenties voor de andere. Als er geen heldere gedachte 
achter zit krijgt men de verschillende kleuren uiteindelijk 
niet op de juiste plek. Van elk bevoegd gezag mag daarom 
visie worden verwacht. Dit hoeft niet persé een integrale 

gemeentebrede omgevingsvisie te zijn (al zou dat mooi zijn), 
het mag ook naar aanleiding van concrete initiatieven. Als er 
maar visie is. Het is dan ook opmerkelijk dat de Omgevingswet 
op dit punt richting gemeentebesturen zo vrijblijvend is.
 
Regie en Resultaat
Maar een doel of een visie alleen is niet genoeg. Elke regel of 
omgevingswaarde beschermt een  belang. Het is een illusie om 
te denken dat al deze belangen bij het realiseren van een project 
in het gelijke mate behartigd kunnen worden. Er zijn keuzes 
nodig en er dienen prioriteiten te worden gesteld. En wel op 
het bestuurlijke niveau waar deze beoordeling rechtstreeks 
met de initiatiefnemer en stakeholders wordt gemaakt: het 
gemeentelijke. Dit impliceert ook dat kennis, genuanceerde 
oordeelsvorming, (bestuurlijke) daadkracht, leiderschap 
en het durven nemen van verantwoordelijkheid op lokaal 
niveau nodig is. Verantwoordelijkheid voor het resultaat, 
niet alleen voor het voldoen aan de randvoorwaarden.  Veel 
hangt af van de ruimte die dit bevoegd gezag in de praktijk 
krijgt om die afweging naar eigen inzicht te kunnen maken. 
Het is (vanuit het oogpunt van gelijkheid en rechtszekerheid) 
begrijpelijk dat de Omgevingswet de ruimte voor gemeenten 
om omgevingswaarden vast te stellen te stellen beperkt via 
amvb’s en  verordeningen, maar veel pleit er voor om bij de 
regulering op provinciaal en rijksniveau de gemeentelijke 
praktijk als uitgangspunt te nemen. Multifunctioneel 
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ruimtegebruik moet de komende tijd een oplossing bieden voor 
toenemende schaarste (aan ruimte en middelen). Daarvoor 
zijn experimenten nodig waarbij omgevingswaarden in nieuwe 
verhoudingen tot elkaar komen te staan. Dit impliceert het 
durven loslaten van vertrouwde kaders op alle bestuursniveau’s 
én bij de bestuursrechter. Hierbij moet niet langer worden 
gedacht in termen van bedreigingen, maar vanuit kansen (win-
win). Alleen regelen wat we beslist niet willen. Anders staat 
wet- en regelgeving innovatie en duurzame oplossingen in de 
weg. Zolang we in Nederland bijvoorbeeld elke toename van de 
stikstofdepositie als een significant effect aanmerken (terwijl in 
Duitsland deposities onder de 100 gram of 7,14 mol ha/jaar als 
verwaarloosbaar worden beschouwd) blijft dit het geval. Een 
vergelijkbare situatie hebben we eerder gezien ten aanzien van 
luchtkwaliteit. Het is interessant om in de gaten te houden op 
welke manier de Omgevingswet in die praktijk verandering 
gaat brengen.

Conclusie, de bedoelingen van de Omgevingswet zijn goed, 
maar met alleen de wet zijn we er niet. Om de gesignaleerde 
knelpunten in het huidige omgevingsrecht daadwerkelijk te 
kunnen aanpakken is een omslag in het denken nodig, een 
andere besliscultuur. Als we die voorwaarde op de juiste manier 
weten te vervullen brengen we Nederland daadwerkelijk in een 
stroomversnelling. Anders is de hordenloop nog niet ten einde. 
Hooguit wordt de sintelbaan iets korter. 

 17.8 Roeland Mathijssen, BRO advies, ontwerp en 
onderzoek

‘De Omgevingswet, daadwerkelijk terug 
naar minder onderzoek?’

De schrijver van het boek ‘De Omgevingswet, terug naar 
de zandbak’ gebruikt de zandbak als een metafoor voor de 
fysieke leefomgeving. Ook ik wil mijn bijdrage beschouwen 
met een metafoor, namelijk met een van de mooie 
spreuken van Loesje: ‘De spelregels van de verbeelding 
staan nooit vast’. Daarmee bedoel ik niet de mogelijke 
veranderingen in de verbeelding van de bestemmingsplannen 
(omgevingsplannen), wellicht het beeld dat dit bij de juristen 
omgevingsrecht zal oproepen. Deze publicatie is veel meer 
dan dat. De publicatie levert een aanzienlijk bijdrage aan 
het verduidelijken van een zeer complexe materie, de 
Omgevingswet. De Omgevingswet zelf kan worden gezien als 
de spelregels, en het kennis nemen en het begrijpen ervan is 
onze verbeelding. En omdat er nog veel zaken niet duidelijk 
zijn staat dit beeld nog niet helemaal vast.

Duidelijk is dat dit boekje de komende tijd, waarin steeds 
meer verdieping van de materie zal plaatsvinden, een 
praktische handreiking biedt voor iedereen in het werkveld 
van het omgevingsrecht en met name de overheden die zich 

moeten gaan voorbereiden op de nieuwe wetgeving. Het 
boekje beschrijft op zeer heldere wijze, kort en bondig, de 
nieuwe wetgeving die op ons afkomt. 

Omdat het onmogelijk is om alle onderwerpen uit te 
diepen in een dergelijke korte en bondige publicatie, is 
–  logischerwijs – een aantal zaken wat onderbelicht. Deze 
reflectie biedt mij dan ook de mogelijkheid om een van mijn 
favoriete onderwerpen én een van de speerpunten in de 
Omgevingswet onder de aandacht te brengen, namelijk het 
verminderen van de onderzoekslasten. 

Gaan we met de Omgevingswet daadwerkelijk naar minder 
onderzoekslasten?
De memorie van toelichting bij de Omgevingswet stelt dat 
onderzoek nodig is voor een goede besluitvorming, maar 
dat het geen doel op zich moet zijn. In grote lijnen dient het 
onderzoek twee doelen: 
1. het motiveren van gemaakte inhoudelijke plankeuzen 
(functionele ontwikkeling, maatschappelijke meerwaarde, 
ontwerpkeuzen, technische en financiële haalbaarheid);
2. het verantwoorden van de toelaatbaarheid van het plan.

Toegespitst op deze laatste groep is in opdracht van het 
ministerie van I&M onderzoek gedaan en zijn aanbevelingen 
gegeven voor het daadwerkelijk verminderen van de 

onderzoekslasten109. Een van de zaken die geconstateerd 
wordt, is dat in de praktijk een gedragspatroon is ingesleten 
namelijk: onderzoek voor de zekerheid alles en volgens de 
daarvoor vastgestelde werkwijzen en protocollen, zodat zo 
weinig mogelijk risico wordt gelopen dat een project bij de 
Raad van State strandt.

Dit speelt vooral bij onderzoek naar de toelaatbaarheid, 
omdat hierbij gevoeligheden en kwetsbaarheden van functies 
en gebieden centraal staan. Deze zijn vaak verankerd in 
richtlijnen en sectorale wetgevingen, waardoor er een min of 
meer een harde toetslijn ligt, of lijkt te liggen. 

conclusies en aanbevelingen uit de onderzoeksrapporten zijn 
helaas nog niet openbaar, maar ik licht graag een tipje van de 
sluier op, zie hieronder. Voor een volledig overzicht  van alle 
aanbevelingen moet ik verwijzen naar het rapport zelf, dat 
op dit moment (begin oktober) nog niet openbaar is, maar 
waarschijnlijk wel in de loop van oktober / november. 

Zorgplicht overheid
De kaders die inhoudelijk sturing geven aan het onderzoek 
worden gesteld door de overheid. De overheid stelt eisen 
aan besluiten in het omgevingsrecht en heeft daarmee de 
impliciete zorgplicht zo eenduidig mogelijk te zijn over die 
eisen en dus ook over het onderzoek dat daarmee gemoeid is. 
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Wijze van onderzoek verankeren in de 
uitvoeringsbesluiten 
Het bieden van flexibiliteit en interpretatieruimte 
binnen bovengenoemde kaders zal niet leiden tot een 
grotere slagvaardigheid bij de gemeentelijke overheid. 
Interpretatieruimte zal per definitie leiden tot meer 
zekerheidsonderzoek, om afbreukrisico in beroep zo klein 
mogelijk te maken. Interpretatieruimte in de kaders zal 
de huidige praktijk ‘Onderzoek voor de zekerheid alles en 
zo uitgebreid mogelijk’ in stand houden, en daarmee niet 
leiden tot het verminderen van onderzoekslasten voor een 
initiatiefnemer. Om inhoud te geven aan het verminderen 
van de onderzoekslasten moet de overheid de wijze van 
onderzoek zo eenduidig mogelijk, juridisch verankeren in het 
Omgevingsbesluit. Dit kan onder andere door de ‘Laan van 
de Leefomgeving’ een belangrijke rol te geven als ‘juridisch’ 
erkende informatiebron. Maar daarnaast zullen door het 
Rijk ook uitvoeringsbesluiten genomen moeten worden die 
de andere wijze van omgaan met onderzoeksverplichtingen 
procesmatig borgen, zodat ze ook voor de Raad van State een 
referentie worden. 

Drie vormen van onderzoek
Door naar de juridische doorwerking van onderzoeken 
te kijken kan een heldere driedeling van de onderzoeken 
worden gemaakt. De aanbevelingen zijn hierop afgestemd.

a. Situering van het plangebied. Het betreft onderzoek 
naar de aspecten die aan de orde zijn door de feitelijke 
situering of ligging van het plangebied. (bv. situering in de 
veiligheidszone rond een gasleiding). Belangrijk is dat de 
informatie over de ligging van die zone en de eisen daaraan 
snel beschikbaar en compleet is. Dan weet de initiatiefnemer 
meteen waar hij aan toe is. Een van de aanbevelingen is dat 
de Laan van de leefomgeving een juridische status krijgt en 
dat overheden verplicht kunnen worden deze aspecten op 
te nemen in de databank van de Laan. Vergelijk dit met de 
huidige verplichte beschikbaarstelling van alle ruimtelijke 
plannen. 

b. Effecten op het plangebied. Dit betreft onderzoek naar 
de effecten van de ontwikkeling op de kenmerken en 
kwaliteiten van het plangebied zelf (bv. verstoring van 
natuur of archeologie, of van voor die functie gewenste 
bodemkwaliteit).

