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In principe staan uw camera en microfoon uit. Vragen kunt u 
stellen via de chat. Bij iedere sessie zit een moderator vanuit 
Provero die de chat in de gaten houdt en in overleg met de spreker 
bepaalt wanneer hij/zij de vragen voorlegt. 

Neemt u deel via Citrix? Dan is het helaas niet mogelijk om uw 
camera te gebruiken. Als u de mogelijkheid heeft, raden wij u aan 
om in te loggen via een andere laptop of bijvoorbeeld via een iPad. 
Deelnemen aan de sessies kan natuurlijk gewoon wel en vragen via 
de chat ook. 

Uiteraard kunt u na afloop ook nog direct contact opnemen met de 
spreker voor uw specifieke vragen. Zoek de spreker op in het 
systeem en start de chat.  Zo kunt u ook chatten met andere 
deelnemers.

Sheets van alle sessies vindt u na afloop op de website van Provero 
(www.provero.nl)

Even vooraf

Wij wensen u veel plezier!
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http://www.provero.nl/
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Opzet presentatie

•Doelen en dromen van de omgevingswet
•Het concept maximale gebruiksruimte
•Hoe is dat bij OP Binckhorst gedaan
•Hoe wordt het gemonitord (uitleg en demo)
• Problemen van de gebruiksruimte-monitor
•Doelen en dromen van de omgevingswet opnieuw
•Wat vinden jullie?
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Doelen van de omgevingswet



Haagse droom voor het 

omgevingsplan

➢ Flexibel beschikken
➢ Bouwplannen alleen toetsen aan maximaal 

aanvaardbare gebruiks- en bouwmogelijkheden 
➢Continue monitoring gekoppeld aan de 

beleidscyclus
➢Automatisering van de toetsing
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Automatische toetsing?

Initiatiefnemer voert zijn plan in het Upload portaal
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Automatische toetsing?

Initiatiefnemer controleert zijn plan aan de eisen van het 3D-Omgevingsplan. Hier 

constateert hij dat zijn plan op bestemming Archeologie valt. En een bestemming Tunnel 

met aan beide kanten een beschermingszone



27 mei 2021

Verschil tussen toetsen en 

monitoren?

➢Toetsen per plan
➢Monitoren per (deel)gebied
➢Voor sommige toetsen is monitoring nodig
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Mijn stellingen:

➢Automatisering van plantoetsing is onmogelijk 
door de complexe milieuregels

➢De datahuishouding bij de verschillende overheden 
is nog (lang) niet volwassen genoeg om de doelen 
van de Omgevingswet voldoende te ondersteunen 



Hoe wordt de maximaal aanvaardbare  

ontwikkelruimte bepaald?

➢ Huidig gebruik en de huidige belasting

➢ Wat mag er nog bij:
•Vanuit normen voor milieu-belasting
•Vanuit normen voor ruimtegebruik
•Vanuit beleidsdoelen en ambities
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Omgevingsplan Binckhorst

De ambities voor de Binckhorst: 
➢Stadsentree met een regionale oriëntatie 
➢Economische factor van betekenis voor de stad
➢Uitnodigend, karakteristiek woongebied 
➢Proeftuin voor duurzaamheid en vergroening



Hoe is het Omgevingsplan 

Binckhorst ingericht?

Huidige situatie:
➢ Is eenmalig vastgelegd in Omgevingsplan 

(aantal/m2 per adres en milieucirkels e.d. op kaart)
➢ De huidige gebruiker heeft recht op zijn huidige 

gebruiksruimte en bouwhoogte
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Wat mag er nog bij:

➢Maximale aantal en m2 gebruiksruimte per 

functie is vastgelegd:

•Voor het hele gebied

•Soms per deelgebied

•Vooraf getoetst op milieu-aspecten, 

beleidswensen en botsproeven (wat als)

Hoe is de maximaal 

aanvaardbare ontwikkelruimte 

bepaald?
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Doel van monitoring

•Continu volgen van de ontwikkelingen
•Gelijke informatiepositie
•Beleidseisen inzichtelijk maken
•Verminderen onderzoekslasten
• Eerste ‘toets’ of plan planologisch mogelijk is



Monitoring

➢ Onderscheid gebruiksruimtemonitor en 

beleidsmonitor!

