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Omgevingswaarde, eerst de theorie.
Artikel 2.9 (omgevingswaarden)
1. Op grond van deze afdeling worden omgevingswaarden
vastgesteld met het oog op de doelen van de wet.
2. Een omgevingswaarde bepaalt voor de fysieke leefomgeving of
een onderdeel daarvan:
a. de gewenste staat of kwaliteit,
b. de toelaatbare belasting door activiteiten,
c. de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen.
3. Een omgevingswaarde wordt uitgedrukt in meetbare of
berekenbare eenheden of anderszins in objectieve termen.
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Omgevingswaarde, eerst de theorie
Een omgevingswaarde is in bestuurskundige termen een effectgericht
beleidsinstrument.
Met behulp van een omgevingswaarde wordt een bepaalde kwaliteit tot
uitdrukking gebracht waaraan een onderdeel van de fysieke leefomgeving
op een bepaald moment en een bepaalde plaats moet voldoen of
waarmee eisen worden gesteld aan de staat van de leefomgeving of een
onderdeel daarvan.

Sturen op kwaliteit

Omgevingswaarde, de theorie.
Artikel 2.10 (aard, termijn en locaties van omgevingswaarden en
onderbouwing)
1. Bij de vaststelling van een omgevingswaarde wordt bepaald:
a. of deze waarde een resultaatsverplichting,
inspanningsverplichting of andere, daarbij te omschrijven
verplichting met zich brengt,
b. het tijdstip waarop of de termijn waarbinnen aan de
verplichting moet worden voldaan,
c. de locaties waarop de omgevingswaarde van toepassing is.
2.

Bij de vaststelling van een omgevingswaarde wordt onderbouwd
welke taken en bevoegdheden op grond van deze of een andere
wet in ieder geval worden ingezet om de omgevingswaarde te
verwezenlijken.
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Omgevingswaarde, de theorie.
Artikel 2.11 (omgevingswaarden gemeente)
1. Bij omgevingsplan kunnen omgevingswaarden worden vastgesteld.
2. Bij omgevingsplan kunnen geen omgevingswaarden worden
vastgesteld in aanvulling op of in afwijking van omgevingswaarden die
bij omgevingsverordening of algemene maatregel van bestuur zijn
vastgesteld, tenzij bij de omgevingsverordening of de maatregel
anders is bepaald.

Bkl. hoofdstuk 2 Omgevingswaarden.
Afdeling 2.1 Omgevingswaarden waarborgen van de veiligheid
Artikel 2.1 omgevingswaarden veiligheid waterkeringen. (gereserveerd)
Afdeling 2.2 Omgevingswaarden beschermen van de gezondheid
en van het milieu
§ 2.2.1 Omgevingswaarden kwaliteit van de buitenlucht
§ 2.2.2 Omgevingswaarden waterkwaliteit
§ 2.2.2.1 Oppervlaktewater
§ 2.2.2.2 Grondwater
§ 2.2.2.3 Waterwinlocaties
§ 2.2.2.4 Uitzonderingsmogelijkheden
§ 2.2.3 Omgevingswaarden kwaliteit van zwemwater
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Bkl, omgevingswaarde nota van toelichting.
Een omgevingswaarde is, kort gezegd, een maatstaf voor de staat of
kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
Het Besluit kwaliteit leefomgeving bevat omgevingswaarden voor
luchtkwaliteit en de kwaliteit van oppervlaktewater, grondwater en
zwemwater.
Voor de waterkwaliteit gaat het bijvoorbeeld om tientallen stoffen
(bijvoorbeeld benzeen) waarvoor afzonderlijke omgevingswaarden zijn
gesteld. Deze zijn in de bijlage van dit besluit opgenomen.
Dit besluit regelt ook of een bestuursorgaan omgevingswaarden mag
stellen in aanvulling op of afwijking van die van het Rijk.

Transformatiegebied Meppel
Transformatiegebied Noordelijk stadsentree
Ligging:
• tussen binnenstad en buitengebied
• schakel tussen nieuwe woonwijk
en voorzieningen
• stadsentree
Situatie:
• (zware) bedrijvigheid
• milieuconflicten (m.n. geluid)
met woonomgeving
• verouderd en onaantrekkelijk
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Huidig beeld Transformatiegebied

Niet de gewenste kwaliteit,….

Huidig beeld Transformatiegebied

…maar wel aanknopingspunten voor
nieuwe kwaliteit.
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Wat voorafging…
•

Worstelen al jaren met invulling van dit gebied

•

In 2013 in de Structuurvisie ambitie vastgelegd: een mix van
bijzonder wonen, lichte bedrijvigheid, recreatie en groen

•

In 2015 proces ontwikkeling herstart: sturen op kwaliteiten,
faciliteren markt

•

In 2015 aanwijzing Crisis- en Herstelwet Ontwikkelgebied

•

In 2016 tevens aanvraag gedaan voor Bestemmingsplan
verruimde reikwijdte

•

Tijd was rijp, instrumenten daar: aan de slag met de
kwaliteiten!
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Proces Afwegingskader kwaliteit

Wat hebben we nu in beeld?
•

De gewenste ruimtelijk relevante kwaliteiten in het gebied:
1. Omgevingsaspecten (geluid, geur, lucht…)
2. Algemene uitgangspunten: duurzaamheid en sociaal
3. Ruimtelijke aspecten: stedenbouw, groen, water, bereikbaarheid…
4. Functies: wonen, detailhandel, bedrijvigheid, recreatie…

Het ‘wat’ is in beeld. Nu op weg naar het ‘hoe’…
Wat zijn we tegengekomen in de praktijk?
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1. Omgevingsaspecten
•

Onderzoek naar geluid, geur, luchtkwaliteit, bodem etc.