Deze onderzoeken kunnen aanzienlijk worden 
vereenvoudigd door vóór de besluitvorming alleen een 
quickscan te doen naar het aanwezig zijn van waarden. 
En eventueel diepgaander onderzoek pas uit te voeren als 
dat nodig blijkt voor een verantwoord uitvoeren van de 
mitigerende of compenserende maatregelen. Deze beoogde 
‘knip’ in de onderzoeksverplichtingen zoals bedoeld in de 

Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel (p. 137) dient te 
worden verankerd in het Omgevingsbesluit.

c. Effecten op en vanuit de omgeving. Dit betreft het 
onderzoek naar gevolgen van de ontwikkeling (het te 
realiseren functionele programma) op waarden en kwaliteiten 
van de omgeving (bv. stikstofdepositie, geluidsemissie), of 
naar belasting van de omgeving op de ontwikkeling (het 
functionele programma) (bv. geluidbelasting, geurbelasting). 
Deze onderzoeksfasen kunnen aanzienlijk worden 
teruggebracht als goede betrouwbare informatie beschikbaar 
is over welke waarde van belang is. Maar ook in hoeverre er 
nog ‘ruimte’ zit tussen deze normstelling en hoe de kwaliteit 
nu is. Want het gaat niet over het wel of niet aanwezig zijn 
van effecten, maar of die effecten in strijd zijn met de norm. 

In deze gevallen kunnen overheden in de instructieregels 
die gericht zijn op de omgevingswaarden en andere 
doelstellingen van de fysieke leefomgeving die op 
gebiedsniveau spelen, duidelijk onderscheid maken in:
1. Situaties waarin geen onderzoek noodzakelijk is;
2. Situaties waar geen onderzoek noodzakelijk is, maar  
 waarbij melding van de activiteiten verplicht is ten behoeve  
 van monitoring van toestandswaarde;
3. Situaties waar onderzoek beperkt blijft tot informatie  
 noodzakelijk om realisatievoorwaarden te bepalen;

4. Situaties waarin verwacht mag worden dat realisatie van  
 een project zodanige effecten heeft dat dit niet mogelijk  
 is zonder stringente voorwaarden of maatregelen. Het  
 onderzoek moet dan gericht zijn op het bepalen van die  
 voorwaarden of maatregelen.
Deze benadering dient te worden vastgelegd in het 
Omgevingsbesluit. 

Tot slot.
Ik hoop dat mijn reflectie een aanvulling is op de voor 
de praktijk zeer welkome publicatie van Provero, met de 
complimenten voor de auteur, Jur van der Velde. 
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17.9 Heinrich Winter, hoogleraar Bestuurskunde aan 
de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit 
Groningen en directeur van Pro Facto, juridisch en 
bestuurskundig onderzoeks- en adviesbureau

Misschien wel een goed idee, maar het 
gaat niet om de wet (stupid..!)

Eigenlijk kan helemaal niemand tegen de komende 
Omgevingswet zijn. Ga maar na: bevoegdheden worden 
gedecentraliseerd, beleidsvelden horizontaal geïntegreerd, de 
wet leidt tot vereenvoudigde regelgeving en de horizontale 
politieke verantwoording wordt versterkt. Allemaal prachtig. 
Om te beginnen met vermindering en vereenvoudiging 
van regelgeving. Natuurlijk zijn we in ons land in het 
omgevingsrecht wel wat erg sterk in de reguleringsmodus 
geschoten. Zestig wetten, honderd AMvB’s en nog veel meer 
ministeriële regelingen. Natuurlijk waren er wel steeds mensen 
en belangen die al die regels nodig vonden. Deregulering kan 
echter niet zomaar geregeld worden. ‘Een beetje wet neemt 
tien jaar’, zei ooit een befaamd wetgevingsjurist. Ook de 
Omgevingswet laat nog wel een paar jaar op zich wachten. De 
komst van de Omgevingswet is door sommigen wel de grootste 
wetgevingsoperatie sinds de vernieuwing van de Grondwet 
van 1848 genoemd. Ik dacht dat de Awb of het Nieuw BW de 
maatstaven op dat gebied zouden zijn, maar dat was kennelijk 
buiten Thorbecke gedacht.. Een gigantische klus, maar aan 

de eindstreep gloort een nieuwe wereld. Ook deze publicatie 
getuigt daar van: de overzichtstabel in hoofdstuk 7 waarin 
de huidige met de komende situatie in het omgevingsrecht 
wordt vergeleken lijkt op de Oud-Testamentische boetepreek 
van de zondagse kansel. Nu is alom sprake van wantrouwen, 
straks van vertrouwen. Nu zijn we passief, straks allemaal 
actief. De huidige situatie in het omgevingsrecht is statisch, 
maar een dynamische toekomst straalt ons tegemoet. Zo kan 
ik nog wel even doorgaan. Zal de komst van de Omgevingswet 
die verwachtingen allemaal waar kunnen maken? Het zou 
me verbazen. Ik ben dan ook een juridisch bestuurskundige. 
Juristen denken vaak dat de wet er toe doet. Sociale 
wetenschappers weten al lang dat de werkelijkheid anders is. De 
relatie tussen wetgeving en gedrag is een boeiend thema. Wetten 
hebben vaak niet de effecten die de wetgever voor ogen stonden.

Ik trek een parallel met de komst van de Algemene wet 
bestuursrecht in 1994. Die wet stelt verplicht dat tegen 
besluiten van bestuursorganen van lagere overheden bezwaar 
moet worden gemaakt, voordat beroep op de bestuursrechter 
kan worden ingesteld. Doelstelling daarvan was dat tussen 
bestuursorganen en burgers, bedrijven en instellingen op 
een laagdrempelige manier een gesprek op gang zou komen 
over de behandeling van de bezwaarschriften. Door het 
bestuursorgaan gemaakte fouten kunnen zo eenvoudig en 
snel worden hersteld en eventuele misverstanden de wereld 
uit geholpen. En als de burger het besluit niet begrijpt, kan 

dat nog eens worden uitgelegd. Om dat doel te bereiken is 
in de Awb voorzien in een regeling die een aantal minimale 
waarborgen biedt, zoals de hoorplicht, een regeling over 
termijnen, het eventueel inschakelen van een adviescommissie 
en enkele beginselen van behoorlijk bestuur, zoals de 
motiveringsplicht. Wat gebeurde na invoering van deze 
regeling was helaas niet dat bestuursorganen en bezwaarmakers 
snel en op een laagdrempelige wijze met elkaar in gesprek 
gingen. In werkelijkheid sloopte de regeling de dynamiek uit 
de relatie tussen burger en bestuur. In werkelijkheid gingen 
bestuursorganen zich met een beroep op de regels op een min 
of meer autistische manier gedragen. De burger moest immers 
zorgvuldig worden behandeld! Uit naam van de behoorlijke 
en zorgvuldige voorbereiding van het besluit ging het bestuur 
zich precies conform de regels gedragen. Er was altijd een 
hoorzitting. Er werd bijna steeds een extern samengestelde 
adviescommissie ingeschakeld en in heel veel gevallen werden 
juristen binnengehaald om ondersteuning te bieden bij de 
advisering aan het bestuursorgaan. De burger onderging het 
allemaal niet-begrijpend. De opperste zorgvuldigheid werd 
wellicht gediend, maar werd zijn probleem ook besproken? 
Leidde de behandeling van zijn bezwaarschrift tot een 
bevredigende oplossing?

Niet dus. We weten sinds enige tijd dat de 
bezwaarschriftprocedure vooral leidt tot frustratie en tot 
burgers die niet krijgen wat ze beogen en die per saldo 

ontevreden zijn over de gevolgde procedure – hoe zorgvuldig 
die ook mag zijn. Hoe komt dat? Omdat niet echt wordt 
geluisterd naar het probleem dat de bezwaarmaker bij 
het bestuursorgaan op tafel legt. Omdat een inhoudelijk 
gesprek niet ontstaat. Omdat het vooral tegen elkaar praten 
is geworden, in plaats van met elkaar. De analyse over hoe 
het anders en beter kan is inmiddels gelukkig wel gemaakt. 
Onderzoek toont inmiddels aan dat bezwaarmakers die op 
een andere manier worden bejegend veel tevredener zijn 
over de procedure, ongeacht de vraag of zij in het gelijk zijn 
gesteld. In het onderzoek hiernaar staat het begrip ‘procedurele 
rechtvaardigheid’ centraal. De strekking daarvan is dat de 
tevredenheid van burgers toeneemt wanneer ze ‘fair’ worde 
behandeld. Dat gevoel neemt toe naarmate iemand meer 
gelegenheid krijgt zijn zegje te doen in de procedure en 
wanneer de deskundige een professional is. De essentie van 
het project ‘Prettig contact met de overheid’ van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken is dat direct contact wordt gelegd 
met burgers die zich melden met een inspraakreactie, een 
klacht of een bezwaarschrift, liefst binnen een paar dagen en 
per telefoon. Het bestuursorgaan neemt de tijd voor burgers 
die zich uitspreken over een overheidshandeling en gaat na 
waar emoties, achterliggende belangen en gevoeligheden 
liggen. Bestuursorgaan en burger verkennen samen mogelijke 
maatwerkoplossingen.
Prettig contact met de overheid zou ook in het omgevingsrecht 
de standaard moeten worden. De komende wet biedt daarvoor 
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de ruimte. Wordt die ruimte niet benut en veranderen 
bestuursorganen en overheidsorganisaties hun gedrag niet, 
dan wordt de wet geen succes. Om een voorbeeld te noemen: 
de Crisis- en Herstelwet biedt ook al veel ruimte, maar toch 
blijkt uit de Chw-evaluaties dat de doelstellingen van de wet 
niet worden gehaald. Versnelling treedt nauwelijks op. Wil 
de Omgevingswet een succes worden, dan moet die wet op 
een andere manier worden uitgevoerd dan op dit moment 
het geval is met de bestaande wetgeving op het terrein van het 
omgevingsrecht. Het betekent dat de focus van procedures 
verschuift naar de voorkant. Dat de werkwijze verschuift 
van op zorgvuldigheid gerichte, overwegend schriftelijke 
procedurehandelingen naar direct contact met aanvragers en 
derden. Dat het arsenaal aan manieren waarop overheden die 
aanvragers en derden-belanghebbenden tegemoet treden wordt 
uitgebreid. Dat, met andere woorden, fors wordt geinvesteerd 
in de vaardigheden van bestuursorganen en ambtenaren. Het 
stelt – eerlijk is eerlijk – ook eisen aan andere betrokkenen 
in het omgevingsrecht. Ook planologen, juridisch adviseurs, 
milieukundigen, ingenieurs, technisch tekenaars en handhavers 
moeten op een andere manier leren werken. De essentie is dat 
niet langer de tekst van de wet leidend is, maar de vraag van 
de burger,  het bedrijf of de instelling. Die vraag moet bediend 
worden; snel, deskundig, responsief.

