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De grens over, dat is waar Provero voor staat. Niet in de negatieve betekenis dat we te 
ver gaan, maar in de positieve zin van het woord dat we verder moeten en gaan met 
de digitalisering binnen de ruimtelijke ordening. We moeten niet stoppen bij wat we 
nu doen. We willen en moeten de digitalisering doorontwikkelen. De techniek en de 
wetgeving steunen ons daarbij. We moeten nu de grens over en kijken of we de voor het 
omgevingsrecht relevante en beschikbare geoinformatie beschikbaar kunnen stellen, 
met elkaar kunnen combineren en inzetten voor het maken en het toepassen van de 
instrumenten van de Omgevingswet. Dit maakt het werken binnen de Omgevingswet 
leuker, sneller, eenvoudiger en goedkoper. Arbeidsintensieve werkzaamheden als het 
verzamelen van informatie en het handmatig vergelijken en combineren, alsmede het 
opnieuw doen van onderzoek omdat de gegevens niet (meer) bekend zijn of gebruikt 
kunnen worden, behoort dan tot het verleden. De digitalisering is een belangrijk 
hulpmiddel voor een goede en een eenvoudige uitvoering van de Omgevingswet. Het 
stelt iedereen in staat om snel te beschikken over de informatie over de kwaliteit van 
de leefomgeving en over de regels die er gelden. De digitalisering is van grote betekenis, 
zoals ook mag blijken uit het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ van dit kabinet.

Er komen allerlei nieuwe ontwikkelingen op ons af. De Omgevingswet is hiervoor al 
genoemd. Maar denk ook aan het Europese programma Inspire, het werken met 3d, 
het digitaal toetsen van aanvragen voor vergunningen en allerlei landelijke, regionale, 
particuliere en overheidsinitiatieven die erop gericht zijn geoinformatie op maat te kunnen 
leveren. Kortom, er zijn veel nieuwe uitdagingen. Het mooie is dat deze er allemaal op zijn 
gericht om het ons makkelijker te maken.

Provero wil graag vanuit haar doelstelling, om te dienen als klankbord voor theorie en 
praktijk, een bijdrage leveren aan het op een goede manier aangaan en uitvoeren van de 
uitdagingen die op ons afkomen. Binnen of buiten de Omgevingswet.

De leden van Provero bundelen zoveel ervaring en kennis dat deze gezamenlijk stuur en 
inhoud kunnen geven aan de digitaliseringsvraagstukken. Provero werkt hierbij graag 

De grens over Bestuur Provero



6

samen met de betrokken overheden, instanties en verenigingen die net als Provero 
werkzaam zijn op het werkveld van de fysieke leefomgeving. 

Het congres is hiervan een mooi voorbeeld. Diverse aspecten van hetgeen op ons afkomt 
worden belicht. Veelal in de vorm van workshops. Dit houdt in dat daadwerkelijk inhoud 
kan worden gegeven aan een onderwerp en dat er goede mogelijkheden zijn om met elkaar 
van gedachten te wisselen over het aan de orde zijnde onderwerp. Hierdoor wordt een 
meerwaarde voor de deelnemers en voor mogelijke oplossingen gecreëerd. 

Natuurlijk worden de juridische, beleidsmatige en technische aspecten tijdens het congres 
en komende activiteiten van Provero belicht. Provero vindt het echter ook belangrijk dat 
er nagedacht wordt over een goede implementatie en uitvoering van de Omgevingswet. 
Belangrijk aspect hierin is de wijze waarop we met elkaar (gaan) werken. Uit meerdere 
onderzoeken is gebleken dat er nog veel winst te halen is uit de werkwijzen binnen de 
organisaties die zich bezig houden met de uitvoering van de Omgevingswet. Processen 
lopen niet altijd even soepel of efficiënt en het samenwerken, of anders gezegd het integraal 
werken, komt helaas niet altijd goed uit de verf. De instrumenten uit de wet zijn daarbij 
niet altijd het probleem. De wijze waarop we daarmee omgaan is dit vaak wel. Hiervoor zijn 
allerlei redenen aan te dragen, maar feit is dat het ook op dit aspect eenvoudig beter moet. 
Tijdens het congres wordt er dan ook stil gestaan bij dit onderwerp. De competenties van 
medewerkers voor een goede uitvoering van de Omgevingswet staan hier centraal.

Provero heeft de komende jaren een hoge ambitie. Zoals gezegd, staat ons veel te wachten. 
Provero wil deze uitdagingen samen met haar leden en betrokken partijen oppakken. 
Provero blijft niet achter de grens staan, maar wil de grens over. 
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Halen we - vanuit de digitale verplichtingen en mogelijk-
heden gezien - 1 juli 2013? Dit mede in het licht van het 
mogelijk vervallen van het recht om leges in te vorderen. 
“Ik wil graag eerst ingaan op de problematiek van de leges, want of er nu wel of geen sanctie 
op zit, de gemeenten zijn verplicht zich aan de wet te houden. De sanctie zou dus eigenlijk 
niet nodig moeten zijn. Dit is in feite al geregeld in de Wet Revitalisering generiek toezicht, 
waarbij ervan wordt uitgegaan dat de desbetreffende volksvertegenwoordiging (i.c. de raad) 
de wettelijke medebewindstaken van haar eigen bestuur zoveel als mogelijk zelf controleert.” 
Zo nodig treedt de provincie op. Het rijk heeft hierin niet langer een taak.

Interview met Dirk de Klerk - (Ministerie IenM)

RO-Online als WebApp.

Redactie Provero

Dirk de Klerk, projectleider Digitale Ruimtelijke Ordening bij het Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, is van oorsprong jurist en is nu verantwoordelijk voor 

alles rondom de digitale ruimtelijke ordening. Dat betekent dat zowel de afronding 

van de implementatie van de digitale aspecten van de Wro als een deel van de 

digitalisering van de Omgevingswet op zijn bordje liggen. Met de datum 1 juli 2013 

die steeds dichterbij komt, zijn er genoeg redenen om bij te praten over de stand 

van zaken én om vooruit te kijken naar de nieuwe Omgevingswet.

verandering inspireert je
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Waar staan we nu dan?
“Uit een onderzoek van Geonovum blijkt dat, als we de huidige stand van zaken 
doortrekken naar juli, circa 36.000 ruimtelijke plannen geladen zijn op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Op 1 januari 2013 was circa 60-70% van ons land gedekt met 
digitale plannen. We hebben Geonovum met name gevraagd of het mogelijk is om een 
overzicht te maken van gemeenten die nu al voldoen aan de actualisatie, oftewel 100% 
dekkend zijn qua digitale plannen. Dat bleek nog niet zo eenvoudig. De complexiteit zit 
onder andere in de aan te houden gemeentegrenzen en oppervlakten. Er zijn namelijk 
twee bestanden met gemeentegrenzen beschikbaar; een die de zee meeneemt en een die 
de landscontouren volgt. Het meenemen van het zeeoppervlak heeft grote gevolgen voor 
het dekkingspercentage van de betreffende gemeente (met name de Waddeneilanden). 
Uiteindelijk is ervoor gekozen om de grenzen zonder zee te gebruiken voor een reëel beeld. 
Uit het overzicht blijkt dat 36 gemeenten al een 100% dekking hebben aan digitale plannen. 
Heel wat gemeenten zitten op een percentage tussen 90 en 100. De komende tijd gaan 
we opnieuw meten hoe de gemeenten ervoor staan.”

Zijn er nog autonome ontwikkelingen die vermeldens-
waard zijn, dus los van de ontwikkelingen rondom de 
Omgevingswet?
“De bezuinigingen werken uiteraard ook hier door. Maar dat heeft ook positieve effecten, 
omdat daarmee gestimuleerd wordt om samen te werken, zoals met de PDOK (Publieke 
Dienstverlening Op de Kaart), een gezamenlijke dienst van het Rijk, die verschillende 
kaartdiensten (data) levert. Daarbij moet je denken aan verschillende rollen van het Ministerie:
•	 als	gebruiker,	zoals	van	adressen	uit	de	BAG	(straatnamen	en	huisnummers),		 	
 achtergrondkaarten en luchtfoto’s;
•	 als	leverancier,	zoals	bijvoorbeeld	de	webservices.	
De samenwerking richt zich in eerste instantie op het leveren van de webservices.

Een ontwikkeling die daarmee samenhangt is die rondom INSPIRE. De Inspire-richtlijn 
verplicht de Europese lidstaten geo-informatie over 34 thema's te voorzien van metadata, 
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plannen per 1 januari 2013.

te harmoniseren en beschikbaar te stellen via het Inspire-portaal volgens leverings-
voorwaarden die het gebruik niet onnodig belemmeren. Dit moet op 3 december 2013 
gereed zijn. Het gaat daarbij om thema’s zoals kadastrale percelen, adressen, coördinaten, 
hoogte, bodemgebruik, gebouwen e.d.. Het Ministerie heeft aan Geonovum opdracht 
gegeven om deze richtlijn in Nederland te implementeren.”

Zijn er nog spectaculaire ontwikkelingen te verwachten?
“De belangrijkste nieuwe ontwikkeling die binnenkort beschikbaar komt, is de WebApp. 
Deze WebApp voorziet waarschijnlijk in een grote behoefte in het gebruik, omdat veel 
mensen www.ruimtelijkeplannen.nl via smartphone of tablet willen benaderen. We 
willen in  juli 2013 al een bèta-versie beschikbaar hebben.  Mogelijk krijgt deze WebApp, 
net als de site Ruimtelijkeplannen.nl, ook een attenderingsfunctie.  In eerste instantie is de 
app alleen geschikt voor bestemmingsplannen. Op 1 januari 2014 gaan we deze testversie 
evalueren en kijken hoe we verder gaan. Het is uiteindelijk de bedoeling om een viewer te 
ontwikkelen voor www.ruimtelijkeplannen.nl (voor bestemmingsplannen en straks ook 
omgevingsplannen), die met de meest gangbare browsers te gebruiken is. Dat betekent dat 
het, in principe, niet uitmaakt of je een Android, Apple of Windows bestuurde PC, tablet 
of smartphone hebt.”

Uit de praktijk horen we vaak geluiden dat 
www.ruimtelijkeplannen.nl vaak niet beschikbaar is 
of traag is en niet gebruiksvriendelijk. Wat heeft het 
Ministerie gedaan met de kritiek? 
“De geluiden zijn ons bekend en uiteraard werken we aan het verbeteren van de dienst. 
Enkele van de maatregelen zijn de dienst onder brengen bij het platform van het Kadaster 
en de transitie van C-dienst naar A-dienst. Ook willen we de snelheden optimaliseren door 
handiger gebruik te maken van een techniek die ervoor zorgt dat niet alle gebieden worden 
ingeladen maar alleen de gevraagde omgeving getoond wordt. Je zou dit kunnen vergelijken 
met “tiling”. Hoe we dit kunnen toepassen wordt dit jaar verder uitgewerkt. “

beheersverordening

bestemmingsplannen plancontour

bestemmingsplannen digitaal

0-20 21-50
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95-100

Overzicht van het dekkingspercentage 

per gemeente per 1 januari 2013.
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Bent u in het kader van de Omgevingswet betrokken 
bij de visie op de digitalisering?
“Ja, maar ik heb daarin geen trekkersrol. Die zit bij de programmadirectie ‘Eenvoudig beter’, 
onder leiding van Edward Stigter. Het omgevingsloket en RO-online vallen wel onder de 
verantwoordelijkheid van de directie waar ik werk (Ruimtelijke Ontwikkeling).”

Met de Omgevingswet komen er nieuw elementen 
bij die te maken hebben met de fysieke leefomgeving. 
Hoe wordt daar binnen het Ministerie over gedacht? 
“In de Memorie van Toelichting van de toetsversie van maart 2013 is een aparte paragraaf 
(paragraaf 9.5) gewijd aan de digitalisering (beschikbaar stellen van informatie, het 
uitwisselen ervan en het ondersteunen van processen bij de uitvoering). Ondanks het feit 
dat we gekozen hebben voor een tekst in de Memorie van Toelichting met een beperkte 
ambitie willen we wel wat bereiken. We willen minimaal het huidige niveau behouden 
en waar mogelijk verbeteren. Voorop staat dat het de burger makkelijker wordt gemaakt. 
Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan ontwikkelingen zoals BAG, e-Overheid, MijnOverheid, 
OndernemersPlein en open data-beleid. Een van de ideeën is overigens om de BAG-gegevens 
te gebruiken om niet-ontwikkelingsgerichte gebieden planologisch te regelen, zoals dat 
nu ook bij beheersverordeningen gebeurt. Dat scheelt mogelijk in de kosten voor het 
voorbereiden van zo’n plan”

Welke nieuwigheden brengt de Omgevingswet ons 
straks? Wordt het echt allemaal makkelijker?
“Een paar zaken kan ik wel noemen, die wat mij betreft min of meer baanbrekend zijn. 
Op de eerste plaats het IMRO-model; dat wordt wellicht wat simpeler: uitgegaan wordt 
van het object in plaats van het bestemmingsplangebied Dit heeft ook te maken met de 
ontwikkelingen binnen de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), die vanaf 
1 januari 2016 in de lucht moet zijn. In deze gedetailleerde grootschalige basiskaart (digitale 
kaart) van heel Nederland, zijn op een eenduidige manier de ligging van alle fysieke objecten 
zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en (landbouw)terreinen geregistreerd. De digitale 

Omgevingswet sluit daarop aan. De GBKN (Grootschalige Basiskaart van Nederland) 
is een voorloper van de BGT. Een aantal bestaande initiatieven, zoals de Grootschalige 
Basiskaart van Nederland (GBKN) gaat op in de BGT. Op de tweede plaats willen we graag 
dat zienswijzen en beroep via elektronische weg kan plaatsvinden. Zienswijzen kunnen 
momenteel al elektronisch (via de website van de gemeente of per e-mail) worden ingediend, 
mits het bevoegd gezag heeft aangegeven in deze kwestie elektronisch geopend te zijn (artikel 
2:15, lid 1 Awb). We willen graag dat dit ook mogelijk wordt via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Omdat  dit geldt voor heel veel bestuurlijke procedures en besluiten is dit een primaire taak 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken om hierin te voorzien. Op de derde plaats willen 
we gevolg geven aan de behoefte om op perceelsniveau of per object te kunnen zien waar je 
aan moet voldoen. Dat noemen we regelbeheer of regelhulp. In feite moet je straks met één 
klik op een perceel of object kunnen zien welke regels gelden.”

