
RO & Milieu 
Gedwongen vriendschap onder de 

Omgevingswet? 

Tjeerd vd Meulen 

Jos Dolstra 



Even kennismaken 

 

De relatie milieu en RO verandert niet door de 

Omgevingswet! 



Milieu en RO nu 

Milieu (art. 1 Wm) 

 

 

 

Goede ruimtelijke ordening (MvT Wro) :  

 



Ruimtelijke Ordening 

 

het leiding geven bij de ruimtelijke ontwikkeling 

van een gebied teneinde het ontstaan van een 

voor de gemeenschap zo gunstig mogelijk 

geheel te bevorderen 



Milieu en RO: verschillende 

uitgangspunten 
 
 

Ruimtelijke ordening: 

• “Van oudsher gericht op leiding geven bij de ruimtelijke 
ontwikkeling van een gebied teneinde het ontstaan van een voor de 
gemeenschap zo gunstig mogelijk geheel te bevorderen” 

• Faciliteren en afwegen 

 

Milieu (en ook water): 

• Stellen van eisen en regels als logisch begin van 
beleidsontwikkeling 

 
 
(RIVM, 2014) 
 



Omgevingswet :de grote verandering 

Exit “ Goede ruimtelijke ordening”   

 

Nieuwe criteria omgevingsplan: 

“ Evenwichtige toedeling van functies aan locaties”  
 “Kwaliteit fysieke leefomgeving” 

Beschermen en benutten van de fysieke 
leefomgeving 

 

 

 



Omgevingswet: de grote verandering 
Fysieke leefomgeving (art 1.2/2.1) omvat  “in ieder geval..” 

a. bouwwerken, 

b. infrastructuur, 

c. watersystemen, 

d. water, 

e. bodem, 

f. lucht, 

g. landschappen, 

h. natuur, 

i. cultureel erfgoed, 

j. werelderfgoed.  

 



Doelstelling van de wet vraagt om 

vriendschap 
Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de 
bewoonbaarheid van het land en de bescherming en 
verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge 
samenhang: 

a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde 
fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en 

b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de 
fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke 
behoeften. 



Integraliteit 



Integraliteit: samenvoegen en 

samenhang aanbrengen 
Daarmee kom je ook op de menselijke kant van integraliteit. Een 
groep mensen is iets anders dan de som van alle individuen in 
die groep. De menselijke kant vereist ook een meer sociologische 
benadering van het begrip "integraal karakter". Daarom moet je 
zoeken naar groepen die het maximaliseren van hun eigen nut 
ondergeschikt willen maken aan een gezamenlijk initiatief dat 
leidt tot een meer collectief nut 

 

(Uit mondelinge behandeling in de Tweede Kamer) 

 



Van sectoraal naar integraal 



Bijvoorbeeld in de omgevingsvisie 



Wettelijke eisen aan de omgevingsvisie 
• Verplichting voor gemeenten, provincies en rijk om een omgevingsvisie op te stellen; 

• De omgevingsvisie bevat in ieder geval: 

 a) een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, 

 b) de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de 

bescherming en het behoud van het  grondgebied, 

 c) de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid. 

• In een omgevingsvisie wordt rekening gehouden met het voorzorgsbeginsel, het 

• beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan 

• de bron dienen te worden bestreden en het beginsel dat de vervuiler betaalt; 

• In de omgevingsvisie moet worden aangegeven hoe participatie heeft plaatsgevonden; 

• De omgevingsvisie is een omgevingsdocument en moet voldoen aan de eisen die 

• daarvoor gelden in de nog op te stellen ministeriele regeling. 



Integraliteit in de omgevingsvisie 
De omgevingsvisie is een integrale langetermijnvisie van een 
bestuursorgaan over de noodzakelijke en de gewenste 
ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving in zijn 
bestuursgebied. Het is een politiek-bestuurlijk document dat 
alleen het vaststellende orgaan zelf bindt. Het richt zich op de 
fysieke leefomgeving als geheel, zodat deze in samenhang 
wordt beschouwd in de complexe dynamiek van de moderne 
maatschappij. De visievorming op verschillende terreinen zoals 
ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, water, milieu, 
natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen en cultureel 
erfgoed wordt in de omgevingsvisie niet alleen 
samengevoegd, maar ook met elkaar verbonden. Zo worden 
in een vroegtijdig stadium mogelijk strijdige of juist 
meekoppelende ontwikkelingen met elkaar in verband 
gebracht. Ook gaat de omgevingsvisie in op de 
sturingsfilosofie van het vaststellende bestuursorgaan en 
daarmee op de eigen rol bij de realisatie van die visie en de 
voorziene rol van anderen.  

 



Voorbeelden noviteiten (ov/op) 

Energietransitie 

Circulaire economie 

Lichthinder/natuurlijke duisternis 

APV 

Gezondheid : 



Lokale omgevingswaarden bevorderen 

de vriendschap?! 
Luchtkwaliteit: strenger dan de nationale 

waarden? 

Tegengaan van klimaatverandering: lokale CO2-

plafonds? 

Geurhinder industrie 

Bodemkwaliteit  



Vragen/discussie 

• Hoe ervaar je de huidige samenwerking? Kan 

je een goed punt en een aandachtspunt 

noemen? 

• Wat heb je nodig om milieu en ro dichter bij 

elkaar te brengen? 

• Inventarisatie: wie zijn betrokken en heeft 

welke rol bij het maken van de omgevingsvisie 

als het gaat om het thema energietransitie? 

 

 