 

17.10 Marco Lurks en Daan Corver, beleidsmedewerkers 
VNG

Omgevingsplan en gemeentelijke 
verordeningen

Met de Omgevingswet wordt een nieuw instrument 
geïntroduceerd: het omgevingsplan. De gemeenteraad 
is verplicht hierin de regels die de fysieke leefomgeving 
betreffen op te nemen. (art. 2.4 Ow) Maar hoe ver reikt 
deze verplichting en op welke wijze moet of kan aan 
die verplichting worden voldaan? Deze vragen zijn 
niet eenvoudig en eenduidig te beantwoorden. Bij onze 
zoektocht naar antwoorden rezen twijfels en zorgen over de 
uitvoerbaarheid van deze verplichting. 

Duidelijk is dat de regels in het omgevingsplan betrekking 
moeten hebben op de fysieke leefomgeving. Het begrip 
‘fysieke leefomgeving’ wordt in het wetsvoorstel echter niet 
gedefinieerd, wel wordt aangegeven welke onderdelen in 
ieder geval tot de fysieke leefomgeving worden gerekend. 
(art. 1.2 Ow) Het begrip zal zich daarom verder moeten 
uitkristalliseren in de jurisprudentie, waardoor de 
uitvoeringspraktijk mogelijk nog lange tijd zal worden 
geconfronteerd met rechtsonzekerheid.

Ook is het duidelijk dat in het omgevingsplan functies 
aan locaties toegekend moeten worden (vergelijkbaar met 
voorheen de bestemmingen). (art. 4.2 Ow) De verplichte 
evenwichtige toedeling hiervan moet plaatsvinden vanuit 
de zorg voor de fysieke leefomgeving en bijdragen aan de 
maatschappelijke doelen die zijn geformuleerd in artikel 
1.3 Ow. Daarmee worden de mogelijke motieven voor 
het toekennen van functies aanzienlijk uitgebreid t.o.v. 
wat het geval was bij het bestemmingsplan (dat een goede 
ruimtelijke ordening als motief kent). Deze uitbreiding 
heeft tot gevolg dat bepaalde functies die voorheen bij 
verordening geregeld waren – omdat ze een ander motief 
dan een goede ruimtelijke ordening kende – straks enkel 
nog in het omgevingsplan geregeld kunnen worden. De 
verplichting van artikel 2.4 Ow ziet echter niet alleen op 
gemeentelijke regels die betrekking hebben op locaties, maar 
op alle gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving. 
Dit betekent dat ook de algemene regels die voor het gehele 
of voor een gedeelte van het gemeentelijk grondgebied 
gelden en dus niet specifiek voor een locatie, uit de 
gemeentelijke verordeningen moeten worden gehaald en 
worden opgenomen in het omgevingsplan. Gedacht kan 
worden aan de bepaling dat bomen in de gemeente met 
een breedte van een bepaalde diameter niet mogen worden 
gekapt behoudens vergunning.  Het is in dit verband echter 
verwarrend dat door het woordje ‘kunnen’ in de tekst van 

artikel 4.1 Ow de indruk wordt gewekt dat er voor gemeente 
keuzevrijheid is om regels over activiteiten die gevolgen 
hebben voor de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld het 
kappen van een boom) op te nemen in een verordening 
of een omgevingsplan. (zie prof. mr. A.G.A  Nijmeijer, 
themanummer Milieu en recht oktober 2014) 

Hoe het ook zij, artikel 2.7 Ow bevat de mogelijkheid bij 
algemene maatregel van bestuur gevallen aan te wijzen 
waarin regels over de fysieke leefomgeving niet in het 
omgevingsplan  behoeven te worden opgenomen. Deze 
mogelijkheid van uitsluiten van verplichte opname in 
het omgevingsplan kan zowel worden toegepast op regels 
in gemeentelijke verordeningen die locatie specifiek 
zijn of geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn op het 
gemeentelijk grondgebied. De memorie van toelichting 
noemt slechts als voorbeeld de legesverordening, maar gelet 
op de beperkingen die het omgevingsplan ten opzichte van 
de gemeentelijke verordening kent, zal de noodzaak tot 
uitsluiting van verplichte opname wel eens groter kunnen 
worden dan gedacht.  Veel gemeentelijke verordeningen, 
zoals bijvoorbeeld de gemiddelde marktverordening, 
kennen namelijk vergunningssystemen. Zeker waar het 
schaarse vergunningen betreft, zoals voor standplaatsen op 
markten, betreffen het redelijk gedetailleerde regelingen. 
Vier kaasboeren op één kleine markt is immers wat veel 
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van het goede. De Omgevingswet staat het niet toe  in een 
omgevingsplan een verbod op te nemen om een activiteit 
zonder omgevingsvergunning te verrichten. In plaats 
daarvan moet worden volstaan met de mogelijkheid om 
vergunning te verlenen voor een activiteit om af te wijken 
van het omgevingsplan. In het omgevingsplan kunnen 
beoordelingsregels worden opgenomen waaruit blijkt 
wanneer de afwijkvergunning in ieder geval zal worden 
verleend.  Het is echter de vraag of dit alternatief volstaat 
voor een systeem zoals bij de gemiddelde marktvergunning, 
waarbij we kennen: bijzondere bepalingen m.b.t. 
de geldigheidsduur, bijzondere voorwaarden om in 
aanmerking te komen voor een vergunning, een specifieke 
toewijzingssystematiek, bijzondere gevolgen bij niet gebruik 
maken van een verkregen recht, een beperkte mogelijkheid 
tot overschrijving van vergunningen, bijzondere bepalingen 
m.b.t. intrekken en vervallen van vergunningen, nadere 
eisen m.b.t. gebruik vergunning en zo nog wat. Gemeenten 
lijken hier dubbel geraakt te worden in hun autonomie; 
de keuze om bepaalde zaken in een verordening te regelen 
wordt hen ontnomen én in de keuze hoe ze bepaalde zaken 
regelen lijken ze te worden beperkt. En waar het niet om 
autonomie gaat, bij medebewindswetten die nu expliciet 
verplichten (of het mogelijk maken) bepaalde regels over de 
fysieke leefomgeving te regelen ‘bij verordening’, wat gaat 
daarmee gebeuren? En hoe sluit dat aan bij de beperktere 

mogelijkheden van het omgevingsplan?
Ook m.b.t. andere (staatsrechtelijke) aspecten lijkt het 
goed om deze nog eens nader onder de loep te leggen. 
Bepaalde zaken die nu bij verordening geregeld zijn moeten 
zoals gezegd straks (waarschijnlijk) in het omgevingsplan 
opgenomen worden. Afwijken daarvan kan het college 
toestaan d.m.v. een afwijkvergunning; niet de raad, maar 
het college heeft dan dus het laatste woord (in tegenstelling 
tot nu).  Dit heeft tot gevolg dat de gemeenteraad niet meer 
beschikt over de mogelijkheid om een absoluut verbod 
voor bepaalde activiteiten in de fysieke leefomgeving uit te 
vaardigen. Is dit problematisch, niet per se, maar het heeft 
zeer zeker een betekenis voor de rolverhouding tussen de 
raad en het college. En er zijn nog meer mogelijke gevolgen 
voor de rolverdeling binnen gemeenten. Verordeningen 
worden veelal door de raad vastgesteld, of anders via 
delegatie door het college (dan noemen we het meestal 
nadere regels of uitvoeringsbesluit). Gezien artikel 2.8 
Ow lijkt deze mogelijkheid redelijk in stand te blijven. 
In verschillende verordeningen worden echter ook 
aanwijzingsbevoegdheden (van gebieden, tijdstippen, etc.) 
gecreëerd. Vaak worden deze aan het college toebedeeld (dat 
is ook straks geen probleem), maar als het om de openbare 
orde gaat worden deze toebedeeld aan de burgemeester. 
Voor zover dit de fysieke leefomgeving betreft kan dat 
straks niet meer, want artikel 2.8 Ow kent enkel de 

mogelijkheid van delegatie aan het college. Hiermee lijkt 
de gemeentewettelijke bevoegdheidstoedeling doorkruist 
te worden; openbare orde is het exclusieve domein van de 
burgemeester.

Ook zijn er mogelijke gevolgen voor de samenwerking 
tussen gemeenten. Wat betekent artikel 2.8 Ow bijvoorbeeld 
voor de mogelijkheid om bepaalde zaken te regelen via een 
gemeenschappelijke regeling? Kan het omgevingsplan hier 
als volwaardig alternatief optreden?