En hoe wordt invulling gegeven aan de relatie  
Ruimtelijkeplannen.nl - OLO (omgevingsloket voor de 
omgevingsvergunning) binnen de Omgevingswet?
“Vooralsnog blijven het OLO en Ruimtelijkeplannen.nl los van elkaar bestaan. Dat heeft te 
maken met de strikte scheiding die we willen houden tussen raadplegen en aanvragen. Er 
wordt wel een koppeling gelegd tussen beiden, maar dat moet nog verder worden uitgewerkt.”

Voor een aantal onderdelen zijn er ontwikkelingen die 
wellicht nog voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
kunnen worden ingevoerd, zoals digitale welstand en de 
hoogtebeperkingen op grond van het Luchthavenindelings-
besluit. Kunt u daarover iets meer zeggen?
“Er zijn al diverse gemeenten die hun welstandsnota’s digitaal ontsloten hebben. Daarbij 
wordt IMWE gehanteerd als standaard. Welstand zal een plaats krijgen in de Omgevingswet. 
In aanloop naar de omgevingswet en om alle inspanningen in het verleden niet verloren te 
laten gaan, is het beheer en doorontwikkeling van het informatie model welstand vanuit 
de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit ondergebracht bij Geonovum.
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 “In het kader van de aanpassingen van de RO Standaarden is destijds gevraagd of 
kan worden voorzien in de mogelijkheid om de hoogtebeperkingen op grond van het 
Luchthavenindelingsbesluit weer te geven, bijvoorbeeld door het toevoegen van een 
maatvoeringssymbool voor hellende vlakken of 3D mogelijkheid op Ruimtelijkeplannen.nl. 
Dat is destijds niet gebeurd omdat nog niet bekend is hoe we dat het beste kunnen 
doen. Ook kent Ruimtelijkeplannen.nl niet de optie om 3D weer te kunnen geven. 
Er is nu een nieuw Luchthavenindelingsbesluit op komst, als eerste voor Schiphol. 
We willen op de site Ruimtelijkeplannen.nl een apart tabblad opnemen met een 
signaleringsfunctie van de hoogtebeperkingen.” De exacte beperking als gevolg van het 
nieuwe Luchthavenindelingsbesluit komen waarschijnlijk tot op het moment van de 
inwerkingtreding van de Omgevingswet op een externe site te staan.

En wat is voor u de meest spectaculaire ontwikkeling 
de komende tijd?
“Voor mij is dat ongetwijfeld het beschikbaar komen van de WebApp, omdat daarmee 
voorzien wordt in een grote behoefte van de gebruikers. In de praktijk blijkt dat veel 
gebruikers Ruimtelijkeplannen.nl via de tablet of smartphone willen raadplegen.”



Het hangt ook samen met feitelijke kenmerken, zoals stedelijke ontwikkeling, 
bedrijvigheid, mobiliteit en infrastructuur, natuurbeheer, hoogwaterbescherming, 
energiehuishouding en recreatie. Voor dit speelveld geeft het omgevingsrecht regels 
die duiden wat hierin het belang van de fysieke leefomgeving is of zou kunnen zijn. 
Het recht verschaft bestuurlijke taken, reguleert ruimtelijke initiatieven en grenst de 
behartiging van allerlei belangen af. In de dagelijkse praktijk maken partijen veelvuldig 
gebruik van dit recht, om tot een rechtmatig en ook legitiem resultaat te kunnen komen 

In de ruimtelijke ordening fuseren bestaande functies, nieuwe initiatieven 

en toekomstige ontwikkelingen. De gebruiksmogelijkheden van ondergrond, 

bovengrond en luchtruim versmelten tot een ogenschijnlijk logisch geordend 

geheel. In sommige gebieden gebeurt dit in een hectisch, soms bijna 

revolutionair proces, elders is sprake van gestage adaptatie of van jarenlange 

status quo. Deze mate van dynamiek hangt samen met menselijke factoren, 

zoals eigendomsposities, bestuurlijke visie, politieke verhoudingen en 

vindingrijkheid van partijen. mr. dr. H.C. Borgers, AT Osborne

Het onbegrensde belang 
van de fysieke leefomgeving

17

keuzes wil je
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voor ruimtelijke functies. Hun streven is gericht op de afstemming van de belangen 
en feiten die ter plaatse relevant zijn voor die ruimtelijke functies. De crux van het 
omgevingsrecht is dat dit recht het speelveld in het perspectief zet van het belang van de 
bescherming van de fysieke leefomgeving. Daardoor zorgt het omgevingsrecht voor de 
regulering van concrete handelingen die iets teweeg brengen of dreigen te brengen in die 
leefomgeving, zoals het bouwen van huizen en kantoren, het bewerken van de bodem, 
het gebruiken van ruimte voor menselijke activiteiten, het handelen met stoffen, het 
geluid maken, het exploiteren van installaties, het lozen van afvalwater, enzovoort. De 
wijze waarop deze regulering in de praktijk uitwerkt, in termen van snel, goed, effectief 
en efficiënt, kan worden beschouwd als de grootste uitdaging voor de toekomstige 
Omgevingswet. Die wet moet enerzijds zekerheid bieden over de concrete betekenis 
van het duurzame belang van de fysieke leefomgeving voor het handelen van partijen in 
de ruimtelijke omgeving. Tegelijkertijd moet de wet toepasbaar zijn in een variatie aan 
omstandigheden waarvan de belangenafweging niet altijd op voorhand in wettelijke 
regeltjes kan worden voorgekauwd, zodat naast het streven naar zekerheid er ook sprake 
is van een noodzaak aan flexibiliteit. Het is de vraag hoe dit duo van zekerheid en 
flexibiliteit hand in hand kunnen gaan.

Een houtskoolschets van de Omgevingswet
Het omgevingsrecht is een relatief nieuw rechtsgebied, dat zich met name heeft 
ontwikkeld sinds de jaren 1960. In de loop der tijd is dit recht aangevuld met een 
veelheid aan regels voor een veelheid aan onderwerpen. Dit heeft geleid tot een 
onsamenhangend wettelijk stelsel, dat inmiddels bestaat uit tientallen wetten, 
circa 150 AMvB’s en honderden ministeriële regelingen. Dit stelsel is behoorlijk 
ingewikkeld en het leidt met enige regelmaat tot onzekerheid en onduidelijkheid bij 
de gebruikers ervan. Het ligt daarom in de planning dat eind 2013 een wetsvoorstel 
wordt ingediend, met als bedoeling dat in 2018 de nieuwe Omgevingswet in werking 
treedt. De hoofddoelstelling van deze wet is dat de versnippering wordt opgelost en 
dat er sprake is van één wettelijk stelsel dat inzetbaar is ten behoeve van een veilige 

en gezonde leefomgeving die op een duurzame en doelmatige wijze wordt behouden, 
beheerd, gebruikt en ontwikkeld.1 Deze doelstelling is met het huidige stelsel van het 
versnipperde omgevingsrecht niet goed te realiseren en de Omgevingswet moet hierin 
verandering brengen in termen van transparanter, eenvoudiger, sneller en goedkoper. 
De wet leidt daarom onder andere tot afschaffing van veel bestaande sectorale wetten 
en regels voor water, bodem en natuur.

Dankzij de wettelijke vernieuwing komt er één set van integrale instrumenten 
voor de besluitvorming in alle beleidsdomeinen die van invloed zijn op de fysieke 
leefomgeving. Voor de ruimtelijke ordening zijn met name de omgevingsvisie, het 
gemeentelijk omgevingsplan, de omgevingsverordening van provincie en waterschap, 
de omgevingsvergunning en het projectbesluit van belang. De omgevingsvisie vervangt 
en integreert de structuurvisie, het waterplan, het milieubeleidsplan, het verkeers- 
en vervoerplan en de ruimtelijke aspecten van de natuurvisie. Het gemeentelijk 
omgevingsplan is een integrale, gebiedsdekkende verordening die ruimtelijke regels 
geeft zoals dat voorheen werd geregeld in bestemmingsplan(nen), algemene plaatselijke 
verordening(en) en de bomen-, monumenten en reclameverordening. Gemeentegrens 
overschrijdende regels komen in de provinciale omgevingsverordening en het 
waterschap kan algemene regels vaststellen in de waterschapsverordening. In zowel 
het omgevingsplan als in genoemde verordeningen kunnen locatieontwikkelingsregels 
worden vastgesteld. Dat zijn functie- en locatiegebonden regels, die zich rechtstreeks 
tot burgers en bedrijven richten en die in grote mate bepalend zijn voor de mogelijkheid 
om een locatie te ontwikkelen.

De omgevingsvergunning en het projectbesluit zijn de instrumenten voor besluit-
vorming over projecten en activiteiten, waarvoor nog een voorafgaande toetsing 
of afweging door een overheidsorgaan nodig wordt geacht. Het verschil is dat het 
projectbesluit bestemd is voor de besluitvorming over projecten van nationaal of 
provinciaal belang. De omgevingsvergunning is bedoeld voor de 
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overige projecten, vergelijkbaar met de huidige vergunning uit de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Op zoek naar  zekerheid en ook flexibiliteit 
in het omgevingsrecht
Het is verleidelijk de vernieuwing van het omgevingsrecht die gaat optreden door de 
Omgevingswet vooral te zoeken in de instrumentele zekerheid van de vereenvoudigde 
en geüniformeerde instrumentenkist. Die vereenvoudiging en uniformering 
lossen inderdaad een belangrijk probleem in de rechtspraktijk op: die praktijk 
kan waarschijnlijk beter uit de voeten met een beperkte en overzichtelijke set van 
instrumenten dan met de huidige overload aan verschillende instrumenten uit de 
diverse wetten van de beleidsdomeinen. Met de instrumentele eenvoud wordt echter 
nog geen oplossing geboden voor de behoefte aan flexibiliteit. Die behoefte houdt in dat 
partijen bij het gebruik van een instrument in een bepaalde mate nadere keuzes willen 
of moeten kunnen maken. De ruimte om keuzes te kunnen maken, is van een andere 
orde dan de inzetbaarheid van bepaalde instrumenten uit de Omgevingswet. Die inzet 
gaat over de juiste toepassing van het instrument: dit is een kwestie van procedurele 
zekerheid en rechtmatigheid. De keuzeruimte is daarentegen een kwestie van 
rechtvaardigheid: het gaat over om de mate waarin een aanvaardbaar resultaat wordt 
bereikt voor de leefomgeving als bepaalde instrumenten uit de Omgevingswet worden 
gebruikt. Voor zover er sprake is van een bepaalde mate van keuzeruimte, hebben 
bepaalde partijen in bepaalde mate de gelegenheid om te bepalen of een initiatief te 
rechtvaardigen is. Deze keuzeruimte zorgt voor flexibiliteit binnen het stelsel van 
de wet en plaatst het handelen van de betrokken partijen in het perspectief van de 
inhoudelijke doelstelling van de Omgevingswet. Dat komt doordat  de uitkomst van 
het keuzeproces getoetst moet kunnen worden op de mate waarin de concrete keuze tot 
een veilige en gezonde leefomgeving leidt. De flexibiliteit die binnen de toekomstige 
Omgevingswet mogelijk is om een bepaalde mate van keuzevrijheid te geven aan 
sommige partijen, hangt daarom samen met de mate waarin de wetgever een eigen 

verantwoordelijkheid aan partijen opdraagt voor de duurzame en doelmatige 
omgang met de fysieke leefomgeving.2

Dit kan echter vragen oproepen. Want past deze vorm van flexibiliteit, op basis 
van een eigen verantwoordelijkheid van partijen om een rechtvaardig resultaat 
voor de fysieke leefomgeving te bereiken, eigenlijk wel in het systeem van het 
huidige ruimtelijk bestuursrecht? En hoe gaat dit werken, in de praktijk: kunnen 
partijen deze verantwoordelijkheid waarmaken om wettelijke normen op een 
flexibele manier te gebruiken? Of gaat dit keuzeproces tot problemen leiden?

Naar een nieuw reguleringsperspectief 
voor het omgevingsrecht
Het bestuursrecht is in de literatuur omschreven als het recht van, voor en tegen 
overheidsoptreden.3 Als deze opvatting over dit rechtsgebied wordt vertaald naar 
het ruimtelijk bestuursrecht, dan zou dit met betrekking hebben op het optreden 
van, voor en tegen de overheid in verband met de ruimtelijke ordening. Wat in deze 
klassieke definitie met name opvalt, is dat de overheid centraal wordt gesteld, vanuit 
de veronderstelling dat het overheidsbestuur een doorslaggevende beslissingsmacht 
heeft over de handelingsvrijheid van burgers en bedrijven in de fysieke leefomgeving. 
De wettelijk toegekende beslissingsbevoegdheid verschaft daarvoor een legale basis en 
de burger is in deze opvatting in principe onderdanig tegenover de machtsuitoefening 
van het bestuur. Kort gezegd; het bestuur bepaalt welke ruimtelijke ontwikkeling 
geoorloofd is ‘in het belang van de goede ruimtelijke ordening’, dus welke functies 
en welke handelingen in een concreet geval legaal en beleidsmatig gewenst zijn. 
De meest gebruikte instrumenten hiervoor zijn het bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning.  In deze benadering van het ruimtelijk bestuursrecht is de 
bestuurlijke macht uiteraard wel aan regels gebonden en belanghebbenden die het er 
niet mee eens zijn, kunnen zich via procedurele rechten verzetten.4 Daarvoor biedt het 
ruimtelijk bestuursrecht een aantal procedurele middelen, zoals formele inspraak bij de 



2322

besluitvorming en rechtsbescherming bij de bestuursrechter. Gelet op deze procedurele 
middelen van verzet, is deze benadering van het bestuursrecht in de literatuur ook wel 
aangeduid als een compensatiebenadering.5

Het is de vraag of de klassieke benadering met zijn focus op bestuurlijke bevoegdheden 
en burgerlijke compensatie nog wel in overeenstemming is met de werkelijkheid van 
de moderne samenleving. In de praktijk is het nog maar zeer de vraag in hoeverre het 
overheidsbestuur in staat is om op eigen gezag en met doorzettingsmacht te definiëren 
wat nodig en mogelijk is in het kader van het belang van de goede ruimtelijke ordening. 
Op papier kan dat uiteraard wel, maar praktisch is het in veel situaties onmogelijk om 
vanuit een bestuurlijke top down positie volledig, vooraf en concreet te definiëren wat 
het algemeen belang verlangt in een concreet geval. Het is bovendien de vraag of het 
bestuur de bestuurlijke keuzes bij decreet aan partijen in de samenleving zou moeten 
willen opleggen. Bovendien is het de vraag of de compensatiebenadering nodig is om 
tot een effectief rechtssysteem te komen. 