•
•

Gewenste kwaliteit nu ingegeven door wettelijke normen.
Omgevingsaspecten meer randvoorwaarde voor andere
gewenste kwaliteiten, dan eigen ambitie.
Straks?

•
•
•
•

Geluid bleek grootste probleem, voor ontwikkeling wonen
Gezamenlijke zoektocht RUD Drenthe: welke knoppen te
draaien?
Op weg naar kansenkaart voor wonen

2. Algemene uitgangspunten
Van sociaal en duurzaam naar ruimtelijk relevante aspecten
•

Wens: ‘Sociale samenhang in het gebied’ -> vertaling bijv.:
– Ontwikkelingen vanuit een samenwerking of collectief.
– Nieuwe functies die naar buiten treden, mensen aantrekken,
ontmoeten stimuleert.
– Nieuwe functies die werkgelegenheid opleveren in
arbeidsplaatsen, sociale werkplekken of werkend leren.
– Een toegankelijke openbare ruimte met verblijfskwaliteit.

•

Wens: ‘Versterken Meppeler identiteit’ -> vertaling bijv.:
– Nieuwe functies langs water
– Behoud en herstel (cultuur)historische elementen
– Nieuwe hotspots kruispunt weg-water

-> vervolgens uitgewerkt in ruimtelijke thema’s
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2. Algemene uitgangspunten
•

Vraagstukken richting het bestemmingsplan:
– Kunnen we (duurzame) werkgelegenheid opnemen als kwaliteit?
– Kunnen we CO2 neutrale ontwikkeling opnemen als kwaliteit?

3. Ruimtelijke aspecten
Enkele voorbeelden van gewenste kwaliteiten
• ‘Meppeler maat’: klein stedelijk, maar contrast kan en mag
• Voorkanten bebouwing richten op openbare ruimte en hoge kwaliteit
buitenterreinen
• Water minimaal 1 zijde openbaar met groene verblijfskwaliteit
• Hoger % groen (nu 5%) en toename kroonoppervlak bomen
• Uitdragen lokale geschiedenis
• Volwaardige fietsverbinding nieuwe woonwijk- binnenstad
• Bevorderen aaibare stadsnatuur
Waar hebben we discussie over:
• Hoe scherp definiëren (bv cultuurhistorie, beeldkwaliteit)
• Verschil sturen of mogelijk maken (bijvoorbeeld nieuw water)
• Als je iets nog niet weet: bijvoorbeeld klimaatbestendigheid
• Onderlinge conflicten: wat wint? -> terug naar het waarom
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4. Functies
Enkele voorbeelden van gewenste kwaliteiten:
• Bij voorkeur een woonmilieu, dat:
• Past bij identiteit en geschiedenis, of
• Interactie heeft met water (op, aan, in), of
• Wonen combineert met werken, of
• Werkt vanuit een samenwerking/collectief.
• Nieuwe bedrijvigheid is geen belemmering voor andere gewenste
kwaliteiten
• Niet concurrerend met bedrijventerreinen, binnenstad en woonwijk
• Bijdrage aan aantal overnachtingsplaatsen en dagbestedingen
Waar hebben we discussie over:
• Welke mix is gewenst? Meer programma beschikbaar: dan andere
keuze?

Voorbeeld: initiatief
•
•

Metaalbewerkingsfabriek met 100 werknemers wil zich in het
gebied vestigen
Grootschalig, categorie 3.2, wil geheel langs de entree van het
gebied

Vroeger: ‘Kanniet!’
Nu: het zou wel kunnen mits:
• Het bedrijf maatregelen neemt zodat de milieu-uitstraling het wonen
in omgeving niet belemmert
• Het pand voldoet aan de Meppeler Maat
• Het pand diversiteit uitstraalt langs de entree
Bedrijf was hier ook enthousiast over!
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Wat hebben we geleerd?
•

In beeld brengen van de huidige toestand van de kwaliteiten is
essentieel. Begin daarmee!

•

Maak vage ambities uit beleid samen concreet, ruimtelijk
relevant en toegespitst op het gebied

•

Deel ‘het waarom’ van de keuze voor kwaliteiten met elkaar,
kan een ander het ook uitleggen?

•

Werk gaandeweg met voorbeelden van initiatieven (ook
richting bestuur)

•

Durf te zeggen: dat weten we nog niet…

Even terug naar de Wet.
De wet stelt dat je een omgevingswaarde kunt vaststellen, je
hoeft dit dus niet. De vraag waar we nu voor staan is welke door
ons beschreven kwaliteiten we als Omgevingswaarde moeten
gaan vaststellen.
In sommige gevallen zal het vaststellen van een
omgevingswaarde een relatief zwaar instrument zijn.
Bijv. artikel 2.9 lid 3 Ow. (meetbare, berekenbaar, objectief) is
een grote uitdaging als je kijkt naar de lijst van Meppel.
In principe is het wel wenselijk, want dit sluit wel aan bij DSO.
We weten dat we alle gewenste kwaliteiten die we hebben
beschreven willen laten terugkomen in het omgevingsplan, maar
in welke vorm, daar zijn we nog niet uit.
---------
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