Een laatste punt van aandacht, maar zeker niet het 
minst belangrijke, waar verordeningen dat niet zijn is 
het omgevingsplan wel appellabel. Het is moeilijk in te 
schatten wat hier de gevolgen van zullen zijn. Daarmee is 
het dus tevens moeilijk om de wenselijkheid volledig te 
doorgronden. 

 17.11 Gerrit Vloedgraven, partner Interra

Ruimte voor mensen

De kwaliteit van onze dagelijkse leefomgeving is 
geen gegeven of doel op zich. Het is een voortdurend 
veranderend resultaat van plaats- en tijdgebonden belangen, 
verwachtingen, ambities, doelstellingen en programma’s. 
We spannen ons als ‘gebruikers’ voortdurend in om functie, 
gebruik, en alle denkbare waarden en fysieke kenmerken van 
de leefomgeving voortdurend aan te passen aan onze wensen 
en behoeften. Sommige onderdelen van de leefomgeving 
veranderen daardoor met een hogere frequentie. Anderen 
met een lagere frequentie.

De cyclus van het beheer en onderhoud van de fysieke 
leefomgeving is daardoor een levendige optelsom van 
langere en korter beheer- en levenscycli waarbinnen 
allerlei maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen 
plaatsvinden. Ontwikkelingen komen het mooist tot hun 
recht als zij geruisloos in de beheercyclus kunnen uit- en 
invoegen.

Om voortdurend te kunnen veranderen is onze leefomgeving 
gebaat bij ruimte. Ruimte voor verandering is de basis van 
duurzame regio’s, steden, dorpen en landschappen. Deze 
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ruimte hebben mensen nodig om gezond te kunnen leven 
en om zich persoonlijk en als gemeenschap te kunnen 
ontwikkelen.

De leefomgeving moet daarom fysieke ruimte bieden aan 
onverwachte ontwikkelingen, aan kansen die zich voordoen, 
aan gebruikers die zich aandienen en aan de verscheidenheid 
in initiatieven van mensen.

De nieuwe Omgevingswet zal de juridische ruimte moeten 
bieden voor veranderingen in de leefomgeving. Dat 
mensen zich door deze wetgeving ook meer uitgenodigd 
en geïnspireerd mogen voelen om initiatief te nemen en 
zodoende actief deel te nemen aan de transitie van onze 
samenleving. 

Als adviseur van beheerders en exploitanten in de openbare 
ruimte ben ik blij dat Jur met dit boek duidelijk maakt dat 
de door de Omgevingswet geboden ruimte pas dan benut 
wordt wanneer alle betrokkenen elkaar de bewegingsruimte 
laten, geven en gunnen. Bedrijfsleven, particulieren, 
overheden, partners en instellingen. Deze ruimte is echt 
nodig om huidige, tijdelijke en toekomstige beheeraspecten 
als waardevolle kansen mee te nemen in omgevingsplannen, 
programma’s en maatwerkoplossingen. Om de kennis, inzet 
en inzicht van de beheerders van nu en de beheerders van 

morgen te benutten. In de gezamenlijke speurtocht naar 
maatschappelijk relevante, omgevingsbewuste en rendabele 
oplossingen met een gezonde hartslag.

Alle aanleiding om aan alle beheer- en exploitatieplannen 
een inspirerende en verleidelijke ontwikkelparagraaf toe 
te voegen. En in plannen, visies en programma’s voor de 
ontwikkeling van de leefomgeving een tot de verbeelding 
sprekende beheerparagraaf op te nemen. Een beheerparagraaf 
die initiatiefnemers ruimte geeft om maatschappelijk bewust 
te ontwikkelen én deel te nemen in de beheercyclus van de 
leefomgeving ter plaatse. Nu en later.
 

17.12 Rudolf Dijkstra, directeur Capacitas Advies

Helder en duidelijk

We beginnen met een leeg doek! Alles gaat overboord, alles 
wordt anders, eenvoudiger, beter…maar is dit wel zo?

Nu de nieuwe Omgevingswet meer ruimte biedt voor 
interpretatie…krijgen we nu niet meer ruimte voor discussie 
en daarmee vertraging?

RO is geen wiskundige vergelijking…er zijn meerdere goede 
antwoorden.

Het vergelijk van de Omgevingswet met een zandbak duidt 
op eenvoud en toegankelijkheid. Juist dit is wat de wetgeving 
inzake RO al jaren ontbeert: heldere regels die eenduidig te 
interpreteren zijn door zowel deskundige als leek.

Het ontstaan van de participatiemaatschappij vereist 
toegankelijke wetgeving.
Daarnaast vraagt het een instelling van deskundigen bij 
bureaus en overheid waarbij jargon wordt vermeden. 
Vertrouwen tussen overheid en initiatiefnemers ontstaat 
slechts bij wederzijds begrip en de bereidheid om elkanders 
belangen te onderschrijven.

Binnen de organische planologie wordt gewerkt met 
randvoorwaarden.  Randvoorwaarden waarbinnen de 
markt zijn werk kan doen. Randvoorwaarden die aanleiding 
bieden voor marktpartijen om met initiatieven te komen. 
De overheid nodigt de markt uit om hun plannen te 
delen en vervolgens is er meer ruimte om diverse opties 
te onderzoeken. Grenzen zijn niet meer zwart/wit maar 
geven ruimte aan interpretatie. Dit vraagt moed, inzicht en 
vertrouwen van alle partijen. Markt en overheid moeten 
naast elkaar staan waar ze in het verleden (te) vaak tegenover 
elkaar stonden.

De nieuwe Omgevingswet vraagt kennis en lef van 
bestuurders; de uitnodiging aan de markt van de overheid 
geeft verplichtingen. Het bestuur zal met een positieve 
grondhouding de initiatieven moeten beoordelen. Niet ‘dat 
kan niet!’, maar eerder ‘hoe kan het wel?’ Het primaire doel is 
het mogelijk maken van initiatieven met behoud van de door 
de samenleving gewenste leefomgeving.

Zoals gezegd biedt de nieuw geboden ruimte zowel 
initiatiefnemer als overheid meer ruimte tot (eigen) 
interpretatie van regels. Het grote risico hierbij is dat 
verwachtingen en resultaat voor initiatiefnemers verder 
uit elkaar komen te liggen. De enige manier om dit te 
voorkomen is door veelvuldig overleg waarmee in vroeg 
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stadium gestart zal moeten worden. Dit vraagt om een 
overheid die bereid is met initiatiefnemers te ‘brainstormen’.

De informatie inzake het plan dient volledig en helder te zijn. 
De ruimte die de Omgevingswet biedt voor interpretatie zal 
ook door omwonenden gevonden en benut worden. Met 
de consequenties duidelijk in kaart kunnen bezwaren van 
omwonenden op hun merites worden beoordeeld en hoeven 
bezwaarprocedures niet onnodig lang te duren.

Kortom, de ruimte die de Omgevingswet overheden biedt 
is prima en goed, maar mag niet tot onduidelijkheid en 
vertraging leiden.  De markt vraagt om duidelijkheid. 
Deze duidelijkheid moet door de overheid snel binnen de 
gestelde regels worden gegeven. Dit vraagt moed en een 
andere houding. Lang heen en weer praten moet worden 
voorkomen.

 

17.13 Gert Blekkenhorst, directeur Lexnova, advies en 
onderzoeksbureau

Competenties voorwaarde voor 
succesvolle implementatie van de 
Omgevingswet’

De titel van dit informatieve en unieke boekwerk van Jur 
van der Velde is veelzeggend: De Omgevingswet ‘Terug naar 
de Zandbak’. Hierin schuilt voor mij de kernboodschap van 
de publicatie. In de zandbak leerde je immers samenwerken, 
met elkaar iets te creëren, jezelf te kennen en te ontwikkelen. 
In de zandbak gaat het om het ontdekken en ontwikkelen 
van competenties, ook al kenden we dat woord toen nog 
niet. Het is een treffende metafoor in een publicatie over 
de Omgevingswet. Met de invoering van de Omgevingswet 
willen we op het terrein van de fysieke leefomgeving – net 
zoals in de zandbak –samenwerken, bouwen en verbinden. 
Een belangrijke succesfactor voor de implementatie van 
de Omgevingswet zal zijn dat alle betrokken professionals 
beschikken over passende competenties. Net zoals 
het gezamenlijk maken van prachtige zandsculpturen 
vaardigheden vereist.  

De Omgevingswet –zo lezen we in de publicatie – leidt 
tot nieuwe werkwijzen en veranderingen bij gemeenten. 

Deze veranderingen kunnen betrekking hebben op het 
samenvoegen van organisatieonderdelen, meer overleg met 
initiatiefnemers bij planontwikkelingen en een toename 
van burgerparticipatie. Het gaat dus bij de implementatie 
van de Omgevingswet niet alleen om kennis van de inhoud 
van de nieuwe wetgeving en instrumenten, maar ook om 
nieuwe werkwijzen. Hiervoor zijn uiteraard medewerkers 
benodigd die niet alleen als individu, maar zeker ook in 
team- of afdelingsverband adequaat functioneren. Dit 
vraagt in de aanloop om een aanpak die niet alleen gericht 
is op de inhoud van het werk en kennis van de wet en haar 
instrumenten, maar ook op competenties van medewerkers, 
die de implementatie en uitvoering van de wet immers tot 
een succes moeten maken. Inhoud (IN), competenties (CO) 
en samenhang (SA) bepalen het succes van de invoering en 
werking van nieuwe wetgeving. Alleen zo’n geïntegreerde 
benadering leidt tot een grotere bewustwording en 
verandering bij mensen en gemeentelijke organisaties. 
INCOSA, zo laat ons de publicatie van Van der Velde zien, 
helpt mensen bij het (her)ontdekken en exploreren van 
hun kwaliteiten. Daarnaast bij het bereiken van hun eigen 
doelstellingen en die van de organisatie.