Als wenkend alternatief zou kunnen worden aangesloten bij bestuurskundige inzichten 
in het verschil tussen government en governance.6 In het perspectief van governance 
is het niet vanzelfsprekend burgers en bedrijven als object van overheidsbestuur 
te bestempelen. Zij zijn méér dan een ‘onderdaan’ die regels krijgt opgelegd met 
als keerzijde dat hij beschermd moet worden tegen willekeurige besluitvorming 
van het bestuur. De governace benadering gaat er van uit dat zij ‘actoren’ zijn die 
oprecht, volwaardig en vanuit een eigen verantwoordelijkheid betrokken zijn bij 
besluitvormingsprocessen. Actoren hebben belangen bij de realisatie van doelen 
(outcomes). Dit verklaard waarom het bestuur in de dagelijkse praktijk te maken 
heeft met mondige burgers en bedrijven en met actieve derden, die initiatiefrijk zijn 
en die voor zowel hun eigen alsook bepaalde maatschappelijke belangen opkomen. 
Die actoren zoeken daarbij uiteraard deels zekerheid, maar zij vragen ook ruimte om 
de eigen verantwoordelijkheid waar te kunnen maken. Dit kan worden gezien als 

de basis voor de hedendaagse bestuurlijke en maatschappelijke realiteit waarin veel 
planologische beslissingen tot stand komen, namelijk via overleg, samenwerking en 
onderhandeling over ruimtelijke projecten en ontwikkelingen. Ook is het de basis 
voor coöperatieve vormen van ruimtelijke ordening, zoals de uitnodigingsplanologie. 
Daarin is geen sprake van een bestuur dat bestemmingen vooraf vastlegt, maar van 
een bestuur dat de mogelijkheden schept voor partijen om binnen zekere marges tot 
haalbare ruimtelijke initiatieven te komen.7 Een verdergaande variant hierop is de 
uitdagingsplanologie. Daarin geeft het bestuur niet eens bepaalde marges of ruimtelijke 
doelen mee, voorafgaand aan de uitnodiging aan de markt om initiatieven te nemen. 
In plaats daarvan zet het bestuur de deur open voor initiatieven, die na een deugdelijk 
proces van consultatie en participatie met andere stakeholders tot een beslissing over de 
planologische aanvaardbaarheid van het initiatief leidt.

Pleidooi voor de erkenning van wederkerigheid 
in de Omgevingswet
In het licht van governance en in aansluiting bij de moderne vormen van planologische 
besluitvorming op basis van uitnodiging en uitdaging, ontstaat het inzicht dat de 
uitvoering van het omgevingsrecht geen bestuurlijk eenrichtingverkeer is. Het bevoegd 
gezag is een actor te midden van veel andere actoren, om in samenspel tot ordening, 
beheer en benutting van de ruimtelijke omgeving te komen. Geheel nieuw is dit 
inzicht niet. Bij de introductie van de Algemene wet bestuursrecht, medio jaren ’90 
vorige eeuw, heeft de wetgever niet zonder reden onderkend dat de mondigheid van 
burgers is toegenomen en dat zij een eigen maatschappelijke verantwoordelijkheid 
hebben ten opzichte van de samenleving en de overheid. Daarom heeft de wetgever 
gekozen voor het uitgangspunt dat het openbaar bestuur en burgers in een wederkerige 
rechtsbetrekking staan. Dit uitgangspunt houdt in dat het bestuur niet in een feitelijk-
hiërarchische verhouding staat tot burgers (top down),8 waarin eenzijdig regels worden 
voorgeschreven of naleving wordt afgedwongen. Daarentegen is de verhouding tussen 
burgers en het bestuur opgevat als een relatie waarin partijen rekening moeten houden 
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met de positie en de belangen van andere partijen.9 Bestuursorganen en burgers zijn 
in het perspectief van hun rechtsbetrekking te beschouwen als gelijkwaardige actoren, 
die vanuit ongelijksoortige juridische posities wel degelijk rekening dienen te houden 
met elkaars rollen en belangen. Deze vereiste van het wederkerig rekening houden met 
belangen, geldt ook voor het bestuur en houdt in dat serieus wordt omgegaan met de 
informatie die belanghebbenden inbrengen, met hun belangen en initiatieven en met de 
communicatie over de bestuurlijke beslissing daarover. Pas na de feitelijke verzameling 
van informatie, en na het inventariseren van de betrokken belangen en standpunten van 
partijen, is het bestuur in staat deze af te wegen en erover te beslissen. En bestuurders 
die governance echt serieus nemen, zullen tot een beslissing komen op basis van de 
‘afstemming’ van belangen, wat niet hetzelfde is als de ‘afweging’ daarvan.10

Het afstemmen van belangen is niet hetzelfde als de klassieke benadering waarin wordt 
uitgegaan van het eenvoudige schema van het onder de werking van een expliciete 
rechtsregel brengen van een feitelijk geval, door middel van een bestuurlijk besluit (top 
down: recht van, voor en door de overheid). Waar het om gaat is dat de wetgever van de 
Omgevingswet gebruik kan maken van de netwerken van rechtsbetrekkingen, die in de 
praktijk allang bestaan tussen overheden, initiatiefnemers en derden. Deze netwerken 
kunnen zodanig worden gereguleerd dat de doelstellingen van de wet gerealiseerd 
worden met behulp van de dynamiek die binnen het speelveld van het omgevingsrecht 
reeds aanwezig is. In de benadering van de wederkerige rechtsbetrekking raken allerlei 
belangenverhoudingen op een veelal complexe wijze aan elkaar gerelateerd.11 De 
crux hiervan is dat ruimtelijke ordening geen resultaat van een wettelijk systeem is, 
maar resultaat van een maatschappelijk proces. Dat proces vindt plaats op basis van 
juridische spelregels, financiële verhoudingen, maatschappelijke rollen en posities en 
feitelijke situaties. De meest prominente overheidspartij in dit proces is de gemeente, 
maar ook het waterschap, de provincie en het rijk spelen vanuit een eigen rol mee in de 
besluitvorming. Die rol kunnen zij allen echter slechts vervullen, naast en met andere 
betrokken partijen: burgers, bedrijven, instellingen. 

Is ‘wederkerigheid’ een geschikt uitgangspunt 
voor de Omgevingswet?
In de literatuur is in het verleden al veel kritiek geuit op de gedachte van de 
wederkerige rechtsbetrekking, met name als ongeschikt uitgangspunt voor het 
algemeen bestuursrecht. Die discussie is te uitgebreid om hier te bespreken. De kern 
van de kritiek is dat het bestuursrecht in essentie betrekking zou moeten hebben 
op de bestuurlijke bevoegdheidstoedeling en op de rechtsbescherming tegen de 
uitoefening van de bevoegdheden.12 Het is met name de notie van de ‘wederkerigheid’ 
die in de literatuur heftig wordt afgewezen, als onbruikbaar fundament voor het 
(ruimtelijk) bestuursrecht. De kritiek is echter niet terecht. Een letterlijke uitleg 
van wederkerigheid zou kunnen inhouden dat de burger en het bestuur feitelijk aan 
elkaar gelijk zouden zijn. Als uiterste consequentie daarvan zou het eigen belang 
van burgers dan gelijk worden aan het algemeen belang en burgers moeten dan uit 
zichzelf het algemeen belang aantrekken zonder dat daarvoor eerst een rechtmatig 
en eenzijdig overheidsbesluit nodig is. Maar dit kan en mag niet worden verlangd 
van burgers en bedrijven, zo bepleiten de tegenstanders van het concept van de 
wederkerige rechtsbetrekking.13 Maar wat als het begrip ‘wederkerigheid’ niet letterlijk 
wordt uitgelegd, maar normatief? Dan blijkt dat de relatie tussen burger en bestuur 
wel degelijk wederkerig is: dat het gaat om wederzijds vertrouwen, om informatie 
over-en-weer, om communicatie over belangen en wensen en oplossingen. Deze 
wederkerigheid bestaat in de praktijk allang, omdat burgers, bedrijven en ook veel 
overheden elkaar erkennen in hun rol en taak en daarbij rekening houden met elkaars 
doelen en belangen. Vanuit een normatieve perspectief betekent wederkerigheid dat 
actoren hun gedrag afstemmen op het gedrag van de ander. Het recht kan dit ‘rekening 
houden met’ reguleren. De kern van die regulering is dat partijen bepaalde wederzijdse 
verwachtingen kunnen ontlenen aan het recht. Dat kan gaan om procedurele stappen, 
maar ook om materiële grenzen of mogelijkheden. De wetgever van de Awb heeft niet 
voor niets letterlijk geschreven dat de burger zich het algemeen belang niet spontaan 
hoeft aan te trekken: dat is de taak van het bestuur. Op basis van de wederkerigheid kan 
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echter wel worden gereguleerd dat een burger of bedrijf die wenst dat met zijn inzichten 
of belangen rekening wordt gehouden, op geschikte wijze in de besluitvorming 
participeert en dat aan zijn inbreng of standpunten een bepaalde betekenis kan worden 
verleend die recht doet aan de omstandigheden van het geval.14 

De wetgever van de Omgevingswet kan voordeel hebben van de adoptie van het idee 
van de wederkerige rechtsbetrekking. Daarmee kan de bemoeienis van het bestuur 
met activiteiten en projecten in de fysieke leefomgeving op andere wijze worden 
gereguleerd dan op basis van de klassieke planologie. De normatieve opvatting geeft 
namelijk een fundament voor een principiële omkering met het reguleringsperspectief 
dat met de Omgevingswet kan worden doorgevoerd,15 met een verschuiving van 
toelatingsplanologie naar ontwikkelingsplanologie. De toelatingsplanologie kan 
worden gezien als de mainstream in de huidige praktijk van ruimtelijke ordening. 
Gebiedsontwikkelingen hebben daarin de betekenis gekregen van eenmalige ingrepen 
in de ruimte, die zo snel mogelijk zoveel mogelijk economische waarde moeten 
opleveren voor de publieke en private betrokkenen bij die ontwikkeling. Deze vorm 
van ruimtelijke ordening is echter grotendeels stilgevallen door de economische crisis 
en het past minder goed bij integrale (beleids)keuzes voor de fysieke leefomgeving. 
Het alternatief is ontwikkelingsplanologie. Deze vorm van gebiedsontwikkeling gaat 
ervan uit dat een project of ontwikkeling waarde toevoegt aan het gebied. De kwaliteit 
van de fysieke leefomgeving wordt daarom integraal onderdeel van de besluitvorming 
over het project of de ontwikkeling en de toegevoegde waarde wordt als zodanig ook 
beoordeeld en gewaardeerd. In een eerdere publicatie werd al eens het voorbeeld 
gegeven van een project dat handig gebruik maakt van natuur- en watercompensatie: 
dat is een ‘gratis’ en ‘duurzame’ manier om de leefomgevingskwaliteit te vergroten, 
omdat handig gebruik wordt gemaakt van wat er al is. Zomaar een woonwijk 
bouwen, zonder na te denken over voorzieningen als scholen, winkelcentra, 
mobiliteitsvoorzieningen, werken 2.0, etc. is minder duurzaam dan hiermee wel 
slim rekening te houden.16 

Binnen de klassieke toelatingsplanologie ligt de nadruk op de instrumentering 
van de overheidsmacht om een project of ontwikkeling ‘toe te laten’. Binnen de 
ontwikkelingsplanologie gaat het om de afstemming van een diversiteit aan belangen in 
de fysieke leefomgeving. In procestermen gaat het erom dat partijen elkaar uitnodigen 
of uitdagen om tot overeenstemming te komen over doelen en belangen. Dit verschil 
in vormen van planologie kan worden benut voor de Omgevingswet. In het perspectief 
van de ontwikkelingsplanologie zijn besluiten namelijk alleen rechtvaardig, als het 
resultaat van het planologisch proces te rechtvaardigen is op basis van een inhoudelijke 
bijdrage aan de realisatie van het (duurzame) belang van de fysieke leefomgeving.17 
Dit toepassingsresultaat van het omgevingsrecht in de veelheid aan netwerken die in 
de dagelijkse praktijk aan het werk zijn, kan de wetgever reguleren via de toedeling 
van eigen verantwoordelijkheid aan iedere partij die bij een project of ontwikkeling 
betrokken is. Dit betreft een verantwoordelijkheid die ontstaat via de procedureel 
en materieel gereguleerde interactie met andere partijen, voor het resultaat van de 
gebiedsontwikkeling (toegevoegde waarde). Dit veronderstelt dat de wetgever regelt 
dat partijen een overkoepelende gezamenlijke opgave hebben om bij de besluitvorming 
tevens een rechtvaardige inhoud te geven aan het belang van de fysieke leefomgeving. 
Vanwege die opgave zijn ruimtelijke belangen alleen iets waard met het oog op de 
ruimtelijke belangen van anderen.18 

Afronding
De Omgevingswet dient zekerheid te bieden over de toepassing van normen en 
instrumenten, zodat partijen zich daarop kunnen baseren bij hun poging om invloed 
te hebben op een ruimtelijke ontwikkeling. Naast zekerheid mogen partijen tevens 
verwachten dat de wet voldoende ruimte laat voor dynamiek en interactie. Die behoefte 
aan flexibiliteit is een onlosmakelijk gevolg van de rijke variatie aan omstandigheden 
waaronder de Omgevingswet in de praktijk toegepast zal gaan worden. De introductie 
van de Omgevingswet kan een geslaagde wetgevingsoperatie worden, indien een 
juridisch stelsel ontstaat waarmee een diversiteit van actoren in een diversiteit van 
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situaties een diversiteit van belangen kan afstemmen op een goed resultaat voor de 
fysieke leefomgeving. Dit vereist van de wetgever dat die zoveel mogelijk vertrouwen 
heeft in het zelf oplossende vermogen van de praktijk. Omgekeerd zal die praktijk 
de verantwoordelijkheid  moeten waarmaken door het eigen handelen in fysieke 
leefomgeving te laten bijdragen aan het doel van de duurzame bescherming van de 
fysieke leefomgeving. Dat schept mogelijkheden voor een onbegrensde realisatie van 
de doelen die bij het belang van de duurzame fysieke leefomgeving passen, puur als een 
kwestie van wederkerig vertrouwen.



