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1. INLEIDING
Dit boek beoogt een zo compleet mogelijk naslagwerk te zijn voor de nieuwe Omgevingswet. Dat is
geen geringe opgave. De wetsgeschiedenis van deze “megawet” omvat inmiddels meer dan 10.000
pagina’s, de AMvB’s en minsteriele regelingen inbegrepen. Of het er allemaal “eenvoudig en beter” op
zal worden valt nog te bezien. Het wetgevingsproces van de Omgevingswet zelf is verre van eenvoudig,
doordat de Omgevingswet – inmiddels gepubliceerd in het Staatsblad, maar nog niet in werking
getreden - via een viertal aanvullingswetten en een invoeringswet – nog steeds wordt aangevuld met
tal van nieuwe bepalingen. Sinds 2018 worden met enige regelmaat “geintegreerde versies” van de
Omgevingswet gepubliceerd waarin teksten van de diverse aanhangige aanvullingswetsvoorstellen zijn
verwerkt.
De Omgevingswet maakt goed inzichtelijk hoe enorm complex de regelgeving is. Die complexiteit hoeft
overigens niet te verbazen. De samenleving anno 2018 is nu eenmaal ingewikkelder dan zij ooit
geweest is. Het is een volstrekte illusie om te denken dat we zonder al die regels kunnen.
Intussen is het wel de uitdaging om al die regels op zo’n manier te ordenen dat ze toegankelijk zijn
voor de dagelijkse beroepspraktijk. Wat dat betreft verdient de wetgever een compliment. De
Omgevingswet is zonder meer een knap stuk wetgeving. De wetgever lijkt er in geslaagd de “bulk” van
de regelgeving voor het fysieke domein in een vrij heldere systematiek bijeen te brengen.
Opbouw
De opzet van deze publicatie is als volgt:
➢ deel 1 vormt een algemene inleiding op de Omgevingswet en behandelt de overheidszorg
voor het fysieke domein. Het geeft een overzicht van de taken en bevoegdheden die aan de
verschillende overheden op dit beleidsterrein zijn toegekend. Ook gaat het in op het systeem
van normstelling dat de Omgevingswet hanteert, in de vorm van omgevingswaarden.
Vervolgens zal aandacht besteed worden aan de procedures, de participatie en het systeem
van rechtsbescherming zoals dat in de Omgevingswet is opgenomen.
➢ deel II beschrijft de instrumenten die de Omgevingswet aanreikt om de overheidszorg voor
de fysieke leefomgeving handen en voeten te geven. Deze instrumenten zijn: de
omgevingsvisie, het omgevingsplan, het programma, de algemene regels, instructieregels en
instructies, het projectbesluit, de provinciale verordening, de waterschapsverordening en het
aanvullende instrumentarium voor het fysieke beleidsdomein: voorkeursrecht, onteigening,
gedoogplichten en financiële bepalingen. Deze instrumenten worden in hun onderlinge
samenhang behandeld.
➢ deel III is thematisch van opzet en behandelt:
(1) de (fysieke/milieu-) compartimenten: water, natuur, lucht, bodem, geluid en externe
veiligheid, geur, licht en trillingshinder.
(2) deelonderwerpen als planschade, milieueffectrapportage, welstand, kostenverhaal,
gedoogplichten, archeologie, cultureel erfgoed, digitalisering, financiële zekerheidsstelling,
emissieplafonds, subsidies, leges, regels voor ongewone voorvallen, onderzoekslasten,
energietransitie, zeer zorgwekkende stoffen, adviesorganen, zorgplicht, meet- en
rekenmethoden, vergunningvrij bouwen, decentralisatie ammoniak en veehouderij, et cetera.
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Leeswijzer
Deze publicatie is niet “af”, omdat de Omgevingswet zelf nog niet “af” is. Er wordt nog volop aan het
bouwwerk van deze wet gewerkt. Zeker tot de datum van inwerkingtreding – thans voorzien op 1
januari 2021 - zullen nieuwe bepalingen aan de Omgevingswet worden toegevoegd. En daarna zal de
Omgevingswet nog vele malen gewijzigd gaan worden, zoals ook gebeurt is met al die wetten die in de
Omgevingswet zijn opgegaan. De ontwikkelingen staan niet stil.
Wat niet – althans niet op voorzienbare termijn - zal veranderen is de systematiek van de
Omgevingswet en het in de wet vastgelegde palet van instrumenten. De wetsgeschiedenis daarvan –
van groot belang bij de toepassing van de Omgevingswet – ligt grotendeels vast. Deze publicatie geeft
daarvan een compleet overzicht.

“Quick reference” en “knowledge in depth”
Het Compendium is zodanig ingericht dat de informatie op hoofdlijnen en de gedetailleerde informatie
duidelijk van elkaar zijn te onderscheiden. De publicatie is geschikt voor zowel vakspecialisten als voor
generalisten, zowel voor de rechtspraktijk als voor ambtenaren, adviseurs, projectontwikkelaars en
betrokken burgers.
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2. NUT EN NOODZAAK VAN DE OMGEVINGSWET
Inleiding
De Omgevingswet geeft een nieuwe, forse impuls aan het proces van integratie van wetgeving voor
het fysieke domein dat reeds in de jaren ’80 van de vorige eeuw in gang is gezet met de vervanging
van de oude Hinderwet door de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne (Wabm). De Wabm werd in
de jaren ’90 opgevolgd door de Wet milieubeheer, waarna de WRO werd omgevormd in de Wro en
vervolgens de Wabo werd geïntroduceerd, waarin grote delen van de Wro en de Wm werden
geïntegreerd. Met de Omgevingswet komt het eind van dit integratieproces in zicht.
De Omgevingswet schept geen geheel nieuwe instrumenten, maar legt wel nieuwe accenten, vooral
op het gebied integratie van beleid voor het fysieke domein.
De Omgevingswet komt uiteindelijk in de plaats van maar liefst 25 wetten, te weten, de:
- Belemmeringenwet Privaatrecht,
- Crisis- en herstelwet,
- Interimwet stad-en-milieubenadering,
- Ontgrondingenwet,
- Planwet verkeer en vervoer,
- Spoedwet wegverbreding,
- Tracéwet,
- Waterstaatswet 1900,
- Waterwet,
- Wegenwet,
- Wabo,
- Wet ammoniak en veehouderij,
- Wet beheer rijkswaterstaatswerken,
- Wet bodembescherming,
- Wet geluidhinder,
- Wet geurhinder en veehouderij,
- Wet herverdeling wegenbeheer,
- Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden,
- Wet inrichting landelijk gebied,
- Wet Luchtverontreiniging,
- Wet natuurbescherming,
- Wet milieubeheer,
- Wet ruimtelijke ordening,
- Wet voorkeursrecht gemeenten,
- Wrakkenwet;
en voorts (soms grote) delen van de:
- Onteigeningswet,
- Monumentenwet 1988,
- Woningwet,
- en bepalingen uit wetgeving voor energie, mijnbouw, luchtvaart en spoorwegen die een
rol spelen bij besluiten over ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. 1

1

Kamerstukken II, vergaderjaar 2014/15, 33 962, nr.12, p.6.
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“Verbeterdoelen”
Met de Omgevingswet en bijbehorende uitvoeringsregelgeving streeft de wetgever vier doelen na:
o het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het
omgevingsrecht;
o het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in
beleid, besluitvorming en regelgeving;
o het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak
mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving;
o het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.
Voor het bereiken van deze doelen dient de volledige uitvoeringsregelgeving te worden herzien. De
milieubeginselen en andere beginselen zullen in de uitvoeringsregelingen worden opgenomen.
De Omgevingswet wil daarnaast ook een impuls geven aan de bestuurlijke cultuur en ambtelijke samenwerking
op het gebied van het omgevingsrecht. De Omgevingswet schept de juridische mogelijkheden, de stimulansen
en de randvoorwaarden voor samenhangende en gebiedsgerichte oplossingen. Maar de wijze waarop door
bestuurders en ambtenaren in de dagelijkse praktijk met dit instrumentarium wordt omgegaan is van
doorslaggevend belang.

Behoefte aan ruimte voor initiatieven
Nederland staat de komende decennia voor aanzienlijke opgaven. Uit de startnota voor de Nationale
Omgevingsvisie blijkt dat Nederland op het gebied van de woningbouw, infrastructuur, circulaire
economie, energie(transitie) en klimaatadaptatie naar verwachting zeer omvangrijke ontwikkelingen
te wachten staat. De opgaven zijn fors en nog niet exact te bepalen. Ondanks de onzekerheid, zal de
overheid wel op de mogelijke ontwikkelingen willen anticiperen, waarbij ruimte wordt geboden aan
burgers om te komen met eigen initiatieven.2
De overheid kan de opgaven niet alleen aan, maar heeft daarbij de hulp van burgers en bedrijven nodig, terwijl
het niet meer vanzelfsprekend is dat burgers en bedrijven wachten op de overheid totdat zij de regie op zich
neemt. Het is daarom zeker niet ondenkbeeldig dat gemeenten op ruime schaal gaan werken met
omgevingsplannen “nieuwe stijl” met een brede reikwijdte die ruimte laten om in te spelen op actuele
ontwikkelingen en op burgerinitiatieven. De Omgevingswet schept voorwaarden voor organische
gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie door belemmeringen daarvoor weg te nemen.