Vaak worden inhoud en competenties in ontwikkel- en 
verandertrajecten veelal los van elkaar bezien. Trainingen 
of coachingstrajecten op deze terreinen vinden veelal 

gescheiden plaats. Maar het is veel effectiever om inhoud en 
competenties samen te brengen. De gewenste competenties 
kunnen in dat geval direct worden verbonden met en 
gekoppeld aan de inhoudelijke taak van medewerkers en de 
koers van de organisatie. Door deze koppeling treedt er een 
synergie-effect op. INCOSA geeft vanuit de samenhang een 
nieuwe kijk op competentieontwikkeling. De kracht van deze 
aanpak schuilt in het aanbrengen van een verbinding tussen 
drie factoren die normaalgesproken als losstaand worden 
behandeld: omgeving, inhoud en competenties. 

Ik noem als voorbeeld de veranderende rol van projectleiders 
en adviseurs Ruimtelijke Ontwikkeling bij een gemeente. 
Deze medewerkers zijn sterk richtingbepalend voor de 
beleidskoers en het imago van de gemeente. Voor hen 
is het belangrijk om adequaat in te kunnen spelen op 
maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderende rol 
van de overheid. De komst van de Omgevingswet zal dit 
nog versterken. Tot de uitdagingen van deze medewerkers 
behoren het meer integraal en proactief werken en het samen 
met externe stakeholders invulling geven aan ruimtelijke 
ontwikkelingen. Aan de hand van een beschrijving van 
hun toekomstige rol en positie, die verandert door de 
Omgevingswet, kan worden bepaald over welke competenties 
ze moeten beschikken en hoe die ontwikkeld kunnen 
worden. INCOSA geeft vanuit de samenhang een nieuwe kijk 
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op competentie-ontwikkeling. Daarbij komen alle factoren 
die bepalend zijn voor het intern en extern functioneren van 
deze groep medewerkers aan de orde. Dit boekwerk is een 
oproep om tijdig en op een doordachte wijze aan de slag te 
gaan met de Omgevingswet en haar instrumenten.

Ten slotte wordt opgemerkt in de publicatie dat werken met 
competentie-ontwikkeling bij de implementatie van de 
Omgevingswet ook gewoon een leuk, creatief, humoristisch 
en praktisch proces kan zijn. Net zoals vroeger in de zandbak.
 

17.14 Sander van den Broek, juridisch adviseur gemeente 
Almere

Het omgevingsplan

Mijn eerste kennismaking met de ruimtelijke ordening 
was in 2001 toen ik begon met werken bij gemeenten 
via een projectadviesbureau. In het begin mocht ik 
vrijstellingsbesluiten van het bestemmingsplan maken. 
Later werd dat het begeleiden van de procedures van 
bestemmingsplannen en nu maak ik de bestemmingsplannen 
zelf. In die tijd zijn er aardig wat wetswijzigingen de revue 
gepasseerd. Ik noem alleen al de Wet ruimtelijke ordening, 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Crisis- 
en herstelwet. 

In 2001 kocht ik ook mijn eerste woning, een klein 
appartement. Voor het noodzakelijke  onderhoud aan de 
woning had ik in het begin maar weinig instrumenten tot 
mijn beschikking: een boormachine, wat handgereedschap en 
dat was het wel. Sinds ik verhuisd ben naar een hoekwoning 
en een aantal verbouwingen achter de rug heb, is mijn 
instrumentenkist behoorlijk uitgebreid. Ik moet immers 
zowel het hele huis als de voor- en achtertuin onderhouden. 

Datzelfde gevoel heb ik als ik kijk naar de ruimtelijke 
ordening. Met alle wetswijzigingen groeide namelijk 
ook de instrumentenkist. Soms kreeg het instrument 
alleen een andere naam. Een vrijstelling werd eerst een 
ontheffing, toen een afwijking en straks een afwijkactiviteit. 
Vaak ging het echter om nieuwe planvormen, zoals 
een beheersverordening, een inpassingsplan of 
een gebiedsontwikkelingsplan. En straks wordt de 
instrumentenkist weer bijgevuld met de Omgevingswet.

In Almere mogen we voor de gebieden Almere 
Centrum Weerwater en Oosterwold vooruitlopen op de 
Omgevingswet. Via de innovatieve experimenten van 
de Crisis- en herstelwet maken wij omgevingsplannen 
voor deze twee gebieden. En daar is Almere nu volop mee 
bezig. Zelf houd ik mij bezig met het omgevingsplan voor 
Almere Centrum Weerwater. De gebiedsontwikkeling 
Almere Centrum Weerwater omvat het realiseren van een 
combinatie van ruimtelijke functies en voorzieningen die de 
bovenregionale functie van de stad Almere versterken. De 
toekomstige ontwikkeling van dit gebied is gebaseerd op een 
kansenstrategie en organische ontwikkeling. De eerste kans 
die zich voordoet in dit gebied is de Floriade Almere 2022. Met 
het omgevingsplan willen wij de ontwikkelingen faciliteren.
Mijn ervaring tot nu toe met Almere Centrum Weerwater 
is dat we met het omgevingsplan de beschikking hebben 

over een instrument waarmee we verder kunnen kijken 
dan onze standaard horizon van 10 jaar. De planperiode van 
het omgevingsplan is 20 jaar en voorlopige bestemmingen 
zijn mogelijk tot 10 jaar. Bovendien kijken we niet meer 
alleen vanuit de ruimtelijke ordening, maar is de fysieke 
leefomgeving ons blikveld geworden. Waar we tot nu toe 
in bestemmingsplannen sommige zaken niet of slechts 
gedeeltelijk regelden, omdat ze via de Algemene Plaatselijke 
Verordening al werden gereguleerd (ik denk aan terrassen, 
ligplaatsen voor woonboten of handelsreclame), maken we 
nu één regeling voor deze onderwerpen. Dit heeft natuurlijk 
als direct gevolg dat meer  mensen zich in de ‘zandbak’ 
begeven. En daar ligt naar mijn mening één van de twee 
grootste uitdagingen bij het maken van een omgevingsplan.

De andere grote uitdaging zie ik in het goed toepassen 
van de vele mogelijkheden van een omgevingsplan. Als 
plannenmaker voelt het in eerste instantie aantrekkelijk om 
nu regels te kunnen maken die een organische ontwikkeling 
mogelijk maken en waarvan de uitleg afhankelijk wordt 
gesteld van beleidsregels. De beleidsregels stel je in een latere 
fase op en kun je ook weer (in verhouding) snel aanpassen. 
Of nu globaal onderzoek kunnen doen bij het omgevingsplan 
en later gedetailleerd bij de aanvraag omgevingsvergunning. 
Maar wat als er zich nu een initiatiefnemer meldt die, 
zoals altijd, op zeer korte termijn iets wil realiseren? En 
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er is nog geen beleidsregel opgesteld en er moet nog een 
akoestisch onderzoek worden gedaan. Toch maar weer een 
afwijkactiviteit dan,  nee toch? De uitdaging is om voor 
de deelgebieden in Almere Centrum Weerwater goede 
randvoorwaarden te stellen, waarbinnen organisch kan 
worden ontwikkeld en snel kan worden ingespeeld op kansen 
die zich voordoen.   

Ik heb gemerkt dat het maken van een omgevingsplan 
gelijkenissen vertoont met de klusjes in en om het huis. 
Eerst de gebruiksaanwijzing van het instrument lezen en 
daarna gewoon beginnen. En voor je het weet maak je van 
een afwijkingsbevoegdheid in een bestemmingsplan nu 
beoordelingsregels in een omgevingsplan en worden nadere 
eisen in één keer maatwerkvoorschriften. 

109 Structurele vermindering van de onderzoekslasten in het Omgevingsrecht, 

 BRO in opdracht van het Ministerie van I&M (september 2014)
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Jur van der Velde (1959) is voorzitter en mede-oprichter van Provero. Hij is al geruime tijd werkzaam op het terrein van de 
fysieke leefomgeving. De eerste jaren in dienst van diverse gemeenten en later bij verschillende adviesbureaus.
Momenteel adviseert hij overheden en bedrijven over processen en procedures binnen het omgevingsrecht. Hij heeft in het 
verleden meerdere bijdragen geleverd aan diverse wetswijzigingen en is thans betrokken bij een aantal onderwerpen van de 
Omgevingswet. Hij doet dit als zelfstandig adviseur bij Interra Adviseurs en Ingenieurs te Joure en is op het terrein van de 
Omgevingswet met name actief voor Rho Adviseurs voor Leefruimte te Oenkerk.  Via Caribida Advies te Kralendijk is hij 
werkzaam op de eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen. In samenwerking met Lexnova te Groningen werkt hij 
aan de competentie-ontwikkeling binnen het domein van de fysieke leefomgeving.