In de praktijk constateren we dat het spanningsveld analoog-digitaal vooral aan de orde 
is bij het opstellen en het vaststellen van het beleidsdocument. Dan bestaat er een bijna 
onbedwingbare behoefte om iets in handen te hebben. Een totaal. Een boekje dat mooi 
oogt. Waar men trots op kan zijn. Een product met emotie. Een digitaal goed opgezet 
beleidsdocument is veel meer gericht op de toepassingsmogelijkheden NA vaststelling 
van het plan. Is dus veel zakelijker van aard. Technocratischer.

Wat naar mijn mening een nog veel belangrijkere rem is op digitale beleidsdocumenten is 
het nog ver achterblijven van het benutten van de digitale mogelijkheden bij het opstellen 
en ontwikkelen van het beleid en in het monitoren daarvan. Daar hebben we nog een grote 
stap te gaan. Tot op heden is deze stap lastig geweest. Voor digitale beleidsvoorbereiding zijn 
twee basiscomponenten  essentieel: beschikbare techniek en beschikbare data. De afgelopen 
jaren zijn beide componenten het domein geweest van freaks en van grote organisaties die 
zelf belang hebben bij het bijhouden van data. In de RO zijn dan ook vooral rijk en provincie 
en daaraan gerelateerde uitvoeringsorganisaties zoals rijkswaterstaat en waterschappen daar 

De techniek werkt, 
nu naar de inhoud

We hebben de afgelopen jaren met elkaar veel bereikt. Van dikke stapels analoog 

papier zijn we er in geslaagd om de Ruimtelijke ordening digitaal te maken. Bij 

de bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen is dat, onder druk van de 

regelgeving, volledig gelukt. Bij veel beleidsdocumenten zijn we nog blijven steken 

bij een digitale versie van het analoge product. Ik vrees dat we daar, zolang we 

blijven spreken van een beleidsRAPPORT, ook voorlopig nog niet van af zijn. Al 

hoewel er steeds meer voorbeelden komen van bijvoorbeeld structuurvisies die 

volledig in een digitale omgeving zijn opgezet, waarbij de analoge versie alleen 

een print is van die digitale versie. John Stohr, strategische projecten BRO

inzicht vormt je
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reeds behoorlijk ver mee aan de slag. En een beperkt aantal grotere gemeenten. En natuurlijk 
een aantal grote onderzoeks- en onderwijsinstellingen

Voor 95% van de gemeenten en ook voor de adviseurs die hun bij het opstellen van beleid 
ondersteunen is een vergelijkbare autonome wijze van datavergaren en databewerking 
financieel nauwelijks interessant. De voorinvesteringen en beheerlasten staan niet in 
verhouding tot de toegevoegde waarde van de resultaten. Maar gelukkig bieden de nieuwe 
digitale ontwikkelingen kansen om wel op een financieel verantwoorde wijze digitale 
beleidsvoorbereiding te realiseren. De komst van geowebservers maakt het mogelijk op 
locatie data analyses te vertalen in ruimtelijke beelden. Het zelf moeten aanschaffen van dure 
GIS-software is niet meer nodig. Men kan eenvoudig feitelijk gebruik huren. Met dank aan 
googlemaps en alle vervolg dat daar aan gegeven is.

Dat zelfde geldt voor de noodzakelijke data. Waar data jarenlang of zelf vergaard moest 
worden, of tegen aanzienlijke kosten moest worden aangeschaft, zien we nu steeds meer data 
beschikbaar komen die naar behoefte vrij, of tegen beperkte kosten kunnen worden ingezet.
Het effect zien we op het web. Er zijn inmiddels tientallen websites waar, al dan niet 
interactief, kaartbeelden kunnen worden geraadpleegd of gegenereerd. Elk uiteraard vanuit 
de eigen doelstelling van de organisatie. Een mooi voorbeeld daarvan is de site van het 
Meertens instituut, waar u de verspreiding van uw eigen achternaam over de gemeentes 
in Nederland kunt genereren. (www.meertens.knaw.nl/nfb/). 

Met het beschikbaar zijn van basissoftware en basisdata zijn we er nog niet bij de 
voorbereiding en het opstellen van ruimtelijk beleid. Kenmerkend voor ons vak is de sterke 
onderlinge relatie tussen tal van aspecten. Een relatie die niet standaard is, maar afhankelijk 
van de aard van de activiteit, maar ook van de locatie. De digitale ontwikkeling biedt ons 
sneller en meer informatie over de bouwstenen waar we inzicht in willen hebben om de 
relaties te kunnen beoordelen. We zouden echter een grote stap voorwaarts zetten als de 
digitale informatie ook (een deel van) de interactie tussen de gegevens inzichtelijk zou 
kunnen maken. Dus enige vorm van kunstmatige intelligentie zou tonen. 

We zijn in de RO gewend elke situatie min of meer intuïtief in te schatten en op basis daarvan 
deductief te bepalen wat de specifieke informatie is die we in deze situatie nodig hebben om 
verstandige RO beslissingen te nemen. Een initiatief gedrag dat voor een groot gedeelte op 
ervaringen is gebaseerd. Waar wel checklisten voor zijn, maar geen vast stappenplan.
Door dit ogenschijnlijk intuïtief handelen lijkt het haast onmogelijk en vooral omslagtig 
om in dit proces digitale hulpmiddelen structureel in te zetten. Dat strookt voor je gevoel 
niet met integrale afwegingen waarbij de verschillende aspecten in hun onderlinge relatie 
worden bekeken. Dat intellectuele algoritme, wat bijna je intellectueel eigendom is en je 
bestaansrecht als adviseur, kan natuurlijk nooit in "simpele" rekenregels worden vervat. 

Volgens mij moeten we daarom niet denken in de "geautomatiseerde"  adviseur, maar in het 
veel beter benutten van digitale technieken in het snel vergaren van  inzichten die voor de 
beleidsafweging of strategie van belang ( kunnen) zijn. Dus in kwalitatief beter advies. Een 
voorbeeld. Een corporatie staat voor een aantal beslissingen ten aanzien van haar vastgoed. 
Afstoten? Sloop en nieuwbouw? Blijven exploiteren? Natuurlijk bepalen kenmerken van het 
vastgoed voor een belangrijk deel deze opties. Een inzicht dat de corporatie natuurlijk heeft. 
Maar wat betekenen de mogelijke ingrepen voor de bewoners in dat gebied? Daarvoor is op 
basis van bewoners kenmerken een sociaal-economische weerbaarheid per buurtje bepaald.  
Hiermee kan de corporatie een inschatting maken van zowel de uitvoerbaarheid van een 
ingreep als de mogelijke neveneffecten. Je kunt die analyse ook op wijkniveau doen. 

Een stap verder is het bieden van eigen selectiemogelijkheden. De geowebomgeving 
ontsluit een uitgebreid databestand waaruit naar eigen behoefte selecties worden 
gegenereerd. Gebiedsgericht, projectgericht en geaggregeerd. Dit is ondermeer interessant 
voor monitoring.

Al heel dicht tegen advies aan zit een digitaal toetsingskader. Waarin een initiatiefnemer 
zijn vraag kan stellen en de applicatie daar een gericht antwoord op geeft. Een mooi 
voorbeeld daarvan is de locatietoets Laarbeek (www.laarbeek.nl/ondernemen/locatietoets-
laarbeek_41407/). Deze toets is ontwikkeld om een eerste verkenning te maken van de 
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hergebruiksmogelijkheden van een vrijkomende agrarische kavel. Een initiatiefnemer kan 
zijn vraag definiëren in een invulformulier. Vervolgens worden de componenten van zijn 
vraag getoetst aan de kenmerken van de betreffende locatie. Hij krijgt als antwoord wat 
mogelijke planologische belemmeringen kunnen zijn hij hiervoor een vergunning gaat 
aanvragen. Hij heeft daarmee in een hele vroege fase inzicht in de planologische realisatie 
risico's van zijn initiatief. En kan inschatten of hij in staat en bereid is zijn initiatief aan 
te passen om de realisatiekans te vergoten.

De verschillende genoemde voorbeelden laten een toenemende mate van complexiteit 
zien. Meer data, meer functionaliteiten, maar ook meer achterliggende algoritmen.
Bij de sociaal-economische weerbaarheid zit de intelligentie in de voorfase. In het bedenken 
van het begrip sociaal-economische weerbaarheid als insteek voor de gevraagde inzichten van 
de corporatie en het bedenken  welke achterliggende  data daarvoor kunnen worden ingezet.
Bij de monitor is ordening van de data belangrijk en de vraag welke aggregaten gewenst zijn. 
Dus vooral goed nadenken over de gebruiksbehoefte en de vragen die daarbij zullen spelen. 
Daarnaast beveiliging van data en toegankelijkheid, en de mutatiemogelijkheden.
Bij de locatietoets moet impliciete afweging vertaald worden in kenmerken van locatie en 
initiatief en een algoritme worden beschreven dat de afwegingsstappen doorloopt, inclusief 
de mitsen en maren. Eigenlijk kristalliseer je hierbij je eigen denkstappen uit in algoritmen. 

De opmars van de digitalisering in de RO afweging is begonnen. Het zal misschien even 
wennen zijn, maar het biedt ook nieuwe mogelijkheden voor nog betere besluitvorming.
Gemeenten zijn verplicht zich aan de wet te houden. De sanctie zou dus eigenlijk niet nodig 
moeten zijn. Dit is in feite al geregeld in de Wet Revitalisering generiek toezicht, waarbij 
ervan wordt uitgegaan dat de desbetreffende volksvertegenwoordiging (i.c. de raad) de 
wettelijke medebewindstaken van haar eigen bestuur zoveel als mogelijk zelf controleert.” 
Zo nodig treedt de provincie op. Het rijk heeft hierin niet langer een taak.
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Voorspellen van verloedering
Data over de sociale ontwikkelingen van buurten wordt al jaren door het CBS gerapporteerd. 
Hiermee kunnen we goed zien welke gebieden zijn gegroeid en welke gekrompen, maar 
altijd achteraf. Ook verloedering wordt eens in de zoveel tijd gemeten. Interessanter zou het 
zijn om te kijken naar de dagelijkse economische ontwikkelingen van een gebied, zodat we 
verloedering kunnen voorspellen en er nog ruimte is om hier actie op te ondernemen, zodat 
we weten welke aanpak de juiste is. Dit is mogelijk door slim om te gaan met de vele data die 
tegenwoordig beschikbaar is en door de juiste analyses toe te passen. 

Hoe kunnen we verloedering van een buurt nu op tijd aan zien komen? Het antwoord ligt 
verscholen in het verleden. Het verloederen is onderdeel van de reis van een buurt en doordat 
dit vaker voorkomt kunnen we op zoek gaan naar de unieke indicatoren die in een vroeg 
stadium detecteren dat er een is dat een buurt verloedert. Des te sterker deze signalen zijn, 
des te meer zekerheid er is dat er ook daadwerkelijk wat aan de hand is. Op deze manier 
kan op de juiste buurten gefocust worden en kan voor elke buurt de juiste aanpak worden 
gekozen. Het zal dan niet meer alleen gaan om het tevreden stellen van de grootste klagers, 
maar juist onafhankelijke keuzes vanuit de data.

Nu zien wat er 
gaat gebeuren

Het tijdperk van open data is nu volop gestart. Steeds meer informatie wordt 

openbaar gemaakt en dat in combinatie met het internet zorgt ervoor dat we 

steeds meer te weten kunnen komen. Anders gezegd, er is steeds meer data 

beschikbaar. Op dit moment wordt er al veel geschreven over big data, maar die 

hebben we al. Het wordt tijd om er inzichten uit te halen. Het is niet meer nodig om 

een beslissing te nemen op basis van het mooiste verhaal, dit kan tegenwoordig 

met behulp van feiten. Ofwel, factual decision making. Joost van der Zon & Robbert Bos | 

Veneficus – Factual decision making

de situatie beheers je
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Tegenwoordig kunnen we heel eenvoudig op zoek gaan naar deze unieke indicatoren. 
Stel dat er een vermoeden is dat het aantal faillissementen van invloed is op de leefbaarheid 
van een buurt. Via openbare bronnen, die zich bijvoorbeeld baseren op de Kamer van 
Koophandel, de rechtbank en niet te vergeten soort huizen die te koop staan, is het mogelijk 
om dit te monitoren. Met behulp van statistiek kan daarbij worden bekeken of het aantal 
faillissementen van bedrijven in het verleden een verklaring biedt voor verloedering van het 
gebied nu. Stel dat dit verband aantoonbaar is, dan kan automatisch elke maand een check 
worden gedaan of er meer bedrijven in deze buurt faillissement aanvragen en kun je een 
waarschuwing krijgen. Doordat we steeds meer variabelen beschikbaar hebben kunnen we 
ook precies achterhalen of het juist de faillissementen zijn of de werkloosheid die het meest 
vooruitlopen op de verslechtering van een buurt. Daardoor is preciezer te adviseren per buurt 
waar verbeterprogramma’s op moeten worden gespitst. Hiervoor worden automatische 
tools ingezet die data uit verschillende bronnen verzamelen, deze aan elkaar koppelen en 
vervolgens gaan analyseren. Vervolgens hoeft alleen nog maar aan te worden geven wat de 
input is en de tools gaan automatisch op zoek naar de antwoorden. Het enige wat daarna 
nodig is, is gezond verstand bij het interpreteren van de resultaten en het bedenken van 
oplossingen voor de problemen. Door continue te leren en verbeteren wordt het steeds 
eenvoudiger om snel de beste oplossing boven tafel te krijgen.

Leegstand; bewust kiezen
Een ander hot topic waar factual decision making een grote rol kan spelen, is de keuze in 
welke gebieden geïnvesteerd moet worden. We weten allemaal dat er scherpe keuzes moeten 
worden gemaakt; welke kantoorpanden moeten worden gerenoveerd en welke kunnen beter 
worden afgebroken. Hier moet juist naar de lange termijn worden gekeken en dan vooral 
wat de toegevoegde waarde is voor een gebied. Hoe hangt de vraag naar moderne en grote 
winkels samen met de bevolking en winkelgewoontes nu en die over tien jaar?

