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Wat beoogd de wetgever? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      en hoe gaan wij ermee om…….. 
 
 



Samen met de Omgevingsvisie zijn programma’s de belangrijkste 
instrumenten voor beleidsontwikkeling in beleidscyclus Omgevingswet. 

  

Artikel 3.5 Ow: 

• Bevat een uitwerking van het beleid voor ontwikkeling, gebruik, 
beheer, bescherming en behoud van de fysieke leefomgeving en/of 

• Bevat maatregelen om aan omgevingswaarden te voldoen en/of 

• Bevat maatregelen om een of meer andere doelstellingen voor de 
fysieke leefomgeving te bereiken 

 
Kan betrekking hebben op: 
• Een milieuaspect  
• Een gebied / project 
• Een thema 

Wat is het programma? 



4 typen programma’s 

1.  Onverplichte programma’s  

2a. Verplichte programma’s volgend uit EU regelgeving  

2b. Verplichte programma’s bij dreigende overschrijding omgevingswaarde 

3.  Programma’s met programmatische aanpak 

 



Type ‘maatregelen’ in een programma 

• de inzet van communicatie- of informatie-instrumenten 

• de inzet van financiële instrumenten, bijvoorbeeld gerichte inzet van 

overheidsinvesteringen of het beschikbaar stellen van subsidie 

• Opnemen van juridische bindende regels in het omgevingsplan 

• het aanscherpen van bestaande omgevingsvergunningen 

• maken van afspraken met organisaties 

• nemen van feitelijke/fysieke maatregelen 

• Etc. 



• Het college van burgemeester en wethouders, het algemeen bestuur van het 
waterschap, gedeputeerde staten en de Minister stellen programma’s vast. 

 

• Zelfbindend voor bestuursorgaan dat het vaststelt. 

 

• Voor de voorbereiding van een programma geldt afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht. Wel zienswijzen, geen beroep. 

  

• Motiveringsplicht participatie. 

 

• Verschillende programma’s mogen procedureel en/of inhoudelijk 
gecombineerd worden. 

Juridische impact van programma’s 



Overgangsrecht 

• Overgangsrecht voor verplichte én onverplichte programma’s via Invoeringswet Omgevingswet 

- Verplichte programma’s die op grond van het oude recht zijn vastgesteld, blijven door 

overgangsrecht gelden onder de Omgevingswet.  

- De verplichting om programma’s bij dreigende overschrijding omgevingswaarde vast te stellen 

ontstaat zodra uit de monitoringsresultaten blijkt dat niet voldaan wordt of dreigt niet voldaan te 

worden aan de omgevingswaarde. Dit geldt ook als die monitoringsresultaten nog onder het oude 

recht tot stand zijn gekomen.  

- de Programmatische Aanpak Stikstof gecontinueerd zal worden onder de Omgevingswet. Het 

overgangsrecht hiervoor zal worden geregeld in de Aanvullingswet Natuur Omgevingswet en dat 

aanvullingsbesluit.  

- Onverplichte programma’s die in overeenstemming met het oude recht tot stand is gekomen, 

worden gelijkgesteld aan een programma als bedoeld in artikel 3.4 van de Omgevingswet. Deze 

gelijkstelling vindt steeds plaats als aan drie voorwaarden is voldaan. (art 4.11 Invoeringswet) 

 

 

 

 



Omgevingsvisie Programma’s 

Karakter Strategisch, integraal, politiek-bestuurlijk 
Uitvoeringsgericht, (multi)sectoraal, 
strategische elementen mogelijk 

Inhoud 
Ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en 
behoud van de fysieke leefomgeving als geheel 

Uitwerking beleid voor bepaalde sector of 
bepaald gebied 

Benadering samenhang  
tussen domeinen 

Eén integraal ontwikkelingsbeleid voor fysieke 
leefomgeving 

(Multi)sectoraal, inzetten op afstemming, 
coördinatie verschillende domeinen 

Horizon Lange termijn Korte termijn 

Werking 
Basis voor handelen van het visievaststellend 
orgaan en programma’s 

Basis voor inzet maatregelen van het 
programmavaststellend orgaan over het 
desbetreffende onderwerp 

Juridische status 
Bindt enkel visievaststellend orgaan 
(zelfbindend) 

Bindt enkel programmavaststellend orgaan 
(zelfbindend) 

Vaststelling Gemeenteraad, Provinciale Staten, Minister BZK 
College van B&W, Algemeen bestuur 
waterschap, Gedeputeerde Staten, Minister 
die het aangaat 

Samenhang omgevingsvisie en programma’s 



 

En hoe gaan wij ermee om…….  