Over de auteur

doelgericht ben je
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Bijlage 1: 
Voorbeelden regels omgevingsplan

Bijlage voorbeeldregels omgevingsplan
- functies
- uiterlijk van bouwwerken
- karakteristieke bouwwerken
- evenementen
- externe veiligheid leidingen
- werken en werkzaamheden
- landschappelijke inpassing
- wegverkeerslawaai
- houtopstanden
- inrichting van een weg
- in/uitrit
- moderniseringslocatie
- indieningsvereiste 

Voorbeeldregel functies
De volgende functies zijn toegestaan:
1. de bestaande functies
2. agrarisch grondgebruik
3. de uitoefening van het agrarisch bedrijf met een   
 grondgebonden agrarische bedrijfsvoering
4. bedrijven
5. bedrijven van categorie 1, 2, 3.1 enz
6. bedrijven van categorie A, B enz
7. cultuur en ontspanning
8. detailhandel

9. detailhandel met uitzondering van perifere detailhandel
10. detailhandel met uitzondering van grootschalige  
 detailhandel
11. perifere detailhandel
12. grootschalige detailhandel
13. supermarkt
14. dienstverlening
15. horeca
16. horeca van categorie 1, 2, 3 enz
17. kantoren
18. leisure
19. maatschappelijke voorzieningen
20. evenement
21. sport
22. sport- en recreatieve voorzieningen
23. dagrecreatie
24. verblijfsrecreatie
25. wonen
26. een aan-huis-verbonden beroep
27. een aan-huis-verbonden bedrijf
28. mantelzorg
29. cultuurgrond
30. bedrijfswoning
31. bos en bebossing
32. landgoed
33. natuur
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34. park
35. groenvoorzieningen
36. speelvoorzieningen
37. parkeervoorzieningen
38. nutsvoorzieningen
39. water
40. wegen
41. wegen met een doorgaand karakter
42. ontsluitingswegen
43. landschappelijke waarden
44. cultuurhistorische waarden
45. natuurlijke waarden
46. koude warmteopslag
47. aardwarmtewinning
48. de opwekking van windenergie
49. werken ten behoeve van de waterkering en -geleiding
50. het onderhoud en beheer van de oever
51. tuinen
52. tuinen, geen erven zijnde
53. erven
54. bijbehorende terreinen
55. functies die passen binnen een stedelijke leefomgeving  
 bestaande uit een mix van wonen, werken, recreëren  
 en cultuur en die geen gevaar of hinder voor de omgeving  
 opleveren
56. commerciële functies
57. gemengd stedelijk milieu

58. gemengd woongebied
59. gemengd woon- en werkmilieu
60. gasleiding met bijbehorende belemmeringenstrook
61. rioolpersleiding met bijbehorende belemmeringenstrook
62. waterleiding met bijbehorende belemmeringenstrook
63. veiligheidszone rondom een lpg-tankstation
64. veiligheidszone rondom een windturbine
65. geluidzone vanwege industrielawaai
66. geluidzone vanwege spoorweglawaai
67. gemeentelijk monument
68. archeologische waarde
69. archeologische verwachtingswaarde
70. karakteristiek gebouw
71. beschermd stadsgezicht
72. beschermd dorpsgezicht
73. beschermd gemeentelijk stadsgezicht
74. beschermd gemeentelijk dorpsgezicht
75. …

Voorbeeldregels uiterlijk van bouwwerken

Optie 1:
Bouwregel
De bouwstijl, het kleur- en materiaalgebruik van de 
gebouwen wordt op elkaar afgestemd. Nieuwbouw voegt 
zich naar de stijl van de omliggende, bestaande bebouwing, 
maar kan daar, mits goed gefundeerd, van afwijken.

Een erker aan de voorzijde mag alleen worden gebouwd 
als deze voldoet aan de volgende regels over het uiterlijk:
a. de erker moet voorzien zijn van een gemetselde   
 borstwering
b. de profielen van de kozijnen moeten in overeenstemming  
 zijn met de profielen van de overige kozijnen van 
 de woning.

Een gebouw mag alleen in rode baksteen worden gebouwd.

Optie 2:
Bouwregel
Een bouwwerk voldoet aan de regels over het uiterlijk van 
bouwwerken beoordeeld naar de criteria zoals opgenomen in 
de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsregels.

Voorbeeldregels karakteristieke bouwwerken
(bouwregel, beoordelingsregels, sloopregel, adviesregel)

Bouwregel
Het is niet toegestaan karakteristieke bouwwerken 
te verbouwen of uit te breiden.

Beoordelingsregel
De omgevingsvergunning om van hiervoor genoemde verbod 
af te wijken (omgevingsvergunning voor afwijkingsactiviteit) 
wordt in ieder geval verleend indien:

a. dat gebeurt in de huidige bouwstijl, uitvoering plaats  
 vindt met dezelfde soort en kleur materiaal en in  
 overeenstemming met de detaillering van het   
 karakteristieke pand.
b. het de niet naar openbaar gebied gekeerde zijden betreft:  
 deze mogen worden verbouwd en/of uitgebreid mits geen  
 onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de karakteristieke  
 hoofdvorm. 
c. de uitbreiding of verbouwing plaatsvindt in een bij  
 het pand passende bouwstijl en al dan niet met gebruik  
 making van afwijkende materialen en detaillering,  
 mits de karakteristieke hoofdvorm behouden blijft en  
 architectonische kwaliteit van het geheel wordt verbeterd.

Sloopverbod
Het is niet toegestaan karakteristieke bouwwerken te slopen.

Beoordelingsregel slopen
De omgevingsvergunning om van het hiervoor genoemde 
verbod af te wijken (omgevingsvergunning voor 
afwijkingsactiviteit) wordt in ieder geval verleend indien:
a. niet onaannemelijk is dat op de plaats van het te slopen  
 bouwwerk een ander bouwwerk kan of zal worden  
 gebouwd.
b. geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de   
 karakteristieke hoofdvorm van de bebouwing;
c. de karakteristieke hoofdvorm niet langer aanwezig is  
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 en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het gebouw  
 kan worden hersteld;
d. het delen van een gebouw of bijbehorende bouwwerken  
 betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek vallen aan  
 te merken, en door sloop daarvan geen onevenredige  
 aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.

Advies
Indien sprake is van de hiervoor genoemde gevalle wordt 
advies ingewonnen bij een onafhankelijke deskundige op het 
gebied van stedenbouw en cultuurhistorie. 
 
Voorbeeldregels evenementen 
(gebruiksregel, beoordelingsregel, meldingsregel, 
maatwerkvoorschrift)

Gebruiksregel
Het is niet toegestaan evenementen te houden.
Dit verbod geldt niet voor een evenement, indien:
a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 
 50 personen;
b. het evenement niet meer dan één straat omvat;
c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur 
 of na 24.00 uur;
d. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom) 
 fietspad of parkeerplaats of anderszins een belemmering  
 vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;

e. slechts kleine objecten worden geplaatst met een   
 oppervlakte van minder dan 10 m² per object en niet 
 meer dan twee objecten per straat;
f. er een organisator is.

Meldingsregel
De organisator ten minste tien werkdagen voorafgaand aan 
het evenement daarvan melding heeft gedaan.

Beoordelingsregel
De omgevingsvergunning om van dit verbod af te wijken 
(omgevingsvergunning voor afwijkingsactiviteit) kan in ieder 
geval worden verleend indien de evenementen geen afbreuk 
doet aan de verkeersveiligheid, de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden en aan een goed leefmilieu.

Maatwerkvoorschrift
Burgemeester en wethouders kunnen, ter bevordering van 
een goede kwaliteit van de leefomgeving en een duurzaam 
gebruik van de inrichting, aan de initiatiefnemer van een 
evenement de plicht opleggen om te voldoen aan nader door 
hen te bepalen voorschriften ten aanzien van het houden van 
het evenement.
 

Voorbeeldregels externe veiligheid leidingen
(bouwregel, gebruiksregel, beoordelingsregel)

Bouwregel
Gebouwen mogen worden gebouwd, mits dit geen kwetsbare 
of beperkt kwetsbare objecten zijn.

Gebruiksregel
Het gebruik van de gronden en bouwwerken als kwetsbaar of 
beperkt kwetsbaar object is niet toegestaan.
Het is verboden de volgende werken, geen bouwwerken 
zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het mengen, diepploegen, woelen, aanleggen van  
 drainage, ontginnen, egaliseren en ophogen van gronden  
 en/of overige grondbewerkingen;
b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
c. het in de grond brengen van voorwerpen;
d. het aanleggen van oppervlakteverhardingen;
e. het rooien en planten van bomen en het aanbrengen 
 van andere beplantingen;
f. het permanent opslaan van goederen;
g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van  
 sloten, vijvers en andere wateren.

Het hiervoor genoemde verbod is niet van toepassing op 
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die: 
a. het normale onderhoud betreffen;

b. graafwerkzaamheden betreffen als bedoeld in de Wet  
 informatie-uitwisseling ondergrondse netten;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende  
 vergunning

Beoordelingsregel activiteiten belemmeringenstrook leiding
De omgevingsvergunning om van het verbod af te wijken 
(omgevingsvergunning voor afwijkingsactiviteit) wordt in 
ieder geval verleend indien geen afbreuk zal worden gedaan 
aan een doelmatig en veilig functioneren van de leiding en 
schriftelijk advies is ingewonnen bij de leidingbeheerder.

Voorbeeldregels werken en werkzaamheden
(gebruiksregel, beoordelingsregel)

Optie 1:
Gebruiksregel
Het is verboden de volgende werken, geen bouwwerken 
zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het mengen, diepploegen, woelen, aanleggen van  
 drainage, ontginnen, egaliseren en ophogen van gronden  
 en/of overige grondbewerkingen;
b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
c. het in de grond brengen van voorwerpen;
d. het aanleggen van oppervlakteverhardingen;
e. het rooien en planten van bomen en het aanbrengen 
 van andere beplantingen;
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f. het permanent opslaan van goederen;
g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van  
 sloten, vijvers en andere wateren.
Dit verbod is niet van toepassing op werkzaamheden welke 
tot het normaal onderhoud behoren.

Beoordelingsregel
De omgevingsvergunning om van het gestelde verbod af te 
wijken (omgevingsvergunning voor afwijkingsactiviteit) 
wordt in ieder geval verleend, indien de werken en 
werkzaamheden geen nadelige invloeden hebben op de 
landschappelijke waarden en kwaliteiten. 

Optie 2:
Gebruiksregel
Het is toegestaan de volgende werken, geen bouwwerken 
zijnde, en werkzaamheden uit te voeren:
a. het mengen, diepploegen, woelen, aanleggen van  
 drainage, ontginnen, egaliseren en ophogen van gronden  
 en/of overige grondbewerkingen tot een diepte van 
 0,3 meter;
b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden tot een diepte  
 van 0,3 meter;
c. het in de grond brengen van voorwerpen tot een diepte  
 van 0,3 meter;
d. het aanleggen van oppervlakteverhardingen tot een  
 maximum van 100 m2;

e. het rooien en planten van bomen en het aanbrengen 
 van andere beplantingen;
f. het permanent opslaan van goederen;
g. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van  
 sloten, vijvers en adere wateren tot een diepte van 
 0,3 meter.
Werkzaamheden en werken welke tot het normaal 
onderhoud behoren.