➢ Monitoring gebruiksruimte is onderdeel van 

planregels

➢ Beleidsmonitor kijkt jaarlijks naar de stand van zaken 

op in het plan benoemde beleidsregels en ambities

➢ Gebruiksruimtemonitor levert wel input voor de 

beleidsmonitor

➢ Is samen de Omgevingseffectrapportage (OER)
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➢Werken met reserveringen

➢Milieutoetsing vindt 1 á 2 keer per jaar plaats op 

basis gecombineerde gereserveerde en ingediende 

plannen

➢Toetsing aantal en m2 via gebruiksruimtemonitor

➢Plantoetsing via Omgevingstafel

Hoe doen we de plantoetsing bij 

het Omgevingsplan Binckhorst?
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Gebruiken van aanwezige 

registraties

Voor de bestaande situatie:
➢de WOZ heeft de meest actuele versie van de 

werkelijkheid
➢De BAG heeft de juridische (vergunde) versie van 

de werkelijkheid
➢Het omgevingsplan Binckhorst heeft een eigen 

adreslijst opgesteld
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Gebruik van aanwezige 

registraties

Voor de maximale situatie:
➢Verkeersmodel, geluid en luchtkwaliteit:
•Dit zijn complexe voorspelmodellen, die zomaar 

een dag draaien voordat er resultaat is. 
•Den Haag draait nu 2 x per jaar deze modellen 

voor de Binckhorst
•Ontwikkelingen buiten de Binckhorst hebben ook 

invloed
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Registraties met gebreken

•Monumenten (gemeente, rijk, provincie)
•Bouwplannen in behandeling (te weinig data)
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(Te) technische registraties

•RIVM: geluidcontouren
•RIVM: luchtkwaliteit
•Omgevingsdienst
•Waterschap
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Ontbrekende registraties

• Evenementen en bezoekers
• Saldering
•Reserveringen



Hoe heeft Den Haag de 

monitoring ingericht?

➢Reservering komt binnen via centrale mail (op de 
website DH) in intakeproces WABO
➢Wordt geregistreerd in vergunningensysteem
➢Kopie gaat naar Afdeling Portfoliomgt
➢Project en aantallen worden verwerkt in PFM-

systeem en kaart
➢Dagelijkse update naar monitor
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Hoe ziet het er uit?

• Binckhorst gebruiksruimte (arcgis.com)
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https://denhaag.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=ae8f6acda6654ede948fcce5f06e764b
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Praktijk

➢Run op gebruiksruimte woningbouw
➢‘Stalkers’ met hoop op vrijval

➢Ontwikkelen gebiedspaspoorten voor specifieke 
locaties: samen tot een oplossing komen
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Grootste probleem van de 

monitor

➢De monitor monitort de toe te voegen 
gebruiksruimte
➢De bestaande gebruiksruimte valt er buiten
➢De monitor laat alleen de juridische situatie zien 
➢Lastig uit te leggen aan burger en Raad

Er is ook behoefte aan inzicht in de werkelijke 
situatie 
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➢Den Haag gebruikt bestaande registratie voor 
portfolio-management, gekoppeld aan 
projectenregistratie en beleidsdoelen
➢Dit levert toch problemen op:
•Qua verantwoordelijkheid en eigenaarschap
•Gewenste actuele woningbouwaantallen voor 

portfoliomanagement matchen niet met 
reserveringen
•Werkproces loopt stroef

Problemen bij monitoring
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Problemen bij monitoring

➢Nog steeds geen ‘eigenaar’ van het Omgevingsplan
➢Wie voelt zich verantwoordelijk voor monitoring?
• Zowel voor beleid als gebruiksruimte
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Aandachtspunten bij het gebruiken 

van bestaande registraties

➢Aan welke eisen moeten ze voldoen?
• (juridische) juistheid
• actualiteit
•Doelbinding
➢Eigenaarschap
➢Kosten
➢Werkproces



Automatiseren van toetsing?

➢De maximale milieugebruiksruimte kan alleen 
bepaald worden door projecten in samenhang te 
bezien, details zijn daarbij vaak doorslaggevend 
(bijv inritten, positionering van bouwmassa e.d.)

➢Project per project beoordelen leidt tot 
suboptimalisatie (onmogelijke plannen blijven over)

➢Het is juist nog meer een samenwerkingsproces 
geworden tussen gemeente en ontwikkelaar(s)

➢Automatisering lukt nu alleen bij eenvoudige 
optelsommen27 mei 2021



Terug naar de stelling
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➢Automatisering van plantoetsing is 
onmogelijk door de complexe 

milieuregels

➢De datahuishouding bij de 
verschillende overheden is nog (lang) 
niet volwassen genoeg om de doelen 
van de Omgevingswet voldoende te 

ondersteunen 



Adviezen

• Betrek datadeskundige medewerkers tijdig bij het bepalen 
van monitoringsregels 

• Sluit de registratie aan bij het werkproces (net als BAG)

• Registreren is een vak (zeker als het juridische 
consequenties heeft)

• Denk van te voren na over wie nog meer belang heeft bij 
de data (bijv. beleidsafdeling) en betrek ze als gebruiker
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