Maatschappelijke doelen 
• een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede 

omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden 
• de fysieke leefomgeving doelmatig beheren, gebruiken en 

ontwikkelen om er maatschappelijke behoeften mee te vervullen 



 

1. Onverplichte programma’s  
  de ABG-gemeenten heeft meerdere 
  uitvoeringsprogramma’s 
 
2a.  Verplichte programma’s volgend uit EU regelgeving 
  Actieplan Geluid is niet voor toepassing voor de   
  ABG-gemeenten 
 
2b.  Verplichte programma’s bij dreigende overschrijding 
 omgevingswaarde 
  Luchtkwaliteit is niet voor toepassing voor de   
  ABG-gemeenten 
 
3. Programma’s met programmatische aanpak 
  De ABG-gemeenten heeft geen programma’s met 
  programmatische aanpak 

 
 
 

Quickscan 



 

De bestaande beleidsstukken van de ABG-gemeenten door 
ontwikkelen naar een integrale, samenhangende en 
gebiedsgerichte benadering, dus van sectoraal beleid naar 
integraal beleid. 
 
‘standaardiseren – synchroniseren – harmoniseren’ 
(bedrijfsplan ABG-organisatie – juli 2019) 

 

andere kijk op zaken: van Wro naar Ow  

Doel 



Stappenplan 

1. Inventariseer per ABG-gemeente de bestaande 
beleidsstukken op nut en noodzaak;  
 

2. Ontwikkel per ABG-gemeente de bestaande beleidsstukken 
door naar een samenhangend stelstel van de Omgevingswet;  
 

3. Actualiseer per ABG-gemeente de Omgevingsvisie en 
definieer per ABG-gemeente de Programma’s. 

 
 

 
 stap 1 stap 2 stap 3 



Stap 1: inventariseren 

Doel 
Inventariseer per ABG-gemeente de bestaande structuurvisies, 
uitvoeringsprogramma’s en beleid op nut en noodzaak 
 
 
Onderzoeksvragen: 
• Valt het beleidsstuk onder de fysieke leefomgeving? 
• Wie is het bevoegd gezag? 
• Zijn wij er nog wel van? 
 
 
  

stap 1 stap 2 stap 3 



Stap 1: inventariseren 

Valt het beleidsstuk onder de fysieke leefomgeving? 
 

  
  
  

stap 1 stap 2 stap 3 

Thema’s art. 1.2 Ow: 

• Bouwwerken 

• Infrastructuur 

• Watersysteem 

• Water 

• Bodem 

• Lucht 

• Landschappen 

• Natuur 

• Cultureel erfgoed 

• Werelderfgoed 

 

Overige thema’s: 

• Duurzaamheid en 
klimaatadaptatie 

• Gezondheid 

• Veiligheid 

• Natuurlijke hulpbronnen 

• Milieu 

• Drinkwatervoorziening 

• Stedenbouwkundige kwaliteit 

• Welstand 

• Etc. 

 



Stap 1: inventariseren 

Wie is het bevoegd gezag? 
 

De Omgevingswet gaat uit van het subsidiariteitsbeginsel. Het 
subsidiariteitsbeginsel is de organisatiewijze in taakverdeling en 
rolverdeling tussen 'hogere' en 'lagere' overheden. Dit houdt in dat 
hogere overheden niet iets moeten doen wat door lagere overheden kan 
worden afgehandeld. Volgens het subsidiariteitsbeginsel is de gemeente 
meestal het bevoegd gezag. 

stap 1 stap 2 stap 3 



Stap 1: inventariseren 

Beoogd resultaat 
Per ABG-gemeente een inventarisatielijst van beleidsstukken die onder 
Omgevingswet vallen. 
 