Beoordelingsregel
De omgevingsvergunning om andere werken en 
werkzaamheden uit te voeren (omgevingsvergunning voor 
afwijkingsactiviteit) wordt in ieder geval verleend, indien de 
werken en werkzaamheden geen nadelige invloeden hebben 
op de landschappelijke waarden en kwaliteiten. 
 
Voorbeeldregels landschappelijke inpassing
(bouwregel, maatwerkvoorschriften, 
gelijkwaradigheidsregel)

Bouwregel
Gebouwen mogen worden gebouwd, mits de bebouwing 
landschappelijk goed wordt ingepast. 

Maatwerkvoorschriften
Burgemeester en wethouders kunnen, ter bevordering van een 
goede landschappelijke inpassing en met inachtneming van 

een goede leefomgeving, maatwerkvoorschriften opstellen ten 
aanzien van de landschappelijke inpassing van gebouwen.

De maatwerkvoorschriften kunnen betrekking hebben op de 
soort beplanting, de breedte van beplantingsstroken en het 
beheer van de te realiseren beplanting.

Gelijkwaardigheidsregel
Ten aanzien van de in de bouwregels genoemde verplichting 
tot het treffen van de daar genoemde maatregelen ten aanzien 
van de landschappelijke inpassing kan door initiatiefnemer 
in plaats daarvan een gelijkwaardige maatregel worden 
getroffen. Deze maatregel kan alleen worden getroffen voor 
zover daarmee ten minste hetzelfde resultaat wordt bereikt als 
met de betreffende verplichting.

Alvorens de gelijkwaardige maatregel wordt getroffen, dient 
deze te worden gemeld bij burgemeester en wethouders, onder 
overlegging van gegevens waaruit de gelijkwaardigheid blijkt. 
 
Voorbeeldregels wegverkeerslawaai
(bouwregel, gelijkwaardigheidsregel)

Bouwregel
Geluidgevoelige objecten mogen worden gebouwd mits 
voor de aanvang van de bouw een geluidsscherm is gebouwd 
binnen ... meter vanaf het hart van de weg.

Gelijkwaardigheidsregel geluidsscherm
Ten aanzien van de genoemde verplichting tot het realiseren 
van een geluidsscherm kan door initiatiefnemer in plaats 
daarvan een gelijkwaardige maatregel worden getroffen. Deze 
maatregel kan alleen worden getroffen voor zover daarmee 
ten minste hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de 
verplichting voor het geluidsscherm.

De gelijkwaardige maatregel kan niet worden toegepast dan 
nadat burgemeester en wethouders, op basis van gegevens 
van de aanvrager waaruit de gelijkwaardigheid blijkt, met de 
gelijkwaardigheid van de maatregel hebben ingestemd.
Burgemeester en wethouders beslissen binnen zes weken over 
de gelijkwaardigheid van de maatregel. 
 
Voorbeeldregels kappen houtopstanden
(gebruiksregel, beoordelingsregel)

Optie 1
Gebruiksregel
Het is niet toegestaan om de volgende houtopstanden te 
kappen of te laten kappen:
a. ….
b. ….

Het hiervoor opgenomen verbod is niet van toepassing indien 
de kapwerkzaamheden tot het normaal onderhoud behoren.
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Beoordelingsregel
De omgevingsvergunning om van het gestelde verbod af te 
wijken (omgevingsvergunning voor afwijkingsactiviteit) 
wordt in ieder geval verleend, indien het kappen geen afbreuk 
doet aan de kwaliteit van de waarden van de houtopstand of 
van de kwaliteiten van het gebied waarin de houtopstand zich 
bevindt.

Optie 2
Gebruiksregel
Het is toegestaan om de volgende houtopstanden te kappen 
of te laten kappen:
a……
b…..

Kapwerkzaamheden die tot het normaal onderhoud behoren 
zijn eveneens toegestaan.

Beoordelingsregel
De omgevingsvergunning om andere houtopstanden te (laten 
kappen) (omgevingsvergunning voor afwijkingsactiviteit) 
wordt in ieder geval verleend, indien het kappen geen afbreuk 
doet aan de kwaliteit van de waarden van de houtopstand of 
van de kwaliteiten van het gebied waarin de houtopstand zich 
bevindt.
 

Voorbeeldregels inrichting weg
(gebruiksregel, beoordelingsregel, maatwerkvoorschrift)

Gebruiksregel
Het is verboden de inrichting van een weg te wijzigen.

Beoordelingsregel
De omgevingsvergunning om van dit verbod af te wijken 
(omgevingsvergunning voor afwijkingsactiviteit) kan in ieder 
geval worden verleend, indien de wijziging van de inrichting 
geen afbreuk doet aan de verkeersveiligheid en aan het 
gebruik van de openbare weg, alsmede het leefmilieu.

Maatwerkvoorschrift
Burgemeester en wethouders kunnen, ter bevordering 
van een goede verkeersveiligheid en de kwaliteit van de 
leefomgeving, aan de initiatiefnemer de plicht opleggen om 
te voldoen aan nader door hen te bepalen voorschriften ten 
aanzien van de inrichting voor zover deze betrekking hebben 
op een goede scheiding van de verkeerssoorten.
 

Voorbeeldregels in/uitritvergunning
(gebruiksregel, beoordelingsregel en 
maatwerkvoorschrift)

Optie 1:
Gebruiksregel
Het is verboden een in/uitrit aan te leggen.

Beoordelingsregel
De omgevingsvergunning om van dit verbod af te wijken 
(omgevingsvergunning voor afwijkingsactiviteit kan in ieder 
geval worden verleend, indien de in/uitrit op minimaal 5 
meter afstand van een bocht is gelegen.

Maatwerkvoorschrift
Burgemeester en wethouders kunnen, ter bevordering 
van een goede verkeersveiligheid en de kwaliteit van de 
leefomgeving, aan de initiatiefnemer de plicht opleggen om 
te voldoen aan nader door hen te bepalen voorschriften ten 
aanzien van de inrichting voor zover deze betrekking hebben 
op een goede scheiding van de verkeerssoorten.

Optie 2:
Gebruiksregel
Het is toegestaan een in/uitrit aan te leggen op een afstand 
van minimaal 5 meter van een bocht.

Beoordelingsregel
De omgevingsvergunning om een in/uitrit op een 
kleinere afstand aan te leggen (omgevingsvergunning voor 
afwijkingsactiviteit kan in ieder geval worden verleend, indien 
de verkeersveiligheid niet in het gevaar wordt gebracht.
 
Voorbeeldregel moderniseringslocatie
Voor bouwwerken kan alleen een omgevingsvergunning voor 
een bouwactiviteit worden verleend, indien wordt voldaan 
aan de volgende regels:
1. de hoofdvorm van de nieuwe woonhuizen (die tot  
 uitdrukking komt in aantal bouwlagen, nokrichting en  
 dakvorm) dient hoofdzakelijk gelijk te blijven;
2. het uiterlijk van de nieuwe woonhuizen (die tot   
 uitdrukking komt in de kleur van de bakstenen, de  
 dakpannen en de kozijnen) dient hoofdzakelijk gelijk 
 te blijven;
3. de afstand tot de weg mag niet worden verkleind;
4. de goot- en bouwhoogte mogen met maximaal ... meter  
 worden vergroot;
5. de oppervlakte mag met maximaal ...% worden vergroot;

Voorbeeldregel aanvraagvereisten
Een aanvraag om een bouwactiviteit die betrekking heeft op 
deze locatie gaat vergezeld van een onderbouwing waaruit 
blijkt dat de bouwactiviteit geen onevenredig aantasting van 
het straat- en bebouwingsbeeld heeft.
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Rijk
Ministerie van I&M | www.rijksoverheid.nl

Provincie
Provincie Drenthe | www.drenthe.nl
Provincie Gelderland | www.gelderland.nl
Provincie Groningen | www.provinciegroningen.nl 
Provincie Noord-Brabant.nl | www.brabant.nl
Provincie Overijssel | www.overijssel.nl
Provincie Utrecht | www.provincie-utrecht.nl
Provincie Zuid-Holland | www.zuid-holland.nl

Gemeente
Bestuursdienst Ommen-Hardenberg | www.ommen-hardenberg.nl
Gemeente Amsterdam (DRO)| www.amsterdam.nl
Gemeente Apeldoorn | www.apeldoorn.nl
Gemeente Arnhem | www. arnhem.nl
Gemeente Assen | www.assen.nl
Gemeente Bergen | www.bergen.nl
Gemeente Berkelland | www.gemeenteberkelland.nl
Gemeente Bussum | www.bussum.nl
Gemeente De Bilt | www.debilt.nl 
Gemeente De Wolden | www.dewolden.nl 
Gemeente Den Haag | www.denhaag.nl
Gemeente Eindhoven | www.eindhoven.nl
Gemeente Emmen | www.emmen.nl
Gemeente Enschede | www.enschede.nl