Door te kijken naar andere succesvolle en niet-succesvolle gebieden in Nederland kunnen er 
antwoorden worden gevonden op deze vragen. We verzamelen zoveel mogelijk informatie 
van deze gebieden, maar ook van de regio’s daar omheen en de precieze reisafstanden tot 

elk gebied. Tegenwoordig is dit eenvoudig te realiseren met behulp van het samenvoegen 
van data op basis van locatie. Naast voor de hand liggende zaken als bevolkingsopbouw, 
kan ook worden gekeken naar werkgelegenheid, het ov aanbod en zelfs Twitter berichten. 
Door vervolgens deze gebieden te clusteren en de onderscheidende indicatoren te bekijken 
krijg je inzicht in de feiten. Het zou zomaar kunnen zijn dat een gemeente in Zuid-
Holland op basis van data vergelijkbaar is met een gemeente in Limburg, terwijl zij dit 
niet van elkaar weten. Door samen op te trekken en trends te ontdekken kun je efficiënter 
problemen oplossen.

Spotten van groeibriljanten
In de praktijk blijkt dat er soms ontwikkelingen gaande zijn binnen een gemeente waar  men 
zich helemaal niet van bewust is. Denk bijvoorbeeld aan bepaalde bedrijfssectoren die zich 
vestigen en vervolgens daarbij erg succesvol zijn. Op deze groeibriljanten moet je trots zijn 
en nog belangrijker is dat ze zorgen voor werkgelegenheid, dus is er alles aan gelegen om deze 
te behouden en naar je toe te trekken. In het verleden was het een kwestie van netwerken of 
toevallig tegen een bedrijf aanlopen.

Via bijvoorbeeld de Kamer van Koophandel en CBS, het automatisch bijhouden van nieuws, 
maar ook door informatie over awards, is het veel eenvoudiger geworden om te zien wat 
er nu echt speelt. Niet alleen in uw eigen gemeente, maar ook in de buurtgemeenten of 
vergelijkbare gemeenten elders. Afhankelijk zijn van het old boys netwerk is niet meer 
van deze tijd, zeker omdat de toekomst aan de jonge ondernemers is. Door in te spelen op 
sectoren die succesvol zijn, kan dit alleen maar betekenen dat er nog grotere economische 
voordelen te behalen zijn.  

Eenvoud door data crunching
Waar tot voor kort rekencapaciteit, dataopslag en human capital erg kostbaar waren, zijn dit 
tegenwoordig geen belemmeringen meer. Steeds meer open source (lees gratis) software is 
beschikbaar, welke grote verbeteringen door hebben gemaakt in gebruiksvriendelijkheid. 
Hierdoor zijn geen dure ICT oplossingen meer nodig, maar kan iedereen met zijn eigen 
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computer al beginnen met het maken van analyses. De beschikbare data-analyse pakketten 
analyseren moeiteloos enorme databestanden en maken de inzichten eenvoudig beschikbaar.

Naast analyses op de eigen computer is ook steeds meer online mogelijk. Het is niet meer 
van deze tijd om honderden pagina’s aan rapportages op papier te ontvangen, als dezelfde 
inzichten ook met actuele inzichten online kunnen worden aangeboden. Deze zijn ook nog 
eens altijd up-to-date in tegenstelling tot snel verouderende papieren rapporten. Online 
betekent dat je alleen nog maar een browser met internetverbinding nodig hebt om te 
kunnen beschikken over de nieuwste informatie. Online leent zich ook extreem goed om 
data te visualiseren. Visualisatie is extreem belangrijk en maakt het mogelijk om aan een 
breed publiek inzichten te laten zien. Als we spreken over buurten kunnen we bijvoorbeeld 
het best de data op de kaart weergeven, waarbij je zelfs tot op de huishoudens in kan zoomen. 
Het zijn deze details  die er voor zullen zorgen dat data crunchen niet abstracte wetenschap 
blijft, maar juist zorgt dat het gaat leven en je een gevoel blijft houden met waar het over gaat.

De data is er al, nu nog de inzichten eruit halen en er wat mee doen!
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Behoeftes in kaart brengen
Om het verschil echt te maken in de nieuwe realiteit is het zaak voor ontwikkelaars, 
gemeentes en corporaties om eerst in kaart te brengen wat er leeft en waar de behoeftes zitten. 
Check dan ook of het beoogde (beleids-) onderwerp überhaupt leeft onder de doelgroep. Is 
dat niet zo: dan heeft consumenten betrekken geen zin. Staat het wel in de belangstelling? 
Dan is een participatietraject zeker zinvol. 

Gebruik de eerste input  om varianten te schetsen voor bijvoorbeeld huizen, verkeersstelsels of 
bezuinigingspakketten voor een gemeente. Laat de consumenten dan hier – binnen gestelde 
kaders- over meepraten, denken en –werken.  En bepaal pas in deze fase ook op welke manier je 
te werk gaat – social media en online tools zijn zeker (nog) niet voor elke consument geschikt. 

Consumentgericht 
werken: zó 2012

Hét antwoord op de crisis. Dé manier om in deze tijd de omzet te 

stabiliseren of te vergroten. Consumentgericht handelen. Ontwikkelaars, 

bouwers, gemeentes en corporaties stellen voortaan hun consument- 

zoals koper, inwoner of klant centraal. Zij richten al hun processen en 

middelen in zodat deze aansloot op de manieren waarop de consument 

handelt en communiceert. Huizen ontwerpen via online tools. Via facebook 

meedenken over de structuurvisie van het dorp. Of meepraten over de 

buurtvoorziening via twitter. Uitermate consumentgericht werken dus. 

Waarbij en masse voorbij wordt gegaan waar het echt om draait; niet 

aansluiten op de manieren van de consument - maar juist aansluiten 

op de behoeftes en de beliefs van de consument.  Daniel Nagel, directeur Energy FFWD

Henk Brekhof, eigenaar Via Drupsteen

het diepe lokt je
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Perspectief bieden
Heb je een flink social media minded publiek – kies dan voor visualisaties en beelden die 
inspelen op de beleving van de consument. Ook al in de eerste fases van een project. Hierdoor 
krijgen de consumenten snel al een goed perspectief en beeld van de mogelijkheden. En 
kunnen zij beter en legitiem meedoen aan bijvoorbeeld een ontwerpparticipatietraject. 

Met deze aanpak ontwikkel je niet alleen een zeer kansrijk product – maar ook direct 
draagvlak onder belanghebbenden. Het uiteindelijke product of dienst wordt echt 
consumentbased in plaats van consumentgericht – en succesvol in de nieuwe realiteit. 
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De ambitie van de Omgevingswet is ruimtelijk beleid overzichtelijker en begrijpelijker te 
maken. Vijftien bestaande wetten, waaronder de Waterwet, Wabo, de Crisis- en herstelwet 
en de Wet ruimtelijke ordening, gaan op in de Omgevingswet. Van ongeveer 25 andere 
wetten gaan de onderdelen over omgevingsrecht er in op. Kortere doorlooptijden, 
integraal beleid voor de omgeving en inzicht in wat er waar mag, moeten het resultaat zijn. 
Digitalisering speelt hierbij een belangrijke ondersteunende rol, maar brengt ook zijn eigen 
vereisten met zich mee. 

Digitalisering in 
de Omgevingswet 
Bij de introductie van DURP - het project om de ruimtelijke ordening te 

digitaliseren - werd een filmpje gebruikt om de potentie van een digitale 

ruimtelijke ordening te illustreren. In deze film werd de bouwvergunning 

van het echtpaar Bert en Bea volledig digitaal afgehandeld. Zo ver 

is het met de digitalisering van de ruimtelijke ordening uiteindelijk 

niet gekomen. Daarvoor is meer nodig. De Omgevingswet pakt die 

handschoen op.

draagvlak creëer je

Luc de Horde, Geonovum



4948

Om de bouwaanvraag van Bert en Bea niet alleen via een webformulier, maar ook 
organisatorisch digitaal af te kunnen handelen, moeten regels vanuit verschillende 
ruimtelijke domeinen makkelijk te benaderen zijn. Stel dat de bouwaanvraag van Bert en 
Bea een grote schuur betreft om onderdak te bieden aan hun verzameling oldtimers. Bert 
en Bea wonen aan een dijk in beschermd dorpsgezicht dat grenst aan een natuurgebied. Om 
te toetsen of deze bouwaanvraag kan worden afgegeven, moet de toetser regels uit diverse 
domeinen nalopen. Hij moet daarvoor verschillende loketten af. Veel makkelijker wordt 
het als alle regels centraal benaderbaar zijn. Je kunt dan een beslisboom doorlopen waarbij 
aandachts- of knelpunten snel boven tafel komen.  

Alle regels in één register
Met de komst van de Omgevingswet zullen omgevingsplannen het huidige bestemmingsplan 
vervangen en daarmee de belangrijkste regels voor de burger bevatten. Die regels komen 
allemaal in een register te staan. Via dit register kun je van een gebied alle mogelijke functies 
bevragen. Visualiseer je dit register, dan zie je een patchwork van vlakken. Van elk vlakje is 
de actuele status op te roepen. Een nieuw besluit kan resulteren in vervallen of doorsneden 
vlakken; een soort ‘patatsnijden’. 

Om de regels slim te kunnen raadplegen, zullen we de regels op een andere manier moeten 
vastleggen dan nu. Nu staan regels in ongestructureerde PDF en HMTL documenten. Zou je in deze 
situatie op een vlak klikken en de achterliggende regels willen bekijken, moet je zelf in een document 
op zoek naar het onderdeel dat betrekking heeft op jouw specifieke vlak. Waar we naartoe willen is 
dat je de gegevens over de locatie integraal kunt raadplegen. Het integraal raadplegen zal met name 
bestaan uit een klik op de kaart, waarmee je als het ware met een satéprikker het beleid ter plaatse 
doorklieft. Door overal objectgerichte teksten toe te passen, wordt het mogelijk om alleen die regels 
te tonen die gelden op een betreffende locatie. Andersom werkt dit ook: vanuit een tekst, kun je 
direct de locatie op de kaart oproepen, waarop de tekst betrekking heeft.

Bovenstaande betekent zeker niet dat alles over de kop zal moeten gaan. De verordeningen 
en besluiten van de ruimtelijke ordening zijn al generiek en eenvoudig gemodelleerd. 

Zij kunnen als basis dienen voor de instrumenten van de Omgevingswet. Voor objectgerichte 
planteksten is met de overgang van de RO Standaarden 2008 naar 2012 een verbeterslag 
gemaakt waarmee planteksten zijn voorbereid op integratie met IMRO objecten. Bij het 
inrichten van de digitale structuurvisie en ruimtelijke verordeningen kiest men nu al vaak 
voor publicatie van een integrale gebiedsdekkende versie. Soms worden deze ook al ingericht 
met objectgerichte planteksten. Bij structuurvisies is de overgang naar de Omgevingswet 
daarmee niet zo groot.

Informatie delen van planproces tot beheer
Maar de ambities reiken verder dan de kerninstrumenten van de wet. De Raad van 
State heeft de suggestie gedaan om gegevens over de leefomgeving zo te ontsluiten dat ze 
herbruikbaar zijn binnen processen als planvorming, uitvoering, handhaving en monitoring. 
Dit is een gedachte die perfect aansluit bij de invoering van de basisregistraties en de 
Europese kaderrichtlijn INSPIRE.  Basisregistraties zijn officieel aangewezen registraties 
die overheidsinstellingen verplicht moeten gebruiken bij de uitvoering van hun taken. 
De INSPIRE richtlijn zorgt ervoor dat ruimtelijke gegevens gestandaardiseerd en centraal 
beschikbaar komen in Europa. Beide bewegingen ondersteunen het hergebruik van gegevens.
Voor objecten in een omgevingsplan, kan de Basisregistratie adressen en gebouwen 
(BAG) een basis zijn. Ook monumenten, zoneringen en natuurgebieden kunnen 
uit andere registraties worden overgenomen. Met behulp van linked data kan een 
permanente verwijzing naar de bron worden vastgelegd in het plan. En niet alleen in een 
omgevingsplan, ook in vergunningen, projectbesluiten en andere instrumenten worden 
vaak omgevingswaarden opgenomen. Ook hier valt voordeel te halen uit koppelingen met 
registraties ten behoeve van planvorming, monitoring of rechtspraak. 

Afstemmen op ontwikkelingen in aanpalende sectoren
Iets dat steeds meer aandacht vraagt, is de derde dimensie. Voor 3D is in de huidige RO 
Standaarden geen optie geïmplementeerd. Ook de toenemende activiteiten onder de 
grond vragen om driedimensionaal ruimtelijk beleid. In aanverwante sectoren zijn er 
al verschillende ontwikkelingen rond 3D. Zo streeft de Bouw Informatie Raad ernaar 
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dat in 2014 bij twintig procent van de bouwprojecten wordt gewerkt met het Bouw 
Informatie Model (BIM). Dit is een gestandaardiseerd, digitaal 3D model dat wellicht in de 
toekomst getoetst kan worden aan ruimtelijke kaders. Met de implementatie van nieuwe 
standaarden in het kader van de Omgevingswet is de vraag actueel in hoeverre deze met 3D 
ontwikkelingen om moeten kunnen gaan.

Haakjes 
Ruimtelijke mogelijkheden overzichtelijk en begrijpelijk maken. Dat is de ambitie van de 
Omgevingswet. Door integrale afstemming kunnen procedures worden verkort. Een burger 
moet snel duidelijkheid kunnen krijgen over zijn initiatief door het gebruik van slimme 
vraagbomen. Dit gaat alleen maar lukken als we slim met digitale informatie omgaan. In de 
Omgevingswet worden nu de haakjes uitgewerkt die de ambities moeten helpen realiseren. 
Een van die haakjes is dat gegevens digitaal worden vastgelegd, voorzien van een geografisch 
referentiepunt en beschikbaar gesteld voor hergebruik. Dit geldt straks hopelijk voor alle 
ruimtelijke instrumenten. 

Met name vergunningen zullen de juiste coördinaten moeten meekrijgen om uitvoerings-
processen te versnellen en de burger beter te informeren. Door koppelingen te leggen naar 
basisregistraties als BAG en percelen, is dat goed te realiseren. Je voert een adres in en vanuit 
de basisregistratie komt een suggestie terug voor jouw pand of perceel, voorzien van de 
bijbehorende coördinaten. 