Het nieuwe stelsel wil initiatiefnemers en bestuursorganen meer ruimte bieden «aan de voorkant»
van het beleidsproces om zelf invulling te geven aan hun rol op het gebied van de fysieke leefomgeving.
Er is echter ook altijd bestuurlijke afwegingsruimte «aan de achterkant» van het beleidsproces nodig,
in de vorm van bestuurlijke afwijkingsmogelijkheden.
Die ruimte kan nodig zijn in verband met bijvoorbeeld bijzondere lokale situaties, complexe gebieden of
gebiedsoverstijgende belangen. In dit soort gevallen zal het nodig zijn dat een bestuursorgaan ontheffing van
een eerder gestelde eis mag verlenen, een strengere of lichtere eis dan de in de regel opgenomen eis mag
stellen of een nadere eis mag stellen. Dat kan soms gewenst zijn om uitvoering van een maatschappelijk
gewenste activiteit of maatwerk in het individuele geval mogelijk te maken.
Aan de andere kant van het spectrum zijn er onderwerpen, waarbij het wenselijk is om landelijk uniforme regels
te stellen omwille van een gelijk speelveld voor bedrijven of een gelijk beschermingsniveau voor burgers. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij het stellen van constructieve eisen aan bouwwerken, het verplichten van de «stand

2
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der techniek» bij milieubelastende activiteiten en het vastleggen van veiligheidsafstanden voor risicovolle
activiteiten.3

Met de invoering van de Omgevingswet verdwijnt het bestemmingsplan en komt het omgevingsplan
hier voor in de plaats. We spreken voortaan niet meer van “bestemmingen, maar van “functies
(toegekend) aan locaties”. De Omgevingswet biedt ten opzichte van het bestemmingsplan meer
ruimte voor een globale vastlegging van de gewenste ontwikkeling
Het is aannemelijk dat het omgevingsplan de dynamiek van de samenleving volgt. Voor gebieden waar
het accent ligt op het beheer en behoud van de bestaande situatie, zal het omgevingsplan vermoedelijk
niet vaak gewijzigd hoeven te worden. Voor gebieden waar het wenselijk of nodig is dat er nieuwe
(ruimtelijke) ontwikkelingen plaatsvinden, zal het omgevingsplan vaker moeten worden gewijzigd.
Mede doordat de in de loop der jaren gevormde bestemmingsplanjurisprudentie op onderdelen is gaan
afwijken van het recht dat geldt voor «gewone» algemeen verbindende voorschriften, heeft het
bestemmingsplan in het recht een bijzondere status gekregen. Onder de Omgevingswet normaliseert het
omgevingsplan zoveel mogelijk tot een gewone regeling waarop de algemene en generieke bestuursrechtelijke
rechtsbeginselen van toepassing zijn die ook gelden voor algemeen verbindende voorschriften. De
onderkenning daarvan geeft mogelijkheden voor een belangrijke «cultuuromslag» die het omgevingsplan ten
opzichte van het bestemmingsplan biedt.
Bestemmingsplannen geven vaak gedetailleerd aan hoe de situatie in een bepaald gebied zich concreet dient
te ontwikkelen. Dit «plandenken» leidt vaak tot een statisch karakter, zonder mogelijkheid om in te spelen op
nieuwe actualiteiten en gewijzigde inzichten. In de huidige praktijk wordt dan ook veelvuldig met
omgevingsvergunning van bestemmingsplannen afgeweken. De Omgevingswet beoogt met het omgevingsplan
een meer dynamische aanpak.
Het verordenende karakter van het omgevingsplan, waarbij onderwerpen samenhangend vanuit een integrale
visie op de fysieke leefomgeving worden gereguleerd, omgevingskwaliteitsdoelen kunnen worden gesteld,
functies aan locaties worden toegedeeld en regels over activiteiten worden gesteld, maakt het mogelijk het
omgevingsplan in te richten als een bestendig en duurzaam toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen.
Zeker is dat er zich in de toekomst ook onzekere ontwikkelingen zullen voordoen. Gelet daarop is het niet
aannemelijk dat een omgevingsplan jarenlang geen enkele wijziging behoeft. De cyclus van wijziging is echter
van diverse factoren afhankelijk en kan per onderwerp of locatie verschillen. 4

Uitnodigingsplanologie en organische gebiedsontwikkeling
Na de reactieve toelatingsplanologie en de initiërende ontwikkelingsplanologie is de laatste jaren
een sterke behoefte ontstaan aan een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling die vaak wordt
aangeduid als organische gebiedsontwikkeling. 5
Het gaat hierbij om een autonome ontwikkeling die aansluit bij de wens om minder in «blauwdrukken van
bovenaf» te denken en het initiatief in de fysieke leefomgeving meer bij burgers en bedrijven te leggen. Door
de financieel-economische crisis heeft deze ontwikkeling – deels uit noodzaak – een sterke impuls gekregen.

Deze koerswijziging is naar verwachting structureel van aard. Bij organische gebiedsontwikkeling
ontwikkelen gebieden en plaatsen zich zonder exact vastgelegd eindbeeld, maar wel met een
gewenste ontwikkelrichting op basis van een visie voor een gebied.
Die visie kan zijn neergelegd in een gebiedsprogramma of de gemeentelijke omgevingsvisie. Organische
gebiedsontwikkeling pretendeert niet alle mogelijke ontwikkelinitiatieven en hun (on)wenselijkheden te kunnen
3
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voorzien. Het is een planvorm waarbij geen star eindbeeld wordt vastgelegd, maar verschillende invullingen,
uitvoeringen en inrichtingen mogelijk worden gemaakt.
Daarbij past een juiste balans tussen het bieden van vrijheid enerzijds en de behoefte aan voorspelbaarheid en
(rechts)zekerheid anderzijds. De verrommeling van de leefomgeving, het verlies van omgevingskwaliteit en de
breed gedeelde zorgen daarover geven aan dat de in theorie sterke overheidsregie op ruimtelijke ontwikkeling
en kwaliteit er niet altijd in is geslaagd die balans te bewaren.
Bestemmingsplannen zijn vaak erg gedetailleerd en omvatten meestal één mogelijke ruimtelijke inrichting en een
beperkt aantal mogelijke functies en bouwwijzen. Dit lijkt meer rechtszekerheid te geven dan globale
bestemmingen. Maar de praktijk laat zien dat er veel en gemakkelijk van wordt afgeweken. Gedetailleerde
bestemmingen maken het lastig om in te spelen op actualiteiten of marktontwikkelingen, terwijl de samenleving
juist vraagt om snel en flexibel overheidsoptreden.
Organische gebiedsontwikkeling biedt de kans om in een context van integrale weging van belangen ruimtelijke
kwaliteit te realiseren die uitgaat van de wensen van initiatiefnemers. In de huidige conjunctuur blijkt deze vorm
van gebiedsontwikkeling bovendien bij uitstek geschikt om zelfbouwers en andere initiatiefnemers te faciliteren
die ondanks de crisis nog wel willen bouwen.6

Beginselen voor de fysieke leegomgeving
Bestuursorganen houden bij het toepassen van bevoegdheden rekening met eerder vastgesteld beleid.
Dat volgt uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Het beleid in een omgevingsvisie vormt
daarmee een kader voor het vaststellen van meer concrete beleidsvoornemens die worden
opgenomen in andere beleidsdocumenten, zoals het omgevingsplan en programma’s.
In artikel 3.3 Omgevingswet is gekozen voor een letterlijke overname van de beginselen van het
milieubeleid van de Europese Unie.
Twee beginselen, het beginsel dat de vervuiler betaalt en het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan
de bron dienen te worden bestreden, gelden gezien de verwoording alleen voor het milieubeleid. Het gaat dan
om milieu in de brede betekenis, waar milieu niet alleen water, bodem en lucht, maar ook natuur en landschap
omvat. Het voorzorgsbeginsel en het beginsel van preventief handelen zijn algemeen verwoord. Deze twee
beginselen gelden ook voor onderdelen van de fysieke leefomgeving die niet tot het milieu behoren. 7
Artikel 3.3 van de Omgevingswet vereist dat in de omgevingsvisie rekening wordt gehouden met het
voorzorgsbeginsel. Dit beginsel is hiermee van toepassing op het beleid. Het beleid dat in die omgevingsvisies
zal worden opgenomen geeft richting aan de keuzes in het omgevingsplan. Het bevoegd gezag kan met het oog
op voorzorgbeginsel bijvoorbeeld besluiten om een bepaalde afstand te eisen tussen woningen en
bedrijfsmatige activiteiten waarvan de gevolgen voor de fysieke leefomgeving nog onzeker zijn. 8

Uit de Omgevingswet blijkt al dat voor het behoud van kwaliteiten van de fysieke leefomgeving niet
alleen omgevingswaarden, maar ook instructieregels, vergunningen en algemene regels ingezet
worden.
Met een instructieregel wordt (meestal) aan de gemeente de opdracht gegeven om te voorzien in een
beschermend regime in het omgevingsplan. Daarmee worden de beschermingswaardige kwaliteiten van een
gebied gewaarborgd. Met direct burgerbindende instrumenten, in het bijzonder vergunningen en algemene
regels, worden de gevolgen van activiteiten voor de fysieke leefomgeving teruggedrongen tot een niveau dat in
de meeste gevallen een acceptabel niveau van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving oplevert. Waar dat niet
zo is, bieden het omgevingsplan en de flexibiliteitsmogelijkheden van de Omgevingswet de bevoegde instanties
de mogelijkheden om de kwaliteit te behouden of, waar dat nodig is, te verbeteren.
Anders dan bij omgevingswaarden is er bij instructieregels, vergunningen en algemene regels doorgaans geen
sprake van een wettelijk voorgeschreven monitoring. Bij AMvB kan wel monitoring worden voorgeschreven,
6
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maar dat zal naar huidig inzicht vooral gebeuren als internationaalrechtelijke verplichtingen dat vergen. Dat wil
niet zeggen dat de overheid de ontwikkelingen niet volgt.
Systematische monitoring is van cruciaal belang voor «onzichtbare» parameters zoals de kwaliteit van lucht en
water en de technische kwaliteit van waterkeringen. Voor zichtbare kwaliteiten zijn er ook andere middelen om
te zien of de beleidsdoelstellingen gehaald worden. Via informele en formele netwerken bereiken de overheid
steeds signalen over de ontwikkelingen in de maatschappij en de fysieke leefomgeving. Verder zijn er naast de
wettelijke monitoringstaken ook andere beleidsevaluaties en monitoringsstudies die een beeld geven van de
mate waarin de feitelijke ontwikkelingen overeenstemmen met de beleidsdoelstellingen. 9

Bestuurlijke afwegingsruimte
In de praktijk bestaat grote behoefte aan het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte. Die
afwegingsruimte kan worden vergroot door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor
het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving. Vandaar dat de Omgevingswet zwaarder inzet
op doelvoorschriften - als tegenhanger van middelenvoorschriften - en maatwerkregels en
maatwerkvoorschriften.
De vergroting van de afwegingsruimte gaat uiteraard niet zover dat een bestuursorgaan afwegingen kan maken
over de taken van een ander bestuursorgaan. Ook EU-verplichtingen en internationale verplichtingen, en de
nationale opvattingen over de mogelijkheden om belangen tegen elkaar af te wegen begrenzen de
afwegingsruimte.

De huidige regelgeving voor het fysieke domein is enorm versnipperd. De kenbaarheid van deze regels
is vaak ver te zoeken.
Er zijn gemeenten waar gelijktijdig meer dan honderd verschillende bestemmingsplannen van kracht zijn en meer
dan twintig andere verordeningen die de fysieke leefomgeving raken. Ook bij provincies en waterschappen zijn
vaak meerdere regelingen gelijktijdig van kracht. In die documenten is ook nog vaak sprake van verschillende
begripsomschrijvingen en meetwijzen of verschillen in ordening en redactie, die voor een gebruiker tot
onduidelijkheid kunnen leiden. Afzonderlijke regelingen kunnen op zich voldoende ruimte bieden voor ruimtelijke
initiatieven, maar de optelsom van alle regels kan tot strijdige regels leiden.