Gemeente Gennep | www.gennep.nl
Gemeente Groningen | www.groningen.nl
Gemeente Haarlemmermeer | www.haarlemmermeer.nl
Gemeente Hardenberg | www.hardenberg.nl 
Gemeente Harderwijk | www.harderwijk.nl
Gemeente Hengelo | www.hengelo.nl
Gemeente ‘s-Hertogenbosch.nl | www.s-hertogenbosch.nl
Gemeente Hof van Twente | www.hofvantwente.nl 
Gemeente Hoogeveen | www.hoogeveen.nl
Gemeente Hoorn | www.hoorn.nl
Gemeente Huizen | www.huizen.nl
Gemeente Lansingerland | www.lansingerland.nl 
Gemeente Leiden | www.leiden.nl 
Gemeente Leidschendam – Voorburg | www.leidschendam-voorburg.nl 
Gemeente Meppel | www.meppel.nl
Gemeente Oegstgeest | www.oegstgeest.nl
Gemeente Oldebroek | www.oldebroek.nl
Gemeente Oostellingwerf | www.oostellingwerf.nl
Gemeente Oss | www.oss.nl
Gemeente Oud-Beijerland | www.oud-beijerland.nl
Gemeente Reimerswaal | www.reimerswaal.nl
Gemeente Roosendaal | www.roosendaal.nl
Gemeente Rotterdam (dS+V) | www.rotterdam.nl
Gemeente Schouwen-Duiveland | www.schouwen-duiveland.nl
Gemeente Soest | www.soest.nl 
Gemeente Utrecht | www.utrecht.nl
Gemeente Utrechtse Heuvelrug | www.heuvelrug.nl 

Zij zijn al organisatielid …
… en steunen Provero
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Gemeente Veenendaal | www.veenendaal.nl
Gemeente Zoetermeer | www.zoetermeer 
Gemeente Zwolle | www.zwolle.nl 
SSC de Kempen | www.kempengemeenten.nl

Stedenbouwkundig Adviesbureau
Arcadis Nederland BV |  www.arcadis.nl
Amer | www.amer.nl
BRO | www.bro.nl
BugelHajema adviseurs | www.bugelhajema.nl
Grontmij Nederland BV | www.grontmij.nl
Interra | www.interra.nl
Kuiper Compagnons | www.kuiper.nl
mRO | www.mro.nl
Ordito | www.ordito.nl
Pardal | www.pardal.nl
Pouderoyen Compagnons | www.pouderoyen.nl 
Royal HaskoningDHV | www.royalhaskoningdhv.com/
SAB Adviesgroep | www.sab.nl
Rho adviseurs voor leefruimte | www.rho.nl
Tauw | www.tauw.nl
Tonnaer Planologie en Stedenbouw BV | www.tonnaer.nl
Van Oosten Groep BV | www.vanoostengroep.nl
Wissing | www.wissing.nl 
Witpaard | www.witpaard.nl

Adviesbureau digitalisering
Crotec | www.crotec.nl
Fast-Fox | www.fast-fox.nl
GEOdan IT | www.geodan.nl
GISkit BV | www.giskit.nl
NedGraphics | www.nedgraphics.nl
ROgeo BV | www.rogeo.nl
Roxit | www.roxit.nl
Tercera | www.tercera.nl
Viewpoint BV | www.viewpoint.nl

Overig
Centrum Ruimtelijke Informatiekunde (RUG) | www.rug.nl
fwd concept | www.fwdconcept.nl
Geonovum | www.geonovum.nl
Kadaster | www.kadaster.nl
Lexnova | www.lexnova.nl
MUG ingenieursbureau | www.mug.nl
Pro Vijn | www.provijn.nl
Veurinc | www.veurinc.nl

Lid worden?
Iedereen die zich actief bezighoudt met de ruimtelijke ordening kan 
lid worden. Er zijn verschillende lidmaatschappen voor personen, 
organisaties en studenten. Kijk voor meer informatie op onze 
website www.provero.nl.
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Advertenties



Crotec	   levert	   al	   5	   jaar	   dé	   cloud-‐gebaseerde	   	   beheeroplossing	   voor	   het
managen	   van	   ruimtelijke	   plannen.	   Ruim	   160	   tevreden	   gemeenten	  
gebruiken	  deze	  moderne	  oplossing.	  

We	  bieden	  meer	  innovatieve	  producten:	  

• C-‐SAM	   productlijn	   voor	   bijvoorbeeld	   een	   gebruiksvriendelijke	   opbouw
van	   de	   Basisregistratie	   Grootschalige	   Topografie.	   Onder	   andere	   in
gebruik	  bij	  het	  SVB-‐BGT	  om	  BGT	  van	  bronhouders	  te	  controleren.
Neem	  contact	  op	  met	  A.	  Sluyter	  (a.sluyter@crotec.nl	  –	  06	  51517294)

• Omgevingswet	   ver	   weg?	   Crotec	   heeft	   al	   een	   werkend	   prototype	   voor
een	  omgevingsplan.

Kijk	  op	  demo.crotec.nl.

• Geconsolideerd	   ruimtelijke	   beleid	   voor	   het	   gehele	   gemeentegebied
zonder	   extra	   inspanning	   als	   opmaat	   voor	   het	   omgevingsplan?
Crotec	  maakt	  het	  mogelijk!
Neem	  contact	  op	  met	  R.	  Kleij	  (r.kleij@crotec.nl	  –	  06	  53456463)

Als onafhankelijk advies- en ontwerpbureau werken wij sinds 1962 aan 
opgaven en projecten op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, stedenbouw, 
landschap en economie. Voor het Ministerie van Infrastructuur en Milieu hebben 
wij aanbevelingen gedaan voor het verminderen van onderzoekslasten, een 
belangrijk speerpunt van de Omgevingswet. Onze conclusie is dat vermindering 
van onderzoekslasten daadwerkelijk mogelijk is door de zwaarte van de 
onderzoeksplicht te relateren aan de locatie van het plan, de kenmerken en 
waarden van het plangebied en de effecten van het plan op de omgeving. www.bro.nl

´´Bij elkaar komen is een begin, 
bij elkaar blijven is vooruitgang, 
met elkaar samenwerken is succes.´´
Henry Ford
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AeroVision helpt u de juiste geo-informatie 
te vinden en toe te passen bij ruimtelijke 
ordening vraagstukken.

AeroVision B.V.  |  Bussummerstraat 3  |  1411 PK Naarden  |  Tel. 035 694 64 48  |  www.AeroVision.nl

Zie voor meer info: http://www.aerovision.nl/Nieuws.aspx
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WWW.RHO.NL

NedGraphics BV    Laanakkerweg 6, 4131 PA Vianen, Telefoon (0347) 32 96 00, www.nedgraphics.nl

NedPlan is een krachtige tool voor het digitaliseringsproces van de Ruimtelijke 
ordening. Binnenkort kunt u gebruik maken van twee nieuwe aanvullende 
modules.

 NedPlanTekst
NedPlanTekst is een tekstverwerker, speciaal voor het maken van planteksten. 
De module biedt alle basisfunctionaliteit van een tekstverwerker, maar is qua 
mogelijkheden en interface geheel toegesneden op het maken van planteksten 
conform de Wro en de bijbehorende standaarden. 

 NedPlan Welstand
Met NedPlan Welstand biedt NedGraphics een totaaloplossing voor het maken, 
controleren en publiceren van welstandsnota’s volgens de standaard IMWE2014. 
Door aan deze standaard te voldoen zijn welstandsnota’s te publiceren op 
Ruimtelijkeplannen.nl

NedPlan voor het maken, controleren 
en beheren van ruimtelijke plannen
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MUG Ingenieursbureau, sterk in het benutten 
van Geo-ICT. MUG voor Geo-ICT, Geo-Info, Milieu, 
Archeologie en Infra vraagstukken

Zernikelaan 8, 
9351 VA LEEK
Postbus 136,
9350 AC LEEK

(0594) 55 24 20
info@mug.nl
www.mug.nl



  www.viewpoint.nl   

‘Uw gemeentelijke data digitaal
en gecombineerd, met het oog op de toekomst’

Viewpoint is uw GEO partner voor digitale ruimtelijke plannen als bestemmingsplannen, structuurvisies en gebiedsgerichte besluiten conform 
IMRO2012, digitale Welstandsnota’s conform IMWE2014 en advies en productie bij de opbouw van de BGT. Viewpoint is gespecialiseerd in de 
opbouw van ruimtelijke databases in het veld met als doel het gecombineerd raadplegen, muteren en beheren van ruimtelijke data in een
gebruiksvriendelijke online raadpleegomgeving.  

De gebruiker centraal
De programma’s van Tercera doen niet alleen goed
waarvoor ze bedoeld zijn, ze zijn ook prettig in het gebruik. 

Tercera luistert bij het maken van de software goed naar 
de ervaringen van gebruikers. Alle software van Tercera
is volledig webbased. Dankzij de snelle internet-
verbindingen en geoptimaliseerde communicatie is het 
alsof de programma’s op uw eigen computer staan.

Behalve aan onze software besteden wij ook veel 
aandacht aan onze service. Het is dan ook niet voor niets 
dat de bezoekers van onze gebruikersdag dit jaar 
onze service waardeerden met gemiddeld een 9,6. 

Wilt u weten waarom ruim 60 overheden kiezen voor
Tercera? Of de software uitproberen?
Neem dan contact met ons op.

S O F T W A R E   V O O R   
D E   L E E F O M G E V I N G
www.tercera.nl
info@tercera.nl
0566-712010 

Samen maken wij de puzzel compleet

De nieuwe Omgevingswet

Zorg dat u klaar bent voor de komst van de 
Omgevingswet: de voorbereiding kost tijd!

Wij zijn er klaar voor, u ook?

+3140 257 1336 info@tonnaer.nl omgevingswet.tonnaer.nl
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Het boekwerk is als los exemplaar te verkrijgen voor €15,00
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Redactie 

Fokke Plantinga
Hans van Zitteren
Jurgen Linssen (hoofdredacteur)
René Kleij 
Roeland Mathijsen
Sander Bakker
Theo Overduin
Veurinc

Aan dit nummer 

werkten mee 

Hans Hainje
Rob van de Velde
Frans Tonnaer
Peter Collet
René Kleij
Jos Dolstra
Dick Takkebos
Roeland Mathijssen
Heinrich Winter

Marco Lurks
Daan Corver
Gerrit Vloedgraven
Rudolf Dijkstra
Gert Blekkenhorst
Sander van den Broek

Bestuur

Jurgen Linssen
Jur van der Velde
Leentje Savelsberg
Monique van Scherpenzeel

Vormgeving 

fwd concept 

Drukwerk

fwd concept 

Oplage 

750 exemplaren 

Colofon