Ook minder technische zaken moeten worden geregeld. Denk bijvoorbeeld aan het 
afstemmen van begrippen tussen sectoren en registraties. Waar de BAG over panden spreekt, 
spreekt de RO over gebouwen. Integreren van deze begrippen levert nu al problemen op.
Maar het lastigste is misschien wel de wens om veel vrijheid te houden in de regels. Dat is 
een leuk principe, maar torpedeert voor een deel de ambities van de wet. Een regel als ‘je 
mag ongeveer zo hoog bouwen als je buurman’, levert veel beleidsvrijheid op, maar geen 
enkele procesintegratie of versnelling. Dit is geen prettige regel voor een digitaal gestuurde 
keuzeboom. Wij zijn benieuwd hoe die afweging gemaakt gaat worden.
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Overheden worstelen nog vaak met dit (in ruimtelijke ordeningsland) nieuwe fenomeen, 
mede doordat er veel verschillende verschijningsvormen van internethandel bestaan. 
Met name over de wijze waarop deze winkels ruimtelijk een plek gegeven kan en moet 
worden heerst veel onduidelijkheid. De Kamer van Koophandel wil deze onduidelijkheid 
zoveel mogelijk wegnemen en heeft daarom een brochure over dit onderwerp uitgebracht 
die overheden handvatten geeft om internethandel ruimtelijk in te passen, zowel 
beleidsmatig als in bestemmingsregelingen (Internethandel, keuze in beleid en vertaling 
in bestemmingsplannen, Kamer van Koophandel, maart 2013).

Webwinkelen is enorm populair. De ruimtelijke effecten van 

webwinkels, of beter gezegd: internethandel, zijn echter totaal anders 

dan die van ‘reguliere’ winkels. Door de opkomst van smartphones 

en tablets is het immers mogelijk om overal producten te bekijken, te 

bestellen en te betalen. Hierdoor ontstaat een nieuw type bedrijf met 

bijbehorende kenmerken, dat haar eigen plek in de ruimtelijke ordening 

moet krijgen. Hidde van der Heide,  Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland.

Webwinkels; 

gevangen in het 
bestemmingsplan-web?!

zekerheid zoek je
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Een internetwinkel heeft niet per definitie de bestemming detailhandel, dit is afhankelijk van 
de ruimtelijke effecten. Op het moment bestaat vooral onduidelijkheid over de vraag wanneer 
een internetwinkel moet worden aangemerkt als detailhandel en zo ook moet worden bestemd. 
Deze vraag is juridisch nog niet uitgekristalliseerd. Op basis van de meest recente uitspraken van 
de rechter is wel een lijn te herkennen. Deze lijn is dat een internetwinkel detailhandel is als 
deze ter plaatse aan klanten de gelegenheid biedt deze locatie te bezoeken.  

Wel is er in dit kader in december 2011 een enigszins vreemde uitspraak gedaan door de 
Rechtbank ’s-Hertogenbosch. Ondanks dat er geen sprake was van fysiek contact tussen klant 
en verkoper, was er naar de mening van de rechtbank wel sprake van detailhandel. Hierbij 
was het doorslaggevende argument dat er ter plaatse orders verzameld en voor verzending 
gereedgemaakt worden en de betalingen aldaar gecontroleerd worden. Deze uitspraak past 
geheel niet in de vaste lijn in de jurisprudentie van de Raad van State dat de ruimtelijke 
effecten bepalend zijn voor de vraag of er sprake is van detailhandel. Vooralsnog gaan we er 
dan ook vanuit dat deze uitspraak een incident is en geen nieuwe lijn in de jurisprudentie.

Verschijningsvormen
De ruimtelijke effecten van internetwinkels, afhankelijk van hun verschijningsvorm, 
kunnen aanzienlijk zijn. Daarom is een duidelijk onderscheid in definitie en bestemming 
van de verschillende vormen essentieel voor een goede ruimtelijke ordening. Het begrip 
internetwinkel wordt in de brochure op basis van ruimtelijke effecten onderverdeeld in 
twee hoofdvormen: internetwinkels met fysieke bezoekmogelijkheid en internetwinkels 
zonder fysieke bezoekmogelijkheid. De internetwinkels met fysieke bezoekmogelijkheid 
kunnen weer verder onderverdeeld worden in afhaalpunten en overige internetwinkels. 
In de brochure wordt verder ingegaan op de verschillende (hoofd)verschijningsvormen en 
de daarbij passende doorvertaling in het bestemmingsplan, maar in nevenstaand stroomschema 
wordt al een indicatie gegeven. 

Beleidsoverwegingen
Door het maken van beleidskeuzes legt de gemeente vast hoe internethandel onderdeel 
uit kan maken van de lokale voorzieningenstructuur. Dit geeft ondernemers duidelijkheid 
over de kansen die internethandel binnen een gemeente krijgt en op welke plek. Dit beleid 
wordt vastgelegd in een ruimtelijke detailhandelsvisie. Niet alleen geeft dit richting en 
duidelijkheid voor gemeente en ondernemers over wat wel en niet kan, maar ook biedt 

het een solide basis voor de onderbouwing van bestemmingsplannen en ruimtelijke 
initiatieven. Alleen door een juiste vertaling van de detailhandelsstructuurvisie kunnen 
initiatieven mogelijk gemaakt of tegengehouden worden. 

Zo worden ad hoc beslissingen voorkomen en mogelijke precedentwerkingen met 
ongewenste ontwikkelingen beperkt. In goed detailhandelsbeleid wordt een keuze gemaakt 
voor een gewenste voorzieningenstructuur, waarin alle typen detailhandel een plek 
krijgen. De keuzes die worden gemaakt in het beleid moeten gebaseerd zijn op ruimtelijke 
argumenten (Europese Dienstenrichtlijn) en de structuur moet aansluiten bij de wensen 
vanuit consumentenverzorging.

De belangrijkste vraag die gesteld moet worden bij het opstellen van detailhandelsbeleid is 
welke visie een gemeente heeft op de voorzieningenstructuur. Sluit de huidige structuur aan 
bij de wensen van de consument? Is er behoefte aan internetwinkels als aanvulling op het 
voorzieningenniveau en welke plek in de voorzieningenstructuur, rekening houdend met 
de ruimtelijke effecten, moeten internetwinkels krijgen?
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Doorvertaling naar bestemmingsplan
Het voornoemde beleid kan op verschillende manieren vertaald worden, afhankelijk van 
de sturingswens. Zo kunnen internetwinkels algemeen toegestaan worden binnen bepaalde 
gebieden of bestemmingen, al dan niet onder voorwaarden (zoals maximale oppervlakte). 
Ook kan men ervoor kiezen om ze alleen via afwijkingsbevoegdheid mogelijk te maken. 
Als men ervoor kiest om internetwinkels - in wat voor vorm dan ook - niet rechtstreeks 
mogelijk te maken, is het aan te raden om de diverse begripsomschrijvingen uit het 
bestemmingsplan nader onder de loep te nemen. Met name voor afhaalpunten is dit van 
belang. Dit is immers een relatief nieuw fenomeen, ook ruimtelijk gezien. Feitelijk is het 
natuurlijk geen winkel, want er is geen sprake van een showroom, maar de ruimtelijke 
effecten kunnen wel aanzienlijk zijn. Zij kunnen immers een grote verkeersaantrekkende 
werking hebben, wat tot overlast voor de omgeving kan leiden. 

Mogelijk vallen afhaalpunten onder de begripsomschrijvingen van detailhandel, 
bedrijvigheid en/of dienstverlening , waardoor ze wellicht mogelijk gemaakt worden op 
locaties waar dit niet wenselijk is. Daarom is er een nieuwe begripsomschrijving voorgesteld 
voor afhaalpunten, te weten: “Een locatie waar de consument uitsluitend via internethandel 
bestelde goederen kan afhalen of retourneren, waar uitsluitend logistiek en opslag van 
bestelde goederen gedurende een korte periode plaatsvindt en waarbij geen sprake is van 
uitstalling ten verkoop en/of overige activiteiten”. 

De wil tot handhaven
Het mogelijk maken van internetwinkels in welke vorm dan ook is geen probleem. 
De crux zit hem in een goede beleidsmatige onderbouwing van de gewenste voorzieningen 
structuur en de wil om deze te behouden. Hiervoor moet een gemeente bereid zijn 
om te handhaven. Is deze bereidheid er niet, dan bestaat er kans dat tussenvormen als 
ondergeschikte internetwinkels uitgroeien tot detailhandel. En daarmee komt de visie op 
de voorzieningenstructuur op losse schroeven te staan.

Tot slot
Er moet dus meer aandacht komen voor internethandel in bestemmingsplannen. Met de 
brochure heeft de Kamer van Koophandel hier een voorzet voor gedaan aan de hand van 
concrete voorstellen en voorbeelden uit de praktijk. Voor meer informatie wordt verwezen 
naar de brochure, die via de website www.kvk.nl/retail2020 te downloaden is. 
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Het implementeren en uitvoeren van de Omgevingswet is mensenwerk. Het succes van 
een nieuwe wet wordt voor een groot gedeelte bepaald door mensen. Een instrument 
kan nog zo goed zijn, maar als deze niet op een goede wijze wordt toegepast, dan wordt 
niet het gewenste doel bereikt. Om deze reden is het opvallend dat bij de implementatie 
van nieuwe wetgeving vaak de instrumenten centraal staan en niet de medewerkers. 

Met de Omgevingswet komt er veel op ons af. Instrumenten en werkwijzen 

veranderen. Net als bij vorige wetswijzigingen in het omgevingsrecht, 

zullen de diverse overheden zich de komende tijd goed voorbereiden. 

Waarschijnlijk zullen de nieuwe bevoegdheden en de instrumenten hierbij 

voorop staan. Het is echter ook gewenst om naar de organisatie en de 

competenties van de medewerkers te kijken. Met name deze laatste 

worden helaas nog wel eens vergeten, terwijl dit juist een belangrijke factor 

is bij een goede implementatie en uitvoering van een nieuwe wet die mede 

gestoeld is op integraliteit. Gert Blekkenhorst, directeur Lexnova

Competenties, een vergeten aspect 

bij implementatie van 
nieuwe wetgeving?

doelgericht ben je
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Er is veel aandacht voor het formele en inhoudelijke, maar niet voor de competenties van 
de medewerker of leidinggevende die ermee aan de slag gaan. Zou het niet logisch zijn ook 
de mens meer centraal te stellen en te kijken welke bagage die mee moet krijgen? Het gaat 
dan niet alleen om inhoudelijke bagage, maar ook om de bagage om nieuwe taken op een 
goede manier uit te voeren. Dan hebben we het over competenties. Bij de implementatie 
en de uitvoering van de Omgevingswet is het aan te bevelen om meer dan in het verleden 
is gebeurd, aandacht te besteden aan de competenties van medewerkers. 

Er zijn veel competenties te noemen. Zonder problemen kunnen er zo tachtig worden 
benoemd. Een willekeurig rijtje in alfabetische volgorde: aanpassen, analytisch 
vermogen, betrokkenheid, collegialiteit, creativiteit, delegeren, durf, expertise, 
flexibiliteit, gespreksvaardigheid, inlevingsvermogen, samenwerken, ondernemend 
etc. etc. Het gaat erom met elkaar de juiste competenties te benoemen en te 
ontwikkelen. In eerste instantie gaat het om de competenties van de individuele 
medewerkers. De medewerkers gezamenlijk behoren  op hun beurt het juiste team 
te vormen om de nieuwe wet binnen een overheidsorganisatie op een goede manier 
uit te voeren.

Competenties dienen in samenhang met de inhoud van de wet c.q. de instrumenten 
uit de wet te worden gezien. Hier ligt een ander manco in de praktijk. Competenties 
en inhoud worden vaak los van elkaar gezien. Aan beide wordt aandacht besteed, zoals 
aangegeven de een wat meer dan de ander, maar een gezamenlijke benadering ontbreekt 
vaak. Dit is jammer, want hierdoor gaan vele voordelen verloren.

Om dit te voorkomen kan worden gewerkt aan de hand van het InCoSa model. In 
staat hierbij voor inhoud, Co voor competenties en Sa voor samenhang. Inhoud en 
competenties horen bij elkaar. InCoSa ondersteunt medewerkers en managers bij 
trajecten van verandering en ontwikkeling. Daarnaast verbindt het partijen en geeft 
het steun en stuur aan verander- processen van individuen en van organisaties. 

Het InCoSa model speelt zich af in organisaties. Het is speels en geeft plezier. Het 
bevordert een klimaat van met elkaar leren en ontwikkelen om doelen te realiseren 
door gewoonweg “DOEN”. 

Werken volgens het InCoSa model houdt in dat bijvoorbeeld gemeenten nagaan welke 
competenties de medewerkers moeten hebben om binnen hun gemeente op een goede 
wijze vorm en inhoud te geven aan een omgevingsplan en aan de uitvoering daarvan. 
Daarbij komen ook de competenties die nodig zijn om binnen en buiten de gemeente 
draagvlak te krijgen voor het instrument en voor de inhoud. Alleen het nagaan is 
echter onvoldoende. Er dient ook te worden gekeken hoe de vereiste competenties 
bij de medewerkers ontwikkeld zijn en zo nodig hoe deze verder ontwikkeld kunnen 
worden. Dit laatste is geen eenmalige actie en dient in het personeelsbeleid te zijn 
verankerd en gewaarborgd. Medewerkers moeten worden gestimuleerd en gecoacht in 
het ontwikkelen van de vereiste vaardigheden. Als dit traject op een goede wijze wordt 
doorlopen, dan worden er ongetwijfeld successen behaald. Successen in de vorm van 
goede instrumenten, goede werkmethoden, goede inzet en waarschijnlijk ook in de 
vorm van bezuinigingen door effectief en efficiënt werken. Competenties werken in 
veel aspecten van het werk door.

Zoals aangegeven, is de ontwikkeling van competenties niet een eenmalige actie. 
Individuele medewerkers en de organisatie dienen zich ervan bewust te zijn dat ‘de knop 
niet in één keer om is’. Competentie-ontwikkeling kost en neemt tijd. Tijd die later 
echter snel kan worden teruggewonnen.

Omdat competentie-ontwikkeling de nodige tijd vraagt, is het gewenst hiermee tijdig te 
beginnen. Dus ruim voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Nu starten is geen 
probleem. De contouren van de wet zijn bekend. De wensen en doelen ook. Daarop kan nu 
al worden ingespeeld c.q. geanticipeerd. Er kan nu reeds worden gewerkt in het gedachtegoed 
van de Omgevingswet. Zie bijvoorbeeld ook het project ‘Nu al eenvoudig beter’ van het 
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ministerie van I&M, IPO, VNG en Unie van Waterschappen. Competenties kunnen 
aan de hand van de huidige wetteksten in combinatie met de huidige praktijk worden 
benoemd en ontwikkeld. Op het moment dat de wet dan moet worden uitgevoerd zijn 
de medewerkers en de organisatie daar klaar voor. 