Om bovenstaande nadelen te ondervangen, streeft de regering met de Omgevingswet naar één
gebiedsdekkende regeling per overheid: voor de gemeente het omgevingsplan, voor de provincie de
omgevingsverordening en voor het waterschap de waterschapsverordening.10
Dankzij de verbreding van de doelstelling tot de in artikel 1.3 opgenomen doelen kan de gemeente
veel meer zaken integreren in het omgevingsplan dan nu in het bestemmingsplan is toegestaan.
Daardoor wordt het omgevingsplan veel geschikter voor het verwezenlijken van een integraal
gebiedsgericht omgevingsbeleid.11
Het wordt bijvoorbeeld mogelijk om omgevingswaarden op te nemen en met het oog daarop in het
omgevingsplan regels te stellen die een bepaald milieuaspect voldoende beschermen in een gebied, waardoor de
toedeling van functies aan locaties in dat gebied vervolgens globaler kan zijn («globaler bestemmen»).
Vergelijkbare voordelen doen zich ook voor bij provinciale regels, waar bijvoorbeeld de verplichte provinciale
milieuverordening met andere verordeningen wordt geïntegreerd.

9
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Het gewenste eindbeeld is dat alle regels die het fysieke domein betreffen op perceelsniveau digitaal
raadpleegbaar zijn.

Vervolgproces uitbouw Omgevingswet
Voor de totstandkoming van de Omgevingswet heeft de regering, in aansluiting op de voorlichting van
de Afdeling advisering van de Raad van State en andere signalen uit de samenleving, gekozen voor een
modulaire aanpak. De Omgevingswet is primair gericht op de instrumenten voor gebiedsgericht
beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Het omgevingsrecht omvat echter een groter
aantal wetten.
Er zijn aanvullingen van de Omgevingswet voorzien om ook de volgende onderwerpen te kunnen
integreren:
• bodem (Wet bodembescherming en hoofdstuk 11a van de Wet milieubeheer);
• geluid (Wet geluidhinder en hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer);
• grondeigendom (onteigeningswet, Wet inrichting landelijk gebied, Wet voorkeursrecht
gemeenten); milieuregelgeving over niet-plaatsgebonden handelingen, vooral regelingen over
stoffen, afvalstoffen en producten en emissiehandel (Wet milieubeheer);
• natuur (Wet natuurbescherming);
• water (niet in het huidige wetsvoorstel betrokken onderdelen van de Waterwet,
Wrakkenwet);
• wegbeheer en openbaarheid van wegen (Wegenwet, Waterstaatswet 1900, Wet herverdeling
wegenbeheer).12

12

Idem, p.29-30.

30

3. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN VAN BESTUUR EN
BESTUURSORGANEN
Toedeling van taken aan bestuursorganen
Artikel 21 van de Grondwet draagt de overheid op om te zorgen voor de bewoonbaarheid van het land
en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Deze zorg is een collectieve taak van alle
bestuursorganen gezamenlijk.
Artikel 21 Grondwet luidt: “De zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land en de
bescherming van het leefmilieu. Het openbaar bestuur in Nederland is belegd bij gemeenten, waterschappen,
provincies en het Rijk. Gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk zijn allen belast met de zorg voor de
fysieke leefomgeving. Die overheidszorg voor de fysieke leefomgeving krijgt vorm door het uitoefenen van
taken en bevoegdheden door de bestuursorganen en openbare lichamen of onder hun verantwoordelijkheid
door andere organisaties of personen.

Zodra duidelijk is dat een onderdeel van de fysieke leefomgeving aandacht van de overheid vereist,
ontstaat de vraag welke bestuurslaag daarvoor verantwoordelijk is.
Publieke verantwoordelijkheid komt in wetgeving tot uitdrukking door het beleggen van taken en
bevoegdheden bij bestuursorganen. Voorbeelden van taken zijn de beheertaken voor de hoofdwegen en het
hoofdwatersysteem, die zijn belegd bij de Minister van Infrastructuur en Milieu. Met bevoegdheden wordt
gedoeld op zeggenschap over besluiten zoals omgevingsvergunningen. Vaak geeft de wetgever kaders mee voor
het uitvoeren van taken en het uitoefenen van bevoegdheden. Overigens hebben gemeenten en provincies ook
uit eigen beweging, vanuit lokale of regionale omstandigheden of belangen, de zorg voor onderdelen van de
fysieke leefomgeving op zich genomen. Een voorbeeld daarvan is de zorg van de gemeente voor de openbare
ruimte in de stad. 13

Hoofdstuk 2 van de Omgevingswet bevat bepalingen over de taken en bevoegdheden van de overheid
op het terrein van de fysieke leefomgeving. Het deelt specifieke taken toe aan gemeenten,
waterschappen, provincies en het Rijk. Het bevat bepalingen over omgevingswaarden, instructieregels
en instructies waarmee de provincies en het Rijk de doorwerking van hun beleid voor de fysieke
leefomgeving kunnen vormgeven. Tot slot bevat het enkele bepalingen over bijzondere bevoegdheden
voor het beheer van de fysieke leefomgeving. 14
Uitgangspunt bij de toedeling van taken is subsidiariteit. Voor facultatieve («kan») bevoegdheden van een
bestuursorgaan van een provincie of het Rijk geldt daarom dat deze alleen kunnen worden ingezet als dat
vereist is met het oog op een provinciaal of nationaal belang dat niet op een doelmatige en doeltreffende wijze
door het gemeentebestuur kan worden behartigd, of als dat nodig is voor een doelmatige en doeltreffende
uitoefening van taken en bevoegdheden of de naleving van een internationaalrechtelijke verplichting.
Voor de op grond van de Omgevingswet verplichte uitvoering van bevoegdheden of taken is deze afweging al
op het niveau van de formele wet gemaakt. Als de wetgever de afweging heeft gemaakt hoeft de
subsidiariteitsafweging niet meer gemaakt te worden bij de uitoefening van die taken en bevoegdheden. 15

De regeling van taken en bevoegdheden in de Omgevingswet is gebaseerd op de bestaande
taakverdeling in de fysieke leefomgeving. Voor tastbare componenten zoals het watersysteem en
infrastructuur is deze taakverdeling scherp vastgelegd omwille van de noodzakelijke afbakening tussen
algemeen en functioneel bestuur. Voor andere opgaven, die zich niet houden aan lokale of regionale
grenzen, is sprake van co-actorschap van meerdere overheden en een coördinerende taak voor de

13

Kamerstukken II, vergaderjaar 2013/14, 33 962, nr.3, p.42.
Idem, p.72.
15 Idem, p.400.
14

31

Minister, zoals bij luchtkwaliteit. De bestuurlijke taakverdeling rond luchthavens, wegen en
spoorwegen wordt overigens bepaald in de relevante sectorwetten. De Omgevingswet is hier volgend.

Bestuurlijke taakverdeling
In het Nederlandse staatsbestel wordt onderscheid gemaakt tussen autonome taken en
bevoegdheden van de decentrale overheden en taken en bevoegdheden die in medebewind worden
uitgeoefend.
Een voorbeeld van een autonome bevoegdheid is het vaststellen van een verordening op het kappen van
bomen binnen de bebouwde kom, omdat hiervoor geen centrale wetgeving is vastgesteld die een dergelijke
regeling vordert.

Het vaststellen van een bestemmingsplan is medebewind, omdat de Wro dit verlangt.
Inhoudelijk is dit onderscheid in het omgevingsrecht soms van beperkte betekenis, omdat decentrale
overheden grote beleidsvrijheid hebben bij bepaalde taken die in medebewind worden uitgevoerd, zoals
ruimtelijke ordening. Men kan dan spreken van «vrij» medebewind. Het bestaande onderscheid en daarmee
ook de bestaande autonome beslisruimte worden in de Omgevingswet gerespecteerd. Dat staat de gewenste
verbeteringen van het wettelijke stelsel niet in de weg.

De politieke opvattingen over de taakverdeling tussen de bestuurslagen kunnen in de loop van de tijd
veranderen. De regering heeft ervoor gekozen de ambities voor de herziening van het omgevingsrecht
niet beleidsmatig te koppelen aan de ambities voor de vernieuwing van de bestuurlijke inrichting van
ons land. De Omgevingswet sluit zo veel mogelijk aan bij de bestaande bestuurlijke taakverdeling,
rekening houdend met gemaakte keuzes in de Bestuursafspraken, het Bestuursakkoord Water, de
Omgevingswet voor het afschaffen van Wgr-plusregio’s en de afspraken met de provincies over
decentralisatie van het natuurbeleid.
De taken op het terrein van de fysieke leefomgeving zijn dus verdeeld over alle bestuurslagen. Een gevolg
hiervan is dat bij besluiten soms taken van meer dan één bestuursorgaan in het geding zijn. Bestuursorganen
moeten bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden rekening houden met taken en bevoegdheden
van andere bestuursorganen. Daarnaast blijken beleidsvragen relatief vaak de omvang van bestuurlijke
eenheden te overstijgen. In dergelijke gevallen is samenwerking geboden, het zogenoemd co-actorschap.

De taak om zorg te dragen voor een onderdeel van de fysieke leefomgeving is te onderscheiden van
de bevoegdheid om een besluit te nemen dat dit onderdeel raakt. De Omgevingswet biedt in beginsel
de mogelijkheid om één besluit te nemen over een project of activiteit. Dat besluit zal veelal taken en
belangen van meerdere overheden raken. Uitgangspunt daarbij is dat elke overheid sturingsmogelijkheden houdt op activiteiten die zijn taken raken en om die reden betrokken wordt bij de
besluitvorming. Hiervoor geldt het adagium «bij een taak hoort een bevoegdheid».

Bevoegdheidsverdeling binnen de gemeente
De rol van de gemeenteraad is in het stelsel van de Omgevingswet goed geborgd. De gemeenteraad
stelt de omgevingsvisie vast en bepaalt daarmee de hoofdlijnen van het gemeentelijke beleid inzake
de fysieke leefomgeving. De raad stelt ook een omgevingsplan vast, maar kan er bijvoorbeeld voor
kiezen om bepaalde delen daarvan te delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.
De gemeenteraad krijgt geen adviesrol voor vergunningverlening door B&W waarbij van het omgevingsplan
wordt afgeweken. Binnen de generieke duale verhoudingen tussen raad en college beschikt de gemeenteraad
over toereikende instrumenten om het college te beïnvloeden. Het college staat onder voortdurende
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politieke controle van de raad. De raad kan op elk moment informatie vragen of het college of individuele
wethouders ter verantwoording roepen.