Vervolgens per ABG-gemeente bepalen of “we er nog wel van zijn.” 

 
 
 

stap 1 stap 2 stap 3 



Stap 2: ontwikkel 

Doel 
Ontwikkel per ABG-gemeente de bestaande beleidsstukken via het 
‘omgevingshuis’ en de beleidscyclus door naar een samenhangend 
stelstel van de Omgevingswet. 
  

stap 1 stap 2 stap 3 



Stap 2: ontwikkel 

Opzet omgevingshuis 

stap 1 stap 2 stap 3 

Omgevingsvisie 

Programma’s 

Omgevingsplan 

Omgevingsvergunning 

Visie en opgaven 
Beschrijving in 

hoofdlijnen 

Uitvoering 
Vanuit huidige situatie 

naar gewenste kwaliteit 

Regels 
Ter bescherming / 

verbetering kwaliteit 

Toetsing 
Bijdragen aan gewenste 

omgevingskwaliteit 



Stap 2: ontwikkel 

Beleidscyclus 

stap 1 stap 2 stap 3 



Stap 2: ontwikkel 

Beoogd resultaat 
Ontwikkel per ABG-gemeente een omgevingshuis, gebaseerd op de 
beleidscyclus en in samenhang met de overige  kerninstrumenten. 

stap 1 stap 2 stap 3 



Stap 3: actualiseer 

Doel 
Actualiseer per ABG-gemeente de Omgevingsvisie 
 
Voor 2024 is het wettelijk verplicht om één samenhangende 
omgevingsvisie per gemeente te hebben vastgesteld. 
 
De omgevingsvisie bevat: 
• de hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving; 
• de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, 

het beheer, de bescherming en het behoud van het 
grondgebied;  

• de hoofdzaken van het beleid op alle relevante terreinen van de 
fysieke leefomgeving.  

stap 1 stap 2 stap 3 



Stap 3: actualiseer 

Beoogd resultaat 
Voor iedere ABG-gemeente geldt een beleidsneutrale omzetting 
richting Omgevingswet in 2021. Per ABG-gemeente wordt een plan 
van aanpak Omgevingsvisie in 2021 opgesteld en bepaald hoe de 
Omgevingsvisie wordt vormgegeven. Voor 2024 heeft iedere ABG-
gemeente zijn Omgevingsvisie geactualiseerd. 

stap 1 stap 2 stap 3 



Stap 3: definieer 

Doel 
Definieer per ABG-gemeente de Programma’s 
 
Het programma is een flexibel instrument binnen de Omgevingswet 
dat de overheid kan toepassen in verschillende fasen van de 
beleidscyclus.  
 
Het programma bevat 1 of meer van de volgende onderdelen: 
1. de uitwerking van het beleid voor ontwikkeling, gebruik, 

beheer, bescherming en behoud van de fysieke leefomgeving  
2. maatregelen om aan omgevingswaarden te voldoen  
3. maatregelen om 1 of meer andere doelstellingen voor de 

fysieke leefomgeving te bereiken  
 
Het college van burgemeester en wethouders stelt het programma 
vast. 

stap 1 stap 2 stap 3 



Stap 3: definieer 

Beoogd resultaat 
Per ABG-gemeente wordt in 2021 een plan van aanpak 
Programma’s opgesteld en bepaald we hoe de Programma’s gaan 
vormgegeven. Daarbij wordt per ABG-gemeente bepaald hoe de 
sturingsfilosofie wordt vormgegeven. Voor 2024 heeft iedere ABG-
gemeente zijn Programma’s gedefinieerd. 

stap 1 stap 2 stap 3 
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2019 
Implementatiestrategie Omgevingsvisie en Programma ABG-gemeenten       Q4 2019 
  
2020 
Omgevingswet in werking                 Q4 2020 
  
2021 
Plan van aanpak Omgevingsvisie ABG-gemeenten              Q1 2021 
Plan van aanpak Programma’s ABG-gemeenten              Q1 2021 
Sturingsfilosofie ABG-gemeenten                Q3 2021 
  