Laat de competentie-ontwikkeling niet een vergeten aspect zijn, maar ga daar op 
korte termijn mee aan de gang. Dit leidt ongetwijfeld tot goede resultaten tijdens 
de implementatie en de uitvoering van de Omgevingswet.
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Geo-informatie
Van oudsher is er een scheiding tussen de wereld van de geografie en die van de administratie, 
en na de intrede van ICT tussen de wereld van de geo ICT en de administratieve ICT. Geo-
informatie werd en wordt vooral gebruikt door sectoren waar expliciet ruimtelijke vraagstukken 
spelen, zoals ruimtelijke ordening. Met de digitalisering van ruimtelijke plannen is de stap gezet 
naar geo-ICT, een stap vooral gericht op het vastleggen van de analoge informatie in digitale 
vorm. Daardoor is de wijze van informatie vinden, over wat vanuit de ruimtelijke ordening 
gezien wel en niet mag op een locatie, na de digitalisering hetzelfde als daarvoor. Eerst naar de 
bestemmingsplankaart, dan naar het bestemmingsvlak en dan naar het document met de regels. 
Digitaal is het uiteraard veel toegankelijker, gebruikersvriendelijker en sneller, en dat is een 
enorme winst, maar het achterliggende ontsluitingspatroon is hetzelfde gebleven.

Geo als aspect van informatie
Niet alleen in sectoren waar ruimtelijke vraagstukken spelen, maar ook in heel veel andere 
sectoren wordt geo-informatie gebruikt. Geschat wordt dat zo’n tachtig procent van alle 
informatie van de overheid direct of indirect te relateren is aan een locatie. Door het opheffen van 
de scheiding tussen geo en administratieve ICT wordt de informatievoorziening van de overheid 
efficiënter en effectiever. Het NORA1 dossier geo-informatie beschrijft hoe de Nederlandse 
overheid om moet gaan met geografische informatie in de eigen informatiehuishouding. 

Binnenkort is het hele Nederlandse grondgebied bedekt met digitale  
bestemmingsplannen. Is daarmee de digitale ruimtelijke ordening af? Ja …  
maar ook nee, de overige digitalisering binnen de overheid blijft zich doorontwik-
kelen, om daarop aan te sluiten moet de digitale ruimtelijke ordening zich ook 
doorontwikkelen. Belangrijke ontwikkelingen zijn: van geo-informatie naar geo  
als aspect van informatie, de omgevingswet, het omgevingsplan, van IMRO  
naar IMOP en informatie op maat.

Is de digitale 
ruimtelijke ordening af?

Peter Visser, ministerie IenM DCI
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Uitgangspunt daarbij is dat geografie een aspect is van informatie, het ruimtelijke aspect. Geo 
informatie en administratieve informatie zijn daarmee niet langer aparte informatiesoorten. In 
de memorie van toelichting bij de Omgevingswet is dit zo verwoord: het waar mogelijk koppelen 
van informatie aan geografische coördinaten.

Omgevingswet
De doelen van de voorgestelde Omgevingswet zijn het, met oog voor duurzame ontwikkeling en 
in onderlinge samenhang:
a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede  
 omgevingskwaliteit en
b. op een doelmatige wijze beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving  
 ter vervulling van maatschappelijke functies.
Het omgevingsrecht is verbrokkeld en verdeeld over tientallen wetten. Er zijn aparte wetten 
voor ruimtelijke ordening, bodem, waterbeheer, milieu, mijnbouw, monumentenzorg, natuur, 
geluid, bouwen en infrastructuur. De Omgevingswet integreert de gebiedsgerichte onderdelen 
van de huidige wetten in één wet met één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming 
en procedures.

Omgevingsplan
De Omgevingswet regelt dat decentrale overheden hun regels die de leefomgeving betreffen 
bijeenbrengen in één gebiedsdekkende regeling. Voor de gemeenten is dat in het gemeentelijk 
omgevingsplan, voor waterschappen in de waterschapsverordening, voor provincies in de 
provinciale omgevingsverordening. Een belangrijke categorie regels binnen het omgevingsplan 
en de verordeningen zijn de locatieontwikkelingsregels. Met dit begrip worden de functie- 
en locatiegebonden regels en overige decentrale regels aangeduid, die rechtstreeks werken 
en heel bepalend zijn voor de mogelijkheden om een locatie te ontwikkelen. Deze regels 
worden opgenomen in het omgevingsplan, of, als ze het watersysteem betreffen, in de 
waterschapsverordening. Tot deze locatieontwikkelingsregels behoren met name functies die 
aan locaties worden toegekend en de regels die met het oog op die functies worden gesteld. 
Hiermee vervangt het omgevingsplan de huidige bestemmingsplannen en beheersverordening, 

de erfgoed- en monumentenverordening en de welstandnota. Het omgevingsplan is echter niet 
beperkt tot de regels voor ‘een goede ruimtelijke ordening’, maar omvat ook alle regels uit andere 
verordeningen, die geheel of gedeeltelijk de leefomgeving betreffen, zoals de kapverordening, de 
monumentenverordening, de algemene plaatselijke verordening of de reclameverordening. Per 
locatie, gebied, wijk of kern kunnen verschillende regels worden vastgesteld. Onderdelen van het 
omgevingsplan kunnen ook voor één gebied of een bepaald onderwerp worden gewijzigd. De 
vaststellings- en wijzigingsbesluiten kunnen op elk gewenst moment worden genomen. Regels 
die niet locatiegebonden zijn en bijvoorbeeld voor een hele provincie of het hele land gelden, 
worden in de provinciale omgevingsverordening of in de algemene rijksregels opgenomen. 
Vandaar dat ook de provinciale omgevingsverordening en algemene rijksregels algemene regels 
kunnen bevatten gericht op activiteiten.

Informatiemodel ruimtelijke ordening (IMRO)
Om een soepele overgang van bestemmingsplan naar omgevingsplan mogelijk te maken is 
een object gericht informatiemodel nodig, met het ‘bestemmingsobject’ als één van centrale 
informatie-objecten2. Een bestemmingsobject is gelijk aan een huidig bestemmingsvlak, met dit 
verschil dat het bestemmingsobject een zelfstandig object is met een eigen identificatie. Bij het 
bestemmingsobject wordt alle informatie over het bestemmingsvlak vastgelegd, het gaat dan naast 
de bestemmingen om aspecten als regels, geografie, status en historie (ingangs- en einddatum). Bij 
de overgang van bestemmingsplan naar omgevingsplan, van IMRO naar IMOP (informatiemodel 
omgevingsplan) blijft de aanpassing beperkt tot het wijzigen van de naam bestemmingsobject in 
functiesobject. De winst van de object gerichte manier van digitaal vastleggen van bestemmingen, 
regels en geografie is dat andere processen via de identificatie van een bestemmingsobject 
makkelijk bij alle informatie kunnen komen die over dat object is vastgelegd.

Informatie op maat
Door de verdergaande digitalisering zijn de mogelijkheden vergroot om het informatieaanbod 
beter aan te laten sluiten op de informatiebehoefte. Burgers, bedrijven en overheden hebben 
behoefte aan eenvoudig te vinden, begrijpelijke en betrouwbare digitale informatie op maat. 
Op maat houdt in dat het informatieaanbod beperkt wordt tot de informatie die echt van belang 
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is voor een specifieke situatie, een combinatie van locatie, bestemming, activiteit en tijdstip. 
Makkelijk bij alle informatie over een bestemmingsobject kunnen komen is een grote stap 
vooruit, maar informatie op maat is meer dan er voor zorgen dat alle informatie ergens te vinden 
is. In de meeste gevallen wordt informatie op maat ‘gemaakt’ met behulp van vragenbomen. 
Voor de leefomgeving zijn dat de vragenbomen in Omgevingsloket online. Daarin wordt, 
uitgaande van de locatie, in drie achtereenvolgende stappen de informatie op maat gemaakt:
1. ‘kan het’: staan de toegekende bestemmingen (straks functies) het toe?
2. ‘mag het’: vergunningsvrij of is een melding of vergunning nodig?
3. ‘waar moet je je aan houden’: wat zijn de (algemene) regels en te nemen maatregelen?
Om de informatie nog meer op maat te kunnen maken, moeten de vragenbomen in 
Omgevingsloket online verrijkt worden met vragen die gebaseerd zijn op de regels uit het 
bestemmingsplan. Voor het Nederland-breed modelleren van deze aanvullende vragen is 
uniformeren van bestemmingsplanregels nodig: als je hetzelfde regelt, gebruik dan dezelfde 
formulering van de regel, en dezelfde notatiewijze van de variabele.

De ontwikkelingen vragen om een ander manier van denken over en kijken naar de digitale 
ruimtelijke ordening. Door de Omgevingswet verandert het stelsel fundamenteel en ontstaan 
nieuwe wettelijke instrumenten. Deze operatie heeft gevolgen voor bestaande processen en 
informatievoorziening. Het biedt ook bij uitstek een moment om fundamenteler te kijken hoe 
beter samenhangende en samenwerkende digitalisering de uitvoering van de Omgevingswet 
kan ondersteunen. Het doordenken en uitwerken van de gevolgen en kansen van deze 
ontwikkelingen laat ik graag aan experts als u.

1  Nederlandse Overheid Referentie Architectuur
2 Een informatie-object is een op zichzelf staand geheel van gegevens met een eigen identiteit.



Zomaar wat observaties.
Door de aanhoudende crisis komen steeds meer zaken tot stilstand. Kantoren staan leeg, de 
woningmarkt zit op slot, investeringen lopen terug, er vallen gaten in dorpen en steden, voor 
natuurontwikkeling is (even) geen geld meer, duurzaamheid is prima zolang het maar geen 
extra geld kost en alleen voor de hoogst noodzakelijke “harde” ruimtelijke ontwikkelingen 
is nog geld en aandacht (infrastructuur, bevorderen economische groei, enz.). Overheden 
moeten drastisch bezuinigen, burgers houden de hand op de knip en bedrijven schuiven 
investeringen in innovatie noodgedwongen voor zich uit (nu even niet).

Bestaande instituties, bewezen protocollen en vastgestelde systemen kraken in al hun voegen. 
Volgens de Rotterdamse hoogleraar Jan Rotmans bevinden we ons “in het oog van de 
orkaan” en staan ons verstrekkende veranderingen te wachten in de komende decennia. 
Ook de gevestigde orde in de RO krijgt hier onvermijdelijkerwijs mee te maken en zal 
zich hierop dienen te prepareren. Een nieuwe beweging van onderop zal de overhand 
krijgen. Mensen regelen hun zaakjes voortaan zelf, alleen of met elkaar op kleine schaal in 
wijken en buurten. Burgers weten steeds beter de weg naar allerlei gegevens en informatie 
te vinden, sterker nog ze worden zelfs informatieproducent. Of –in de woorden van 
Jan Rotmans- informatie “prosument”. We praten niet langer over burgerparticipatie 
in een overheidsproces, maar we zijn op weg –ook in de RO- naar een praktijk van 
overheidsparticipatie in het burgerproces. Wat dan de nieuwe rol van de overheid precies 

Onze wondere wereld – turbulentie all over the place. We leven in een 
buitengewoon bijzondere wereld en dat op een buitengewoon bijzonder en 
interessant moment. Er is op bijna alle fronten van alles aan de hand. Het 
bruist, het borrelt en alles beweegt. Turbulentie all over the place. En daarmee 
tegelijkertijd ook veel angst, verwarring en onzekerheid. Want is het nog altijd: 
veel crisis en weinig (tekenen van) herstel. Theo Overduin, adviseur Geonovum

Omgevingswet: 
powered by INSPIRE!

keuzes wil je
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inhoudt, hoe zich dat verhoudt tot de in aantocht zijnde Omgevingswet en welke rol 
gegevens en digitalisering hierbij spelen komt verderop in dit artikel aan de orde.

Een andere ontwikkeling is die van de internationalisering. Veel (ruimtelijke) 
ontwikkelingen stoppen niet bij de (lands-)grenzen. Maatschappelijke vraagstukken op het 
gebied van milieu, water, natuur, mobiliteit, veiligheid, zorg, energie, economie voltrekken 
zich steeds meer op Europees niveau. Vervolgens zien we dat ook terug in allerlei wet- en 
regelgeving die vanuit Brussel op alle lidstaten afkomt. Ook op digitaliseringsgebied 
wordt dit steeds dominanter. En dan gaat het niet alleen om de Digitale Agenda van onze 
eigen EU-commissaris Neelie Kroes, maar ook om EU-programma’s op het gebied van 
satellietinformatie (Galileo), milieu (INSPIRE), Kaderrichtlijn Water, enz.  Op het onderdeel 
INSPIRE kom ik in dit artikel nog uitgebreid terug. Hier liggen m.i. voor de toekomst van de 
ruimtelijke ordening in ons land belangrijke aanknopingspunten en kansen.

Een laatste observatie betreft een kleine, onopvallende passage uit het regeerakkoord “Bruggen 
slaan” van het Kabinet Rutte-Samsom, die voor ons vakgebied niet onbelangrijk is. Op blz. 38 
lezen we de navolgende volzin: “Er komt een databank voor ruimtelijke gegevens, waardoor 
informatie makkelijker kan worden ontsloten.”. Tenslotte straalt dit regeerakkoord ook uit dat we 
ons moeten gaan instellen op minder overheid en meer markt. Bij navraag op diverse plaatsen 
in Den Haag heeft overigens niemand mij tot nu toe precies de herkomst en de bedoeling van de 
hiervoor genoemde volzin helder kunnen aangeven. Inmiddels lijkt het er toch wel steeds meer 
op dat deze zinsnede alles van doen heeft met het vakgebied van de ruimtelijke ordening, met de 
digitaliseringsaspecten van de nieuwe Omgevingswet én met het al eerder aangestipte Europese 
programma INSPIRE. Goed om te weten is dat deze fraaie afkorting staat voor: INfrastructure for 
SPatial InfoRmation in Europe. Leuk gevonden daar in Brussel! 

Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
Tegen de hiervoor geschetste achtergrond is het buitengewoon boeiend om eens even in 
alle rust de balans op te maken en ons goed rekenschap te geven van waar we staan, waar we 
naar toe willen (of gaan) en welke kansen dit allemaal met zich mee gaat brengen, ondanks 
of soms misschien wel juist dankzij de crisis. Ik citeer hierbij graag Hillary Clinton: “Never 
waste a good crisis!”.