De dynamiek van het omgevingsplan rechtvaardigt een besluitbevoegdheid bij het college van B&W,
onder aanwijzing en onder controle van de raad.
De gemeenteraad komt niet buitenspel te staan, want hem staat voor het bepalen van de hoofdlijnen van het
omgevingsbeleid de (verplichte) omgevingsvisie ter beschikking. Daarnaast blijft de algemene
verordeningsbevoegdheid betreffende niet-omgevingsgerelateerde onderwerpen bestaan. De gemeenteraad zal voornamelijk via omgevingsvisie moeten sturen.

Beleidsdoorwerking: scheiding van beleid en normstelling
De uiteenlopende taken op het terrein van de fysieke leefomgeving die de verschillende overheden
uitvoeren, zijn zo verweven dat deze eigenlijk alleen goed kunnen worden verwezenlijkt op basis van
coördinatie van beleid en afstemming van besluiten en feitelijke handelingen.
In de Omgevingswet vindt inkadering van het beleid van “lagere overheden” door “hogere overheden”
plaats via juridische weg. Het Rijk en de provincies kunnen met rechtsregels andere bestuursorganen
instrueren hun taken en bevoegdheden op een specifieke wijze uit te voeren.
De geschiedenis heeft geleerd dat doorwerking van regels via beleid, waarbij bijvoorbeeld de visie van een
provincie moet doorwerken in de plannen van een gemeente, veel tijd, geld en energie kost, omdat al die
plannen, visies en beleid onderlinge afstemming vereisen. Dat is vaak verspilde moeite.

Uitgangspunt voor de Omgevingswet is daarom een scheiding van beleid en normstelling. Dat houdt
in dat beleidsdocumenten uitsluitend het vaststellend bestuursorgaan binden. Juridische binding van
andere overheden kan alleen worden verkregen door het stellen van daarop gerichte rechtsregels of
beschikkingen. 16
Bij het realiseren van hun doelstellingen worden het Rijk en de provincies veelvuldig geconfronteerd
met botsende taken of belangen van andere overheden. Voor dit soort gevallen beschikken Rijk en
provincie over doorzettingsmacht. Daarmee kunnen zij aan de beleidsopvattingen van de betrokken
andere overheden en eventuele beperkende regels op decentraal niveau voorbij gaan.

Beleidstaken en beheertaken.
Op het terrein van het omgevingsrecht wordt de term «beheer» vaak gebruikt, bijvoorbeeld:
milieubeheer, waterbeheer, natuurbeheer, wegbeheer, beheer van de openbare ruimte.
Het begrip beheer is altijd aan een concreet object of soorten van objecten of een gebied gekoppeld. Een
beheertaak wordt in de Omgevingswet omschreven als “een bijzondere taak of een geheel van taken
voortvloeiend uit een wettelijke bepaling om een of meer concreet bepaalde objecten of gebieden op een
vooraf omschreven kwaliteitsniveau te brengen of te houden. Dit omvat ook het houden van toezicht op
eventueel gebruik door burgers en bedrijven, met inzet van daarvoor geëigende bevoegdheden en middelen”.
17

Degene die is belast met een dergelijke taakopdracht heet beheerder. Dat zal veelal een bij of
krachtens de wet aangewezen openbaar lichaam zijn of een bestuursorgaan, maar het kan ook een
privaatrechtelijke rechtspersoon of natuurlijke persoon zijn.

16
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Over de wijze waarop de beheertaak wordt verricht is de beheerder verantwoording verschuldigd aan de
instantie die in eerste aanleg is belast met de algehele zeggenschap over het object of gebied. In de
overheidspraktijk wordt vaak onderscheid gemaakt tussen passief en actief beheer.
Onder passief beheer wordt dan meestal verstaan het aanwenden van juridische bevoegdheden zoals
regelgeving, vergunningverlening, het uitvoeren van een schouw en het beïnvloeden van handelingen die
door derden worden verricht aan of in het beheersobject (bijvoorbeeld een watersysteem of de openbare
ruimte).
Met actief beheer wordt dan meestal gedoeld op het zelf treffen van maatregelen of voorzieningen waarbij
de beheerder zelf met de «schep» in de handen aan de slag is. De beleidstaak voor water als onderdeel van
de zorg voor de fysieke leefomgeving wordt in de lijn van de huidige Waterwet in de Omgevingswet toegekend
aan het Rijk voor de rijkswateren en aan de provincie voor de niet-rijkswateren. De beheertaak voor de
rijkswateren is opgedragen aan Rijkswaterstaat als onderdeel van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
18

Voor zover de provincie de beheertaak niet aan zich houdt, worden de waterschappen en gemeenten
belast met de operationele waterbeheertaak binnen de beleidskaders die daarvoor worden gesteld.
De waterschappen, als functionele overheid specifiek belast met waterbeheer, zijn in beginsel
verantwoordelijk voor de totale afwatering in het stedelijk en landelijk gebied, de waterkwantiteit en
de waterkwaliteit, inclusief de afvalwaterzuivering en het beheer van de waterkeringen.

De taken van de overheid op het terrein van de fysieke leefomgeving
De kernopdracht om te zorgen voor de fysieke leefomgeving is geformuleerd in artikel 2.1, eerste lid,
van de Omgevingswet: «Een bestuursorgaan van een gemeente, een provincie of het Rijk of, met
inachtneming van de Waterschapswet, van een waterschap oefent zijn taken en bevoegdheden op
grond van deze wet uit met het oog op de doelen van de wet.”
De Omgevingswet bewerkstelligt hiermee een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving en
doorbreekt daarmee de kaders en sectoren die de huidige omgevingsrechtelijke wetgeving kenmerken. Integrale
omgevingszorg is dus het uitgangspunt. Toch is het soms nodig om een begrenzing aan te brengen in de belangen
en aspecten die een bestuursorgaan moet afwegen of bij een besluit moet betrekken. Dit is vooral van belang
voor het formuleren van de beoordelingsaspecten voor het verlenen van omgevingsvergunningen.
Bijvoorbeeld: bij een aanvraag voor het plaatsen van een bouwwerk dat is voorzien in het omgevingsplan kan de
afweging beperkt blijven tot de kwaliteit van dat bouwwerk en hoeven andere zijdelingse of ver weg gelegen
belangen niet aan de orde te komen. Artikel 2.1 biedt daarom de ruimte om in de wet zelf, de
uitvoeringsregelgeving en decentrale regelgeving het beoordelingskader voor besluiten te verbijzonderen.
Dit maakt maatwerk mogelijk en voorkomt onnodige bestuurlijke lasten en problemen in de uitvoering. De
bestuurlijke lasten zouden onnodig hoog worden als in een dergelijk geval een brede belangenafweging moet
worden gemaakt. Dat zou ook ten koste gaan van de voorspelbaarheid van de besluitvorming voor aanvragers en
van de rechtszekerheid. Ook anderen dan overheden kunnen een overheidstaak verrichten, onder
verantwoordelijkheid van het overheidsorgaan dat met de wettelijke taak is belast. Zo kan het beheer van een
weg of een natuurgebied worden gelegd bij een privaatrechtelijke organisatie, die dat beheer dan uitoefent onder
eindverantwoordelijkheid van de overheid. Ook de aanleg zal doorgaans gebeuren door een private
onderneming. 19

In het voorgaande zijn twee manieren van organisatie van de overheidszorg voor de fysieke
leefomgeving naar voren gekomen. Het gaat enerzijds om de algemene zorg voor de fysieke
leefomgeving, die door alle algemene overheden wordt uitgeoefend. De algemene zorg ligt in de
Omgevingswet primair bij de gemeente.
18
19
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Anderzijds is er de zorg voor specifieke onderdelen van de fysieke leefomgeving. Dit is bijvoorbeeld
aan de orde bij infrastructuur, watersystemen en natuur, waarbij meestal het grondgebied van
meerdere gemeenten en soms meerdere provincies is betrokken. Daarbij is één overheid integraal
verantwoordelijk en vervult het als beleidsmaker en beheerder de centrale bestuurlijke taken die
gemoeid zijn met de zorg voor dat onderdeel. Uiteindelijk is het aan die overheid om te voldoen aan
de omgevingswaarden en ook andere doelstellingen te bereiken die voor dat onderdeel van de fysieke
leefomgeving gelden.

Geen wettelijke toedeling van “algemene” taken
De Omgevingswet bevat geen artikelen die de algemene taken van gemeenten, waterschappen,
provincies en het Rijk voor de fysieke leefomgeving op een zo volledig mogelijke wijze verwoorden.
De wetgever vindt het niet nodig en ook niet wenselijk om een uitputtende regeling en afbakening te
geven van welk overheidsniveau voor welk deel van de overheidszorg verantwoordelijk is en welke
taken daarvoor moeten worden verricht of welke bevoegdheden daartoe moeten worden aangewend.
Zo is bijvoorbeeld niet expliciet bepaald dat de gemeente tot taak heeft om te komen tot een evenwichtige
toedeling van functies aan haar grondgebied of delen daarvan (de oude ruimtelijke ordeningstaak). Ook is niet de
zorg voor het milieu in het algemeen of die voor de externe veiligheid, de kwaliteit van de bouwwerken, enzovoort
als een specifieke gemeentelijke taak verwoord.
Los van de vraag of een uitputtende verwoording van die taken voor elk schaalniveau wel mogelijk is, zou dit
leiden tot een lange opsomming met dikwijls elkaar overlappende beschrijvingen. En hoe gedetailleerder deze
lijst zou worden, des te meer vragen deze zou oproepen. Want zou dan een ontbrekende beschrijving impliceren
dat het ontbrekende deel niet tot een taak zou horen, of zou dat dan voortvloeien uit of vallen onder een andere
beschrijving?
Als daarbij bovendien een strikte scheiding van verantwoordelijkheden tussen de overheidsniveaus zou moeten
worden aangebracht, zou dat leiden tot ingrijpende voorstellen voor een nieuw organisatiepatroon, waarbij taken
of bevoegdheden op een geheel nieuwe wijze zouden worden toegedeeld.