2023 
vaststellen Omgevingsvisie ABG-gemeenten               Q3 2023 
vaststellen Programma’s ABG-gemeenten               Q3 2023 

Planning 



Mogelijke programma’s 

 

Alpen-Chaam 
Woonvisie 2018-2023  
Structuurvisie Wonen  
Informatiebeleidsplan  
Audit Cittaslow  
Welstandsnota 2015  
Groenvisie  
Landschapsontwikkelplan Alphen-Chaam  
Beheerovereenkomst Bossen en Natuurterreinen 
Kadernota Recreatie en Toerisme  
Ontwikkelagenda toerisme en recreatie: ’t Goeie leven  
Belevingsconcept: Ruimte voor ondernemen  
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan Alphen-Chaam  
Beleidsplan openbare verlichting  
Nota Erfgoedbeleid 2015-2020  
Verbreed gemeentelijk rioleringsplan  
Beleidsnota handhaving 2016-2020  
Kadernota Integrale Veiligheid  
Uitvoeringsnota volksgezondheid  
Nota Grondbeleid  
Nota Grondprijsbeleid  

Baarle-Nassau 
Woonvisie 2018-2023  
Quickscan woningmarkt Alphen-Chaam en Baarle-
Nassau  
Besluitvorming thema ‘plattelandswoning‘  
Welstandsnota 2004  
Groenvisie  
Bomenbeleidsplan  
Visie Ecologische Verbindingszones  
Nota Toeristisch Baarle  
Visie vrijetijdseconomie  
Placebranding-concept  
Ruimtelijk Economisch Kaderplan  
Verkeerscirculatieplan Baarle-Nassau en Baarle-Hertog  
Nota archeologie Baarle-Nassau  
Verbreed gemeentelijke rioleringsplan 2017/2018  
Beleidsnota Externe Veiligheid  
Kadernota Integrale Veiligheid  
Integraal welzijnsbeleid gemeente Baarle-Nassau 
Nota Grondbeleid  
 



Mogelijke programma’s 

 

Gilze en Rijen 
Woonvisie 2011-2021 
Welstandsnota Gilze en Rijen 
Welstandstoezichtbeleid 
Duurzaamheidsvisie 2016-2020 
Groenstructuurplan 
Landschapsontwikkelingsplan Gilze en Rijen 
Integraal Kwaliteitsplan Beheer Openbare Ruimte  
Nota Recreatie en Toerisme 
Verkeervisie 2025 Gilze en Rijen  
Nota parkeernormen Gilze en Rijen 2017 
Gehandicaptenparkeerbeleid  
Beleid objectbewegwijzering  
Beleid elektrische laadpalen  
Nota speelruimte 
Buurtbeheer nieuwe stijl 
Verbreed gemeentelijke rioleringsplan 2016-2020 
Gemeentelijk geurbeleid  
Beleidsplan Archeologie monumentenzorg 
Beleid Externe Veiligheid 
Nota Grondbeleid 
Integraal Veiligheidsbeleid 
Nota afvalinzameling;  
Gemeentelijk rioleringsplan vGRP 

verbeterdoelen Omgevingswet 
 
• de fysieke leefomgeving 

samenhangend benaderen 
• de bestuurlijke afwegingsruimte 

voor de fysieke leefomgeving 
vergroten 

• de inzichtelijkheid, de 
voorspelbaarheid en het 
gebruiksgemak van het 
omgevingsrecht vergroten 

• de besluitvorming over projecten in 
de fysieke leefomgeving versnellen 
en verbeteren. 
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Voorbeeld: programma en beleidscyclus  
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Voorbeeld: programma en beleidscyclus  
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Voorbeeld: programma en beleidscyclus  
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Voorbeeld: programma en beleidscyclus  



Kracht van het programma 

• Versterkt samenhang in beleidsvelden 
• Maakt duidelijk wat je doet om doelen te bereiken 
• Dwingt tot nadenken over doorwerking en 

uitvoerbaarheid 
• Versterkt samenwerking tussen bestuursorganen 
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Vragen? 

https://www.metaaladvies.nl/artikelen/workshop-nieuwe-omgevingswet-dinsdag-16-mei-2017