Zoals we al zagen, doet zich momenteel een boeiende mix voor van allerlei verstrekkende 
ontwikkelingen: crisis / krimp / kramp, burgers en bedrijven die zelf het voortouw nemen, 
internationalisering, voortschrijdende digitalisering en via de Omgevingswet straks een 
compleet nieuw wettelijk kader. Eenvoudig en beter, wie wil dat nu niet? Luilekkerland 
voor iedereen die verandering wil, die nieuwe kansen zoekt en die open staat voor serieuze 
innovatie en inspiratie.

Om toch binnen dit veld van nieuwe mogelijkheden enige focus aan te brengen, beperk ik 
mij nu tot de samenhang tussen een tweetal belangrijke onderwerpen, nl. de Omgevingswet 
enerzijds en het Europese INSPIRE-gebeuren anderzijds. Door beide trajecten meer met 
elkaar in verband te brengen, hoop ik dat er een 1 + 1 = 3 situatie kan gaan ontstaan.

Wat is INSPIRE nu precies?
We verplaatsen ons naar Brussel. Ongeveer een jaar of 12  geleden. Het millenniumspook 
is zojuist voorbij getrokken. Alle computers zoemen nog steeds vrolijk door en ergens uit de 
krogten van het Europese Milieu Agentschap komt de klacht naar voren dat het onmogelijk 
is om voor het totale grondgebied van de EU een vlakdekkend, betrouwbaar, actueel, 
vergelijkbaar en voor het beleid geschikt beeld te krijgen van de milieukwaliteit en van de 
kwaliteit van de leefomgeving. En dat tegen een achtergrond van klimaatverandering, 
een toenemend aantal overstromingen, enz. De eerste voorbereidingen voor de EU-
Kaderrichtlijn INSPIRE komen op gang en vanaf 15 mei 2007 is deze niet alleen opgesteld 
maar ook formeel van kracht. Vervolgens wordt een uitvoeringsplan ontworpen. Omdat 
ook in Europa iedereen over alles moet kunnen meepraten neemt dit de nodige tijd in beslag. 
Nadat over de inhoud en de specificaties van de benodigde milieu-informatie in voldoende 
mate overeenstemming is bereikt, kan de daadwerkelijke implementatie in  alle lidstaten 
en gebaseerd op keiharde wet- en regelgeving beginnen. De periode 2011  t/m 2014 geldt 
als de eerste grote klapper. Daarna loopt enerzijds de implementatie verder door en moeten 
anderzijds ook in toenemende mate de vruchten (kunnen) worden geplukt en komt –als het 
goed is- ook het uiteindelijk beoogde gebruik op gang. Zo ergens rond het jaar 2020 wordt 
dan voorzien dat de hele operatie klaar is en beschikken we EU-breed over een veelzijdige, 
duurzame, goed op elkaar afgestemde (geo-)informatie infrastructuur die niet alleen voor 
milieutoepassingen maar ook veel breder van nut en van belang zal blijken te zijn.Figuur 1
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Om de implementatie van INSPIRE in alle lidstaten enigszins behapbaar te houden, is de 
zaak overigens opgesplitst in een 3-tal tranches. In INSPIRE-termen noemt men dit annexen. 
Zo kent INSPIRE bijgevolg een annex 1, een annex 2 en een annex 3.

Figuur 2 geeft een overzicht van de verschillende thema’s, die in de diverse annexen aan bod 
gaan komen. In annex 1 gaat het vooral om generieke geografische basisinformatie. Annex 
2 gaat een stap verder richting de toepassingen en vooral in annex 3 zitten de vakinhoudelijk 
meest interessante thema’s.     

Voor alle EU-lidstaten geldt dat de nationale regeringen eindverantwoordelijk zijn voor de 
tijdige oplevering en beschikbaarstelling van alle INSPIRE-plichtige gegevens in de vorm 
van open data en van online webservices. In ons land betekent dit dat de Minister van 
Infrastructuur en Milieu hiervoor aan de lat staat. Om haar hierbij van dienst te zijn, heeft 
zij de stichting Geonovum in de arm genomen om het hele implementatietraject voor haar 
te organiseren, te faciliteren en te coördineren. Wie hierover meer wil weten, moet maar 
eens een kijkje gaan nemen op: www.geonovum.nl/dossiers/inspire

Wat kan INSPIRE gaan betekenen voor de ruimtelijke 
ordening in ons land?
Nu de implementatie van INSPIRE inmiddels van start is gegaan en de (eerste) INSPIRE-
datasets en webservices samen met de (geo-)basisregistraties en met knooppunten als 
Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) een steeds steviger, breder en hechter 
fundament zijn gaan vormen, wordt de vraag steeds actueler: wie wordt hier nu blij van? 
Wie gaat hier uiteindelijk profijt van hebben? Voor wie was dit ook al weer allemaal bedoeld? 
Welk probleem wordt er nu opgelost? Waarin zit de zakelijke rechtvaardiging  om aan 
de geo-kant zoveel inspanningen te hebben gedaan om al die mooie geo-data op orde te 
krijgen, op elkaar af te stemmen en netjes online klaar te zetten en te documenteren (via 
zoekmachines als het Nationaal Geo Register)? Naar mijn overtuiging kan en moet hier iets 
moois gaan bloeien in de komende jaren. En kan de praktijk van de ruimtelijke ordening, 
het omgevingsbeleid, de gebiedsontwikkeling, de vergunningverlening en ook nog eens 
handhaving en toezicht enorm gaan profiteren van de in INSPIRE gedane inspanningen 
en investeringen. Hoe dat kan? Dat kan door de vernieuwingen en de ontwikkelingen qua 

beleid en uitvoering in het vakgebied van de ruimtelijke ordening en van de kwaliteit van de 
leefomgeving (met de nieuwe Omgevingswet als toonaangevend boegbeeld) te combineren 
met het in de komende jaren steeds rijker wordende aanbod aan INSPIRE-gegevens. 
Zo kan 1 + 1 minstens 3 worden. Omgevingswet powered by INSPIRE, a perfect match!
Ik werk dit uit aan de hand van een 2-tal “kanskaarten”.     

Omgevingswet powered by INSPIRE (kans 1).
Zowel voor het maken van omgevingsplannen, het verstrekken van omgevingsvergunningen 
als voor het plegen van toezicht en handhaving zijn enorm veel (ruimtelijke) gegevens nodig. 
Elke keer is het weer een enorme puzzel om de juiste gegevens te zoeken, te vinden, bij 
elkaar te brengen, op elkaar af te stemmen, geschikt te maken voor gebruik en uiteindelijk 
ook daadwerkelijk toe te passen. Dankzij INSPIRE zal dit straks een stuk eenvoudiger, 
goedkoper en sneller kunnen gaan. Heel veel informatie is immers al gestandaardiseerd, is 
altijd voor iedereen beschikbaar en wordt ook permanent up-to-date gehouden. Tel uit je 
winst. Het maken van een MER is straks nog maar een fluitje van een cent en zal nog slechts 
een fractie kosten van de huidige prijs (MER in a day). Hetzelfde geldt voor het maken van 
een functiekaart van een plangebied. Door slim hergebruik te maken van gegevens die al zijn 
klaargezet en deze met elkaar te koppelen is ook het maken van een functiekaart bijna een 
druk op de knop geworden. Er hoeven geen waarnemers / onderzoekers meer dagen lang met 
hun fietsje er op uit, alles vast te leggen, ellenlange turflijstjes te maken, vervolgens nog weer 
eens dagenlang op kantoor aan de slag om alles uit te werken, na te controleren, op kaart te 
zetten, enz. Eén druk op de knop volstaat. Plug & play. Tel uit je winst. Het consortium van 
marktpartijen dat in het Noorden van het land bezig is met het innovatieve project GOOD 
heeft al aangetoond dat dit kan werken en nu al in de praktijk toepasbaar is, mede dankzij 
INSPIRE! GOOD staat overigens voor: Gezamenlijke Ontsluiting Omgevings Data.

Meer weten over GOOD? Ga dan naar:
http://geobusiness.nl/actueel/nieuws/start-innovatieproject-ipc-good-2

Of neem die beginnende ondernemer in Zuid-Limburg, die een fantastisch innovatief 
product heeft ontwikkeld en zich wil gaan vestigen met zijn startende onderneming ergens in 
de stedelijke regio Luik-Maastricht-Aken-Köln. Hoe handig zou het zijn als deze ondernemer 

Figuur 2
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in één oogopslag een totaalbeeld zou kunnen krijgen (in lijstjes en op kaart) van alle 
beschikbare mogelijkheden.

Luchtfietserij? Ik dacht het niet. Voor deze startende ondernemer bestaat nu al –mede dankzij 
INSPIRE- een goed werkende  toepassing, die is ontwikkeld op initiatief van een aantal 
creatieve geesten bij de provincie Limburg. Kijk maar eens op: 
http://www.the-locator.eu

Oftewel: de toekomst begint vandaag. Kansen worden zichtbaar. Natuurlijk is het nog maar 
een klein begin. Maar toch. Mede dankzij INSPIRE gaan we in de Nederlandse RO en in het 
Nederlandse omgevingsdomein nog een heleboel plezier beleven en ook nog eens 
behoorlijk wat winst boeken in termen van efficiency, kosten, doorlooptijden, enz.

Omgevingswet powered by INSPIRE (kans 2).
De hiervoor besproken eerste kanskaart was bijna een echt inkoppertje. Echter ook voor de 
wat langere termijn doen zich enorme kansen voor. Juist voor ons dichtbevolkte land met 
zo’n rijke RO-traditie doet zich de unieke kans voor om de in Europa voor milieu bedachte 
aanpak, methodiek en werkwijze integraal over te nemen en te hergebruiken voor de 
Nederlandse RO en het Nederlandse omgevingsdomein. We kunnen dat doen door eerst 
een goede analyse te maken van de werkelijke informatiebehoefte in het omgevingsdomein 
en aan de hand daarvan de INSPIRE-methodiek toepassen (verplichte dataspecificaties, 
aanmerken van bronhouders, kwaliteitseisen stellen aan de beschikbaar te stellen data, 
een stevige wettelijke basis er onder leggen, enz.).

We bouwen hiermee –net als dat in Europa voor de milieuthema’s is gebeurd- een nationale 
informatie infrastructuur op die niet alleen onze eigen werkpraktijk fantastisch kan gaan 
ondersteunen, maar die ook nog eens een geweldige (potentiële) exportkans kan gaan 
bieden naar al die plaatsen in Europa en verder in de wereld waar in de komende decennia 
ruimtelijke vraagstukken en verstedelijkingsopgaven spelen, waar je u tegen zegt. Op 
deze manier kunnen we er niet alleen voor zorgen dat de eerder geciteerde volzin over 
een ruimtelijke databank uit het regeerakkoord werkelijkheid is geworden, maar treden 
we ook nog eens in de voetsporen van onze baggeraars, waterbouwkundigen en andere 

wereldvermaarde experts. En dan zeuren we niet meer over een beetje crisis, een beetje krimp 
en al dat soort zaken. Nee, dan staan we weer fier op onze post en treden we zelfverzekerd 
en vol passie, moed en “drive” de grote wereld om ons heen tegemoet. Dat gaat ons geen 
windeieren leggen!

Wat levert het uiteindelijk op?
Een paar tipjes van de sluier. Een eerste glimp van het wenkende perspectief.
Burgers en bedrijven regelen helemaal zelf online en met behulp van een supereenvoudig 
vraag- en antwoordspel hun ruimtelijke initiatieven. Door directe koppeling met de sociale 
media wordt ook de communicatie met de omwonenden / belanghebbenden tot grote 
tevredenheid van alle betrokkenen in no-time ingevuld. En over verschillende gegevens en 
uitgangspunten wordt nooit meer discussie gevoerd. Iedereen werkt op basis van dezelfde 
brondata, die allemaal à là INSPIRE zijn gecertificeerd en waar we met z’n allen tot en met 
de Raad van State dagelijks mee werken.

Omgevingsvergunningen komen bijna real-time tot stand. Doorlooptijden zijn tot bijna 
nul teruggebracht en ook de kosten stellen hoegenaamd niets meer voor. Een MER wordt 
inderdaad in een dag opgesteld. Gewoon een kwestie van slim combineren van alles wat er 
al is aan data en aan analyse- en rekenmodellen. Ook de modellenwereld doet volledig en 
volwaardig mee dankzij de pro-actieve wijze waarop de kennisinstellingen in ons land hun 
zaakjes op orde hebben weten te krijgen.

Excellente dienstverlening is er dan toch nog van gekomen. En het mooiste van dit alles; 
de initiatiefnemer doet het helemaal zelf, binnen de kaders en op de (informatie- en kennis)
fundamenten zoals die door de overheid worden geleverd en aangeboden.

Ik hoop tenslotte dat er, voordat ik over een jaar of 10 de (telkens wat opschuivende) 
pensioengerechtigde leeftijd heb bereikt, niets meer aanwezig is tussen droom en daad. Geen 
praktische bezwaren meer. Geen wetten en regels, die in de weg staan. Wat zou dat een mooi 
cadeau zijn als afsluiting van mijn werkzame leven. Ik kijk er nu al naar uit!
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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 Utrecht | www.provincie-utrecht.nl
Provincie Zuid-Holland | www.zuid-holland.nl

Gemeente
Bestuursdienst Ommen-Hardenberg | www.ommen-hardenberg.nl
Gemeente Amsterdam | 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 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 Groningen | www.groningen.nl
Gemeente Haarlemmermeer | www.haarlemmermeer.nl
Gemeente Hardenberg | www.hardenberg.nl 

Gemeente Harderwijk | www.harderwijk.nl
Gemeente Heerlen | www.Heerlen.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 Soest | www.soest.nl 
Gemeente Utrecht | www.utrecht.nl
Gemeente Utrechtse Heuvelrug | www.heuvelrug.nl 
Gemeente Veenendaal | www.veenendaal.nl
Gemeente Zoetermeer | www.zoetermeer 
Gemeente Zwolle | www.zwolle.nl 
SVI de Kempen | www.kempengemeenten.nl

Zij zijn al organisatielid …

… en steunen Provero

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
OD205SL Stedenbouw | www.od205sl.nl
Ordito | www.ordito.nl
Pardal | www.pardal.nl
Pouderoyen Compagnons | www.pouderoyen.nl 
Royal HaskoningDHV | www.royalhaskoningdhv.com/
SAB Adviesgroep | www.sab.nl
RBOI Groep | www.rboi.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.viewpointbv.nl

Overig
Axon adviseurs | www.axonadviseurs.nl
Centrum Ruimtelijke Informatiekunde (RUG) | www.rug.nl
fwd concept | www.fwdconcept.nl
Geonovum | www.geonovum.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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