Tegelijkertijd kan er niet aan voorbij worden gegaan dat sommige onderwerpen dusdanig
structurerend zijn voor de bestuurlijke taak- en rolverdeling dat verankering op formeel wetsniveau
vereist is. Daarom zijn ook enkele verplichtingen die voortvloeien uit de algemene zorg van de overheid
opgenomen in de Omgevingswet.
Zo bepalen enkele artikelen van afdeling 2.3 dat het Rijk en de provincies bepaalde omgevingswaarden moeten
vaststellen. Ook regelen enkele artikelen van afdeling 2.5 dat het Rijk en de provincies bepaalde instructieregels
moeten vaststellen. Ook in andere onderdelen van de Omgevingswet is bepaald dat bestuursorganen van
gemeente, waterschap, provincie of het Rijk bepaalde bevoegdheden moeten inzetten om de doelen van de
Omgevingswet te verwezenlijken.
Zo bepaalt afdeling 4.1 van de Omgevingswet dat gemeenten in het omgevingsplan de functies toedelen aan
locaties. Ook bepaalt het over welke activiteiten het Rijk algemene regels kan stellen. Afdeling 5.1 bepaalt voor
welke activiteiten van rijkswege een vergunning vereist is en in welke gevallen kan worden afgeweken van de
hoofdlijn dat de gemeente beslist op een aanvraag om een omgevingsvergunning. 20

Wettelijke toedeling van specifieke taken.
De Omgevingswet bevat in afdeling 2.4 wel een toedeling van enkele specifieke (beheer-)taken voor
de te onderscheiden bestuursniveaus of hun bestuursorganen. Het gaat hier in het bijzonder om de
afbakening van taken tussen het functioneel en algemeen bestuur en om de toedeling van enkele
20
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specifieke beheertaken, die niet zonder meer uit de algemene verantwoordelijkheid van de
gemeenten, provincies of het Rijk zijn af te leiden. Die toedeling sluit overigens aan bij die welke nu al
in de omgevingsrechtelijke wetgeving is neergelegd.

Decentraal, tenzij.
De Omgevingswet brengt geen wijzigingen aan in het beginsel dat de taken voor de fysieke
leefomgeving die de overheid moet behartigen in de eerste plaats bij de gemeenten liggen en, waar
het gaat om het waterbeheer, bij de waterschappen.
De gemeenten zorgen voor de openbare ruimte, ze delen de schaarse ruimte toe aan maatschappelijke
functies en zijn het bevoegd gezag voor veruit de meeste activiteiten van burgers en bedrijven. De
waterschappen, organen van functioneel bestuur, zorgen voor het voor Nederland cruciale beheer van
watersystemen.

Toch spelen ook het Rijk en de provincies belangrijke rollen in de zorg voor de fysieke leefomgeving.
De provincies hebben een belangrijke bestuurlijke rol bij het verbinden en regisseren van de opgaven in de
fysieke leefomgeving, opdat het geheel meer is dan de som der delen. De schaal van sommige onderdelen
van de fysieke leefomgeving vereist dat de behartiging daarvan wordt gelegd bij het Rijk of de provincies. Het
gaat daarbij onder meer om een deel van de infrastructuur, de grote wateren en de natuur. Ook de wens om
kennis en kunde op één plaats te concentreren is vaak een reden geweest voor een rol van het Rijk of de
provincies, maar dit argument verliest aan kracht wanneer omgevingsdiensten hierin kunnen voorzien.
Binnen onze gedecentraliseerde eenheidsstaat is het algemeen erkend dat beleidsvorming en regelstelling
ook door de centrale overheid kunnen geschieden. Argumenten daarvoor zijn maatschappelijke en politieke
wensen zoals een gelijk speelveld (gelijke behandeling van gelijke gevallen, ongeacht de plek), doelmatigheid
en doeltreffendheid (uniforme uitvoering, borgen deskundigheid) en het voorkomen van probleem- en
kostenafwenteling op andere overheden. Zo is het voor bouwbedrijven belangrijk dat technische en
procedurele regels voor bouwwerken overal in Nederland hetzelfde zijn. Dat maakt bouwen goedkoper.

In het huidige omgevingsrecht vinden we in ieder geval vijf typen gevallen waarin de zorg voor de
fysieke leefomgeving wordt belegd bij het Rijk of de provincies:
1.

Onderwerpen met een zodanig geografisch schaalniveau dat de gemeente deze zorg niet doelmatig of
doeltreffend kan behartigen. Zo zijn beheertaken voor de rijkswateren en de hoofdinfrastructuur bij het Rijk
belegd en beheertaken voor andere infrastructuur en beschermde (natuur)gebieden bij de provincie. Dit soort
sturingsconcepten is bijvoorbeeld te vinden in de Waterwet, de infrastructuurwetgeving en het voorstel voor
de Wet natuurbescherming. In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening vinden we het bij de
bescherming van buisleidingen en hoogspanningsverbindingen. Dat het primaat bij dergelijke onderwerpen bij
het Rijk of de provincie ligt, wil echter niet zeggen dat de gemeente geen taken heeft in gebieden waar de zorg
van «hogere» bestuursorganen zich manifesteert: binnen de randvoorwaarden die de bovenlokale belangen
met zich meebrengen kan de gemeente afwegingen maken. Ook blijven bepaalde taken bij de gemeente, zoals
vergunningverlening voor en toezicht en handhaving op activiteiten die geen belangrijke gevolgen hebben voor
de onderwerpen die aan de zorg van het Rijk of de provincie zijn toegedeeld.

2.

Beleidsmatige belangen op een hoger geografisch schaalniveau. Dit speelt bijvoorbeeld in de ruimtelijke
ordening. Het zou zeer onwenselijk zijn het primaat voor de ruimtelijke ordening aan de gemeente te
onttrekken. Maar soms blijkt het nodig om voor bepaalde deelonderwerpen op een hoger schaalniveau beleid
te formuleren. Een actueel voorbeeld is het beleid rond vestiging van kantoren, gezien de grootschalige
leegstand. Een meer tijdloos onderwerp is het behoud van cultureel erfgoed, zoals stads- en dorpsgezichten en
werelderfgoederen. Door randvoorwaarden te stellen aan de taak- en bevoegdheidsuitoefening door
gemeenten kunnen provinciale en nationale belangen doelmatig en doeltreffend worden geborgd.

3.

Gelijk speelveld of beschermingsniveau. Soms blijkt nationale of internationale normstelling wenselijk omwille
van een «gelijk speelveld» voor bedrijven of een «gelijk beschermingsniveau» voor burgers of intrinsieke
waarden. De achterliggende gedachte voor de gewenste gelijkheid is ofwel het voorkomen van een «race to
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the bottom» (of «race to the top») ofwel het bieden van uniformiteit aan landelijk opererende bedrijven. Dit
argument is van groot belang voor de landelijke bouwregelgeving. Het is ook prominent aanwezig in de
milieuregelgeving, zeker ook op EU-niveau. Ook de omvang en de complexiteit van dergelijke regelgeving maakt
het moeilijk voor gemeentebesturen om doelmatig en doeltreffend te voorzien in de nodige regels. De colleges
van burgemeester en wethouders spelen in deze gevallen vaak wel een belangrijke uitvoerende rol. Verder kan
het decentraal bestuur soms – binnen nationaal bepaalde grenzen – lokaal of regionaal maatwerk bieden.
4.

Complexe initiatieven. Tot slot zijn er initiatieven van bedrijven en uitvoerende overheden die omwille van hun
schaalgrootte, maatschappelijk belang, gevolgen voor de fysieke leefomgeving of bestuurlijke complexiteit tot
de zorg van het Rijk of de provincie worden gerekend. Bestuurlijke complexiteit kan ontstaan doordat er
spanning is tussen de lokale belangen en het algemeen belang op een grotere geografische schaal. Tot vrij
recent was ook de technische of juridische complexiteit een veel gebruikt argument voor het opschalen van
bevoegdheden, maar dat argument heeft aan kracht verloren door de oprichting van de omgevingsdiensten.
Complexiteit speelt een rol bij de bestuurlijke taak- en bevoegdheidsverdelingen in bijvoorbeeld de Wet
milieubeheer/Wabo (IPPC-installaties* en bedrijven die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen 1999),
de Ontgrondingenwet, de Mijnbouwwet, de Tracéwet, de energiewetgeving en de Wet ruimtelijke ordening
(inpassingsplannen, coördinatieprocedure).

5.

Nationale veiligheid. Voor bijvoorbeeld militaire activiteiten gelden bijzondere vereisten voor de
vertrouwelijkheid van de voorbereiding van een besluit. Het is niet doelmatig om in elke gemeente waar zich
dergelijke activiteiten voordoen te voorzien in de vereiste technische en organisatorische randvoorwaarden
hiervoor. Daarom is bijvoorbeeld in het huidige Besluit omgevingsrecht geregeld dat de vergunningen voor
dergelijke activiteiten centraal worden verleend. 21

Nationale en provinciale belangen.
De aanwezigheid van een nationaal belang kan in de eerste plaats voortvloeien uit uitdrukkelijk bij de
wet aan het Rijk toegekende taken.
Uit de wettelijke taak en verantwoordelijkheid van het Rijk voor een veilig luchtverkeer en de nationale veiligheid
vloeit bijvoorbeeld voort dat beperkende regels kunnen worden gesteld voor hoogbouw om de werking van
radarstations veilig te stellen. Een ander voorbeeld is de internationale verplichting om op grond van de
kaderrichtlijn water per stroomgebiedsdistrict maatregelen te treffen. Of de verplichting op grond van het
werelderfgoedverdrag om het cultureel en natuurlijk erfgoed te beschermen. Ook kan de vereiste coördinatie
tussen het Rijk en waterschappen, waar het Rijk omwille van bepaalde nationale belangen als beheerder van een
watersysteem optreedt, voldoende reden zijn om toepassing te geven aan de bevoegdheid tot het stellen van
instructieregels of instructies. 22
Ook kan de vereiste coördinatie tussen het Rijk en waterschappen, waar het Rijk omwille van bepaalde nationale
belangen als beheerder van een watersysteem optreedt, voldoende reden zijn om toepassing te geven aan de
bevoegdheid tot het stellen van instructieregels of instructies. Het Rijk kan ook andere onderwerpen aanmerken
als van nationaal belang, waarvoor het doelmatig en doeltreffend is om daarvoor op rijksniveau regels te stellen.

De aanwezigheid van een provinciaal belang kan allereerst voortvloeien uit uitdrukkelijk bij de wet aan
de provincies toegekende taken (zoals voor stiltegebieden, grondwaterbeschermingsgebieden,
luchthavens van regionale betekenis). Daarnaast kunnen provinciale staten ook zelf oordelen dat er
sprake is van een provinciaal belang, waarvoor het doelmatig en doeltreffend is om bij
omgevingsverordening instructieregels of instructies te geven. 23
Provinciale staten kunnen daarbij door het Rijk behartigde nationale belangen ook als provinciale belangen
aanmerken. Die belangenbehartiging (al dan niet met het geven van instructieregels of een instructie) door de
provincie kan dan alleen plaatsvinden voor zover deze geen strijd oplevert met de behartiging van het belang
door het Rijk. 24
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Ook de aanwezigheid van een nationaal belang kan voortvloeien uit uitdrukkelijk bij de wet aan het
Rijk toegekende taken.
Uit de wettelijke taak en verantwoordelijkheid van het Rijk voor een veilig luchtverkeer en de nationale veiligheid
vloeit bijvoorbeeld voort dat beperkende regels kunnen worden gesteld voor hoogbouw om de werking van
radarstations veilig te stellen. Een ander voorbeeld is de internationale verplichting om op grond van de
kaderrichtlijn water per stroomgebiedsdistrict maatregelen te treffen. Of de verplichting op grond van het
werelderfgoedverdrag om het cultureel en natuurlijk erfgoed te beschermen.
Ook kan de vereiste coördinatie tussen het Rijk en waterschappen, waar het Rijk omwille van bepaalde nationale
belangen als beheerder van een watersysteem optreedt, voldoende reden zijn om toepassing te geven aan de
bevoegdheid tot het stellen van instructieregels of instructies. Het Rijk kan ook andere onderwerpen aanmerken
als van nationaal belang, waarvoor het doelmatig en doeltreffend is om instructieregels of instructies te geven.
Voorbeelden hiervan zijn de nationale belangen die in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zijn benoemd
en in het huidige Besluit algemene regels ruimtelijke ordening zijn opgenomen. De criteria in artikel 2.3 maken
daarnaast expliciet dat de vorm en inhoud van instructieregels of instructies in een instructiebesluit niet verder
mogen gaan dan wat voor een doeltreffende verwezenlijking van het beoogde doel nodig is. 25

In de motivering bij het desbetreffende besluit zal moeten worden aangegeven welke van de
genoemde criteria aanleiding is of zijn om over te gaan tot het stellen van de regels of het geven van
de instructie.
De Afdeling advisering van de Raad van State en het parlement, of – als het gaat om provinciale
belangen - provinciale staten, kunnen zich vervolgens een oordeel vormen over er werkelijk sprake is
van een nationaal, dan wel provinciaal belang. Of er sprake is van een provinciaal of nationaal belang
blijft overigens uiteindelijk een politieke beoordeling, waarvan de toetsing door de rechter marginaal
zal zijn. 26
De toepassing van het subsidiariteitsbeginsel gebeurt ten dele door de wetgever, bij het toedelen van
taken en bevoegdheden in de wet. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op een aantal
taken en bevoegdheden die in de Omgevingswet bij de provincie en het Rijk zijn neergelegd.
Het is echter niet mogelijk om in alle gevallen op voorhand te stellen welk bestuursorgaan verantwoordelijk
moet zijn. Dit is deels ook afhankelijk van de bestuurlijke context op een bepaald moment. In veel gevallen kan
het subsidiariteitsbeginsel daarom pas worden toegepast bij het uitoefenen van een taak of bevoegdheid.

In artikel 2.3 Omgevingswet worden twee argumenten genoemd die het Rijk of een provincie kan
hanteren bij het besluit om een dergelijke taak of bevoegdheid uit te oefenen. Ten eerste kan een rol
van het Rijk of de provincie nodig zijn met het oog op een provinciaal belang of een nationaal belang,
tenzij de gemeentebesturen, respectievelijk provinciebesturen dat belang op doelmatige en
doeltreffende wijze kunnen behartigen.
Ten tweede kan zo’n rol nodig zijn in verband met een doelmatige of doeltreffende uitoefening van
de taken en bevoegdheden krachtens de Omgevingswet, of omdat EU-regelgeving eigenlijk geen
andere vorm toestaat.
Of een bepaald onderwerp als een provinciaal of nationaal belang kan worden aangemerkt is afhankelijk van de
bestuurlijke context op een bepaald moment. Dit betekent dat hetgeen als provinciaal of nationaal belang wordt
aangemerkt naar tijd en plaats uiteen kan lopen. Dit is ook zichtbaar geworden na de inwerkingtreding van de Wro.
Het Rijk, de provincies en de gemeenten hebben toen opnieuw gezocht naar een evenwicht in de onderlinge
verhoudingen.
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Het evenwicht in de verantwoordelijkheden van de verschillende bestuurslagen zal ongetwijfeld in de
toekomst nog veranderen, afhankelijk van de opgaven en politieke opvattingen op dat moment. Het
wettelijke subsidiariteitsbeginsel is hiervoor sturend.
De aanwezigheid van een provinciaal belang kan allereerst voortvloeien uit uitdrukkelijk bij de wet aan de provincies
toegekende taken (zoals voor stiltegebieden, grondwaterbeschermingsgebieden, luchthavens van regionale
betekenis). Daarnaast kunnen provinciale staten ook zelf oordelen dat er sprake is van een provinciaal belang,
waarvoor het doelmatig en doeltreffend is om bij omgevingsverordening instructie-regels of instructies te geven.
Provinciale staten kunnen daarbij door het Rijk behartigde nationale belangen ook als provinciale belangen
aanmerken. Die belangenbehartiging (al dan niet met het geven van instructieregels of een instructie) door de
provincie kan dan alleen plaatsvinden voor zover deze geen strijd oplevert met de behartiging van het belang door
het Rijk.27

Zouden in een gebied zowel provinciale als nationale belangen aan de orde zijn, dan kunnen zowel het
Rijk als de provincie instructieregels stellen of projectbesluiten nemen. Die zullen al in beeld komen in
de fase van beleidsvorming, die vooraf gaat aan het toepassen van de bevoegdheden, en daarna door
de betrokken bestuursorganen gezamenlijk worden opgepakt. Zo maken Rijk en regio gezamenlijk
gebiedsagenda’s waarin voor een landsdeel de ambities worden vastgelegd in het ruimtelijk fysieke
domein én de opgaven die daarmee samenhangen.
Doordat de opgaven ook op kaart worden vastgelegd ontstaat een eerste beeld waar opgaven elkaar
kunnen versterken, of als in dit concrete voorbeeld, waar mogelijk conflicten kunnen ontstaan.
Als er behoefte is de opgaven voor een concreet gebied of casus verder uit te werken, bestaat bijvoorbeeld de
mogelijkheid een MIRT-onderzoek uit te voeren. Een gezamenlijk beeld op hoofdlijnen over de opgaven in het
gebied kan vervolgens worden vastgelegd in een programma voor dat gebied (een programma op grond van artikel
3.4, dat op grond van artikel 2.2, tweede lid, gezamenlijk zou kunnen worden vastgesteld door de betrokken
bestuursorganen). Zo’n «gebiedsprogramma» is de opvolger van de structuurvisie voor een project of gebied op
grond van de Wet ruimtelijke ordening.
Vervolgens kunnen de bevoegdheden door de betrokken bestuurslagen zo worden uitgeoefend dat er voldoende
ruimte blijft voor de andere belangen die aan de orde zijn. Daarbij blijven het Rijk en de provincie gebonden aan de
voor hen geldende begrenzing als gevolg van het subsidiariteitsbeginsel dat is verankerd in artikel 2.3 van de
Omgevingswet. Dat betekent dat het Rijk en de provincie hun bevoegdheden slechts kunnen inzetten als dat nodig
is vanwege een nationaal respectievelijk provinciaal belang dat niet op een doelmatige en doeltreffende wijze door
het gemeentebestuur kan worden behartigd, of als dat nodig is voor een doelmatige en doeltreffende uitoefening
van de taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet of de uitvoering van een internationaalrechtelijke
verplichting.
Men zou dan ook tot de conclusie kunnen komen dat een gezamenlijk programma voldoende is om de ambities
voor het gebied te realiseren. Wil men die ambities juridisch bestendigen of bepaalde projecten van nationaal of
provinciaal belang realiseren, dan zou het Rijk in het gegeven voorbeeld zijn bevoegdheden kunnen toepassen voor
het industrieterrein van nationaal belang en de provincie haar bevoegdheden voor het toeristisch relevante
natuurgebied. Mocht de interbestuurlijke afstemming niet tot een gezamenlijk beeld leiden, of mochten
bestuursorganen – al dan niet na een bestuurswisseling – besluiten nemen die daarvan afwijken, dan blijven het
Rijk en de provincie vanzelfsprekend bevoegd de genoemde pro-actieve en reactieve bevoegdheden in te zetten
voor het bereiken van hun beleidsdoelstellingen. Als bestuursorganen instructieregels of instructies niet naleven,
kan het generieke instrumentarium voor interbestuurlijk toezicht worden ingezet (schorsing en vernietiging,
indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing). 28
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Algemene zorg voor de fysieke leefomgeving door het Rijk.
Ook op nationaal niveau liggen er taken om een duurzame, veilige en gezonde fysieke leefomgeving te
bewerkstelligen. Die komen het zichtbaarst tot uitdrukking bij de zorg voor de nationale infrastructuurnetwerken, het hoofdwatersysteem, zoals de grote rivieren en de Noordzee en de primaire
waterkeringen die niet bij de waterschappen in beheer zijn, zoals de Afsluitdijk.
Maar ook voor de woningbouw draagt het Rijk door het benoemen van rijksdoelstellingen een zorg voor voldoende
en kwalitatief goede woningen en voor differentiatie van de woningvoorraad. Het Rijk moet er voor zorgen dat het
bestuurlijk bestel naar behoren functioneert. Dit wordt ook wel systeemverantwoordelijkheid genoemd. In dit
verband waarborgt het Rijk de minimumnormen en -rechten en stelt het de decentrale overheden in staat hun
taken uit te voeren. Het Rijk heeft ook de verantwoordelijkheid voor al die taken die niet goed decentraal kunnen
worden uitgevoerd en daarnaast voor alle taken waar het op wordt aangesproken en die niet zijn toegedeeld aan
andere bestuursorganen.
Het is aan het Rijk om tot normstelling of uitvoering over te gaan als een onderwerp van zorg niet op doelmatige
of doeltreffende wijze door gemeenten of provincies kan worden behartigd, gezien de aard van de betrokken taak.
Hetzelfde geldt als een onderwerp wegens de schaal waarop een aangelegenheid moet worden geregeld niet goed
kan worden ingevuld op (inter)provinciaal niveau. Die keuze kan ook worden ingegeven door de noodzaak om een
onaanvaardbare rechtsongelijkheid voor burgers te voorkomen.
Tenslotte is het Rijk primair verantwoordelijk voor het op een juiste wijze nakomen van internationale
verplichtingen. Het Rijk vervult ook zelf specifieke, meer functionele beheertaken: het is verantwoordelijk voor
onder meer het beheer van de hoofdinfrastructuur (hoofdvaarwegen, hoofdwegennet, hoofdspoornetwerk) en het
hoofdwatersysteem. 29

Het Rijk onderschrijft het belang van een goede omgevingskwaliteit. Dit belang is daarom expliciet
opgenomen in de maatschappelijke doelen die zijn opgenomen in artikel 1.3 van de Omgevingswet.
Ook is «het beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige waarden» opgenomen in artikel
2.1, derde lid, als één van de oogmerken die van belang kan zijn bij de uitoefening van taken en
bevoegdheden op grond van de wet.
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte heeft het kabinet als lijn gekozen dat het Rijk een verantwoordelijkheid
heeft voor het cultureel en natuurlijk UNESCO-werelderfgoed (inclusief de voorlopige lijst), kenmerkende stads- en
dorpsgezichten, rijksmonumenten en cultuurhistorische waarden in of op de zeebodem. De borging hiervan
verloopt nu via verschillende instrumenten op grond van de Wet ruimtelijke ordening, de Wabo en de
Monumentenwet 1988.
De huidige regelgeving voor borging van die kwaliteiten zal goeddeels overgaan naar de uitvoeringsregelgeving van
de Omgevingswet, met als belangrijke uitzondering de aanwijzing van de rijksmonumenten, die over gaat naar het
door uw Kamer aangenomen wetsvoorstel voor de Erfgoedwet. De verantwoordelijkheid voor andere elementen
van de omgevingskwaliteit, zoals de bescherming van landschappelijke waarden en stedenbouwkundige waarden
zonder internationaal belang, ligt bij het decentrale bestuur. Daarbij hebben de provincies vooral een taak bij de
landschappelijke kwaliteiten, zoals overeengekomen in het Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur.
Daarnaast zullen de gemeenten via een instructieregel op grond van artikel 2.28, onder a, van de Omgevingswet,
door het Rijk worden verplicht om in het omgevingsplan rekening te houden met cultureel erfgoed. Daar vallen ook
cultuurlandschappen onder. De gemeenten zullen het cultureel erfgoed moeten inventariseren en waar nodig
bescherming moeten bieden via het omgevingsplan. 30

De algemene zorg voor de fysieke leefomgeving door de provincies.
Provincies dragen op het bovengemeentelijke en (inter)regionale niveau een verbindende en
regisserende verantwoordelijkheid voor de fysieke leefomgeving, rekening houdend met de primaire
verantwoordelijkheid van (samenwerkende) gemeenten.
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De provincie als gebiedsregisseur: op dit hogere schaalniveau zien de provincies er op toe dat de lokale
ontwikkelingen en besluiten van afzonderlijke gemeenten en waterschappen op het terrein van de fysieke
leefomgeving blijven passen in het grotere geheel.
Het gaat er bijvoorbeeld om dat gemeenten elkaar niet beconcurreren met een overaanbod van bedrijfsterreinen
of kantoorlocaties, dat de (inter)nationale natuurambities gestalte krijgen, dat aansprekende landschappen worden
behouden. Provincies voeren, rekening houdend met de doelstellingen van het Rijk, de regie over de integratie en
afweging van ruimtelijke opgaven van provinciaal belang en stellen daartoe vanuit een ruimtelijke en economische
strategische oriëntatie de kaders voor onder meer het milieu en natuurbeleid en de ontwikkeling van
bedrijfsterreinen en woningbouwprogrammering.

De provincies dragen ook de zorg voor het integrale waterbeleid voor regionale watersystemen
(kwaliteit, kwantiteit en veiligheid). Hiertoe stellen zij onder meer regionale waterprogramma’s op
(artikel 3.7). Het beheer van de regionale watersystemen ligt in beginsel bij de waterschappen,
conform artikel 2, tweede lid, van de Waterschapswet.
Tot de kerntaken van de provincies kan ook cultureel erfgoed worden gerekend, waar dit de lokale belangen
overstijgt. De Omgevingswet biedt de provincies de mogelijkheid voor een effectieve sturing op de onderdelen van
de fysieke leefomgeving die van provinciaal belang zijn. Voor de aanwending van die bevoegdheden zijn de criteria
van toepassing zoals vastgelegd in artikel 2.3.
Verder hebben de provincies de taak bestuurlijk toezicht te houden op gemeenten en waterschappen. De provincie
moet zo nodig ook komen met oplossingen voor bestuurlijke problemen tussen gemeenten of tussen gemeenten
en waterschappen, bijvoorbeeld als bij tegengestelde belangen een knoop moet worden doorgehakt.
Provincies vervullen ook zelf specifieke, meer functionele beheertaken: ze zijn verantwoordelijk voor het beheer
van een deel van de vaarwegen en het grondwater en dragen bij aan voldoende schoon water voor de bereiding
van drinkwater en een goede zwemwaterkwaliteit. Ook op het gebied van infrastructuur hebben zij taken: zij
beheren een deel van de wegen, zijn verantwoordelijk voor luchthavens van regionale betekenis en dragen zorg
voor aanleg en beheer van lokale spoorweginfrastructuur in gebieden waar die zorg niet is toevertrouwd aan een
openbaar lichaam op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 31

Specifieke taken: beleid en beheer van watersystemen.
Over de toedeling van de beleids- en beheertaken voor watersystemen kan het volgende in algemene
zin worden toegelicht. Bij algemene maatregel van bestuur worden de watersystemen waarvoor het
Rijk verantwoordelijkheid draagt aangewezen. In een aantal gevallen beheert het Rijk delen van het
hoofdwatersysteem niet actief of heeft het beheertaken voor delen ervan overgedragen aan anderen.
Zo zijn er gevallen waarin het waterstaatkundig beheer van een jachthaven aan een gemeente wordt overgelaten,
maar het Rijk kwaliteitsbeheerder blijft, of dat het Rijk het waterstaatkundig beheer van een vaarweg overneemt
van een provincie en het kwaliteitsbeheer aan het waterschap overlaat. Voor de regionale watersystemen vindt de
aanwijzing van de verantwoordelijke instantie plaats bij provinciale verordening.
De provincie laat de waterstaatkundige beheertaken aan de waterschappen over, tenzij dit niet verenigbaar is met
een goede organisatie van de waterstaatkundige verzorging. In de praktijk betekent dit dat de meeste beheertaken
berusten bij een waterschap. 32

Een watersysteem omvat meer dan de zichtbare waterstaatswerken (oppervlaktewaterlichaam,
bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk). Het omvat ook grondwaterlichamen.
De gemeenten zijn belast met het voorkomen of beperken van structurele grondwaterproblemen voor de aan de
fysieke leefomgeving toegedeelde functies. Die grondwaterstand moet worden afgestemd op de uiteenlopende
functies van gronden en ook de inrichting en het beheer van het bebouwd of onbebouwd gebied. 33
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Dit geldt voor zover die taak doelmatig kan worden uitgeoefend door de gemeente en niet aan het
waterschap (vergunningverlening en peilbeheer) of de provincie (vergunningverlening) is toegedeeld.
De Omgevingswet maakt het mogelijk dat de provincie of het Rijk – in lijn met de huidige Waterwet –
waterbeheertaken bij een gemeente belegt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij de zorg voor een
deel van een vaarweg of het beheer van een haven.

Beheer vaarwegen
Het Rijk of de provincie kan aan een oppervlaktewaterlichaam als onderdeel van een watersysteem de
functie van vaarweg toekennen. Het Rijk wijst via het nationale waterprogramma de hoofdvaarwegen
aan, die worden beheerd door Rijkswaterstaat.
Het gaat om ongeveer 1.400 km vaarwegen. De beheertaak van de overige vaarwegen, met een gezamenlijke
lengte van ongeveer 3.400 km, houden de provincies deels in eigen beheer, deels wordt het beheer daarvan
opgedragen aan waterschappen of gemeenten. De beheertaak omvat alle zaken die noodzakelijk zijn voor het in
fysieke zin doen functioneren van de vaarweg voor de functie die aan de vaarweg is toegekend, zoals vrachtvaart
of recreatievaart. Het omvat bijvoorbeeld het onderhoud van de vaarweg, de oevers, de gronden erlangs, de
bruggen en de sluizen. Voor vaarwegen in beheer bij de provincie worden tot op heden regels gesteld in een
zogenoemde vaarwegverordening.
Onder de Omgevingswet worden dergelijke regels aangemerkt als regels verbonden aan de toegekende functie
van een onderdeel van de fysieke leefomgeving (te weten: vaarweg, haven). Het ligt daarom voor de hand dat
dergelijke regels in de omgevingsverordening worden opgenomen.
Wordt het beheer van een vaarweg aan een gemeente toegedeeld (bijvoorbeeld stedelijke havens en grachten),
dan zal ook de gemeente regels kunnen stellen die voor een goed beheer daarvan noodzakelijk zijn. Dergelijke
regels zullen onderdeel vormen van het omgevingsplan. Uiteraard is daarbij afstemming nodig met de beheerder
van het watersysteem (veelal het waterschap) die de overige aspecten van het beheer van het watersysteem
behartigt.
Het nautisch beheer (de regeling van het verkeer op het water en de bijbehorende bevoegdheid om
verkeerstekens en dergelijke te plaatsen) is gebaseerd op de Scheepvaartverkeerswet en vormt geen onderdeel
van het beheer van watersystemen als bedoeld in de Omgevingswet. Overigens komt in de
Scheepvaartverkeerswet tot uiting dat de verkeersregulering mede dienstbaar kan zijn aan het beheer van het
watersysteem waartoe de «scheepvaartweg» behoort. Het nautisch beheer en het beheer van het watersysteem
zijn dan ook vaak in één hand. 34

Wegbeheer
Het beheer van openbare wegen is geregeld via de Wegenwet. Die wet zal op een later moment
opgaan in de Omgevingswet. Het behoeden van de staat en werking van deze wegen voor activiteiten
die gevolgen hebben of kunnen hebben voor die wegen, valt wel onder het bereik van de
Omgevingswet. Deze taak volgt de beheertoedeling zoals die krachtens de Wegenwet bestaat en is
daarom verdeeld over gemeenten, waterschappen, provincies en de Minister van Infrastructuur en
Milieu.
Het beheer van spoorweginfrastructuur, met inbegrip van de infrastructuur voor tram en metro, is op dit moment
geregeld in enkele spoorwetten, met name de Spoorwegwet, de Spoorwegwet 1875 en de Locaalspoor- en
Tramwegwet. Deze wetten voorzien onder meer in regels over het beheer en gebruik van spoorwegen en de
verhouding tussen het bestuur en de (private) beheerder van de spoorweg. De Wet lokaal spoor, die op 1
december 2015 in werking treedt, belegt taken bij gedeputeerde staten en bij het bestuur van de huidige Wgrplusregio’s.
Gedeputeerde staten kunnen hun taak desgewenst delegeren aan het college van burgemeester en wethouders.
Ook voor bijzondere spoorwegen is nieuwe regelgeving in voorbereiding. De Omgevingswet voor de
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Omgevingswet behelst het overbrengen van regels over activiteiten van derden in de directe nabijheid van de
spoorweginfrastructuur die gevolgen kunnen hebben voor de staat en werking van de spoorweginfrastructuur.
De toedeling van taken en bevoegdheden rond die activiteiten volgt die in de spoorwetgeving en wordt voor
lokaal spoor gelegd bij de provincie en voor het hoofdspoorwegnet en bijzondere spoorwegen bij de Minister van
Infrastructuur en Milieu. De Omgevingswet bevat geen regels voor het beheer van aangewezen natuurgebieden.
Daarin voorziet de huidige Natuurbeschermingswet 1998 en zijn beoogde opvolger, de Wet natuurbescherming,
die op dit moment aanhangig is bij de Tweede Kamer.70 De regering heeft het voornemen om de integratie van
de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet te laten plaatsvinden op het moment van inwerkingtreding van
de Omgevingswet. 35

Specifieke taken gemeenten
De gemeente is in beginsel het meest geschikte bestuurlijke niveau als het gaat om de zorg voor de
fysieke leefomgeving. Die voorkeur voor het decentrale niveau houdt onder meer verband met de
notie dat decentrale overheden meer mogelijkheden hebben om bij de normstelling en uitvoering
rekening te houden met gebiedseigen relevante feiten en omstandigheden.
Het betekent dat de gemeente als eerste «aan de lat staat» bij het (doen) realiseren van de maatschappelijke
doelen die in artikel 1.3 zijn opgenomen. Dit is tot uitdrukking gebracht in artikel 2.3, eerste lid Omgevingswet.
Gemeenten hebben vaak ook meer mogelijkheden tot het maken van integrale afwegingen. Dit sluit bovendien
aan bij het Europees handvest inzake lokale autonomie van de Raad van Europa. Het Rijk en de provincies
respecteren dit door uit te gaan van het subsidiariteitsbeginsel «decentraal, tenzij». De Omgevingswet is vanuit
dit beginsel opgebouwd.
Al meer dan een halve eeuw geleden werd de rol van de gemeente getypeerd als «het leiding geven bij de
ruimtelijke ontwikkeling van een gebied teneinde het ontstaan van een voor de gemeenschap zo gunstig mogelijk
geheel te bevorderen». Deze omschrijving is nog steeds actueel, ook al is die overheidstaak als gevolg van de
maatschappelijke ontwikkelingen veel complexer geworden. Het is de taak van de gemeenten een evenwicht te
vinden tussen enerzijds voldoende ruimte voor maatschappelijke behoeften, en anderzijds het behoud of de
verbetering van het gebruik van de fysieke leefomgeving in termen van belevingswaarde en duurzaamheid en de
zorg voor kwetsbare belangen.
De samenleving verwacht dat de overheid voor de oplossing van soms tegengestelde ruimteclaims goede
voorwaarden schept. Het is in eerste instantie aan de gemeente om bij nieuwe ontwikkelingen of initiatieven alle
in het geding zijnde belangen af te wegen en de besluitvorming over het gebruik van de fysieke leefomgeving zo
in te richten dat dit bijdraagt aan een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede ruimtelijke en
maatschappelijke ordening. 36

Tot de beheertaak van de gemeente behoren in het algemeen de aanleg en het onderhoud van de
riolering en het beheer van de grondwaterstand in stedelijke gebieden. Op de wijze waarop de
beheertaken worden vervuld, houden de provincies en de Minister van Infrastructuur en Milieu
bestuurlijk toezicht.
Voor de volledigheid wordt nog opgemerkt dat de operationele bevoegdheden voor de sanering en het beheer
van de kwaliteit van het grondwater in de landbodem momenteel zijn geregeld in de Wet bodembescherming
(Wbb). Die wet regelt ook het bevoegd gezag voor bodemsaneringen.

Naast de algemene zorg voor de fysieke leefomgeving heeft de gemeente een aantal specifieke taken
op het gebied van de fysieke leefomgeving. Voor sommige taken gebeurt dat, ook in het huidige recht,
zonder dat de gemeente een wettelijke opdracht krijgt tot regeling of bestuur. De zorg van de
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gemeente voor de inrichting en het beheer van de openbare ruimte in stedelijk gebied is daar een
belangrijk voorbeeld van.
Wel wettelijk vastgelegde taken zijn de inzameling en het transport van stedelijk afvalwater en de inzameling,
het transport en de verwerking van afvloeiend hemelwater. De toedeling van deze en andere in artikel 2.16
genoemde watertaken sluit aan bij die in de Waterwet en de Wet milieubeheer.
De bijzondere taak tot het behoeden van de staat en werking van openbare wegen, die niet in het beheer zijn
van een waterschap, een provincie of het Rijk, is toegedeeld aan de gemeente. Voor de volledigheid wordt nog
eens opgemerkt dat het beheer van de openbare weg zelf niet valt onder het bereik van de Omgevingswet. De
gemeentelijke taak krachtens de Omgevingswet is het behoeden van de staat en werking van de openbare weg
tegen nadelige gevolgen van activiteiten in de directe nabijheid van die weg. 37

Specifieke taken van de waterschappen
Waterschappen voeren het provinciale beleid voor watersystemen en overige wettelijke taken uit, en
de provincie toetst die uitvoering. De provincie deelt aan de waterschappen de beheertaken toe voor
niet bij het Rijk in beheer zijnde watersystemen of delen daarvan.
Die taken betreffen het beheer van waterkwantiteit en waterveiligheid, het waterstaatkundig beheer en de
waterkwaliteit. Dit omvat het voorkomen van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, het
beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van het water en het zorg dragen voor
onderhoud, aanleg en wijziging van het watersysteem. Die zorg is mede gericht op de vervulling van de aan
die watersystemen toegekende maatschappelijke functies. Verder hebben de waterschappen tot taak het
stedelijk afvalwater te zuiveren dat in het riool is gebracht.

Specifieke taken van het Rijk.
De wet deelt in artikel 2.19 een aantal taken in het beheer van de fysieke leefomgeving aan het Rijk
toe. Hierbij valt te denken aan beheer en onderhoud van rijkswegen, hoofdspoorwegen, nationale
luchthavens, rijkswateren e.d.
Omdat het vaarwegbeheer van de hoofdwaterverbindingen door het Rijk deel uitmaakt van het beheer van
watersystemen, wordt dat ook op het niveau van een algemene maatregel van bestuur geregeld. Ook het
behoeden van de staat en werking van de hoofdspoorwegen en het hoofdwegenstelsel (snelwegen) legt de
Omgevingswet bij het Rijk.
Dat geldt ook voor de luchthaven Schiphol en de overige burgerluchthavens van nationale betekenis, voor
de infrastructurele voorzieningen voor de landsverdediging en nationale veiligheid (militaire luchthavens,
laagvliegroutes voor jacht en transportvliegtuigen, militaire terreinen, munitieopslagplaatsen, radarstations
en zend- en ontvangstinstallaties buiten militaire luchthavens). Ook is het Rijk belast met het toezicht op de
primaire waterkeringen.

Het Rijk is tevens verantwoordelijk is voor die delen van de fysieke leefomgeving die niet bestuurlijk
zijn ingedeeld. Dit betreft specifiek de Noordzee. Het Rijk heeft daar onder meer taken op het gebied
van waterbeheer, natuur en cultureel erfgoed (archeologische waarden in en op de zeebodem). 38
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Bijzondere beheerbevoegdheden
In aanvulling op de specifieke taakopdrachten bevat afdeling 2.6 van de Omgevingswet enkele
bijzondere bevoegdheden voor het uitvoeren van deze taken. Zo worden grondslagen geboden voor
het geven van een negatief zwemadvies of het instellen van een zwemverbod in het kader van de
implementatie van de zwemwaterrichtlijn. 39
Verder wordt de verplichting tot het vaststellen van een legger toegedeeld aan de Minister van Infrastructuur
en Milieu respectievelijk het waterschapsbestuur. Deze legger dient de kenmerken van een waterstaatswerk
wat betreft ligging, vorm, afmetingen en constructie te omschrijven. Uit de Waterwet en de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken is de mogelijkheid overgenomen om de toegang tot een waterstaatswerk of een weg
in beheer bij het Rijk te beperken of verbieden door bekendmaking ter plaatse.
Verder wordt de bevoegdheid tot het vaststellen van een peilbesluit toegedeeld aan de Minister van
Infrastructuur en Milieu en het waterschapsbestuur. Het peilbesluit is momenteel geregeld in artikel 5.2 van
de Waterwet. Het is een noodzakelijk instrument voor het waterbeheer in het kader van zowel veiligheid,
kwantiteit als kwaliteit.

Samenwerking tussen overheden
De fysieke leefomgeving houdt niet op bij de grens van een gemeente, waterschap of provincie.
Besluiten binnen de ene gemeente kunnen gevolgen hebben voor andere gemeenten, of het nu gaat
om woningbouw, bedrijfsterreinen, luchtkwaliteit of natuurbehoud. Water verplaatst zich via
watersystemen op of onder de grond dwars door grenzen van gemeenten, provincies en
waterschappen. Ingrepen in het watersysteem kunnen gevolgen hebben voor andere aspecten van de
fysieke leefomgeving en daarmee raken aan de verantwoordelijkheden van andere overheden en zo
de functionele verantwoordelijkheid van de waterbeheerder overstijgen.
Veel opgaven kunnen alleen worden opgelost met een integrale aanpak op meerdere niveaus. De thema’s lucht, bodem- en waterverontreiniging zijn daarvan een voorbeeld. Vraagstukken zoals bevolkingsgroei en -krimp, en
herstructurering van verouderde bedrijfsterreinen vergen regionale antwoorden. De overheidszorg kan eigenlijk
alleen worden verwezenlijkt op basis van coördinatie van beleid en afstemming van besluiten en feitelijke
handelingen. De overheidsinstanties staan met elkaar voor een doelmatige en doeltreffende bescherming en
ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Zij zijn daarvoor gezamenlijk verantwoordelijk en dienen dit
gezamenlijk op te pakken. In één woord: co-actorschap. Dit sluit aan bij de constitutionele inrichting van het
openbaar bestuur in ons land waarin gelijkwaardigheid van de bestuursorganen is verankerd.
In diezelfde context kan het Bestuursakkoord natuur worden genoemd, waarin afspraken zijn neergelegd tussen
het Rijk en IPO over de overdracht van verantwoordelijkheden voor het natuurbeleid en het landelijk gebied van
het Rijk naar provincies. In artikel 2.2 Omgevingswet is deze horizontale en verticale afstemming opgenomen.
De bestuursorganen dienen hun taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet op een doelmatige en
doeltreffende wijze uit te oefenen en daarbij rekening te houden met elkaars taken en bevoegdheden. 40

Co-actorschap.
Artikel 2.2 Omgevingswet bevat een tot alle overheden gerichte - in vrij algemene termen
geformuleerde - afstemmingsverplichting die onnodige bureaucratie beoogt te voorkomen en
bestuursorganen de ruimte te bieden voor maatwerkoplossingen. De verschillende overheden kunnen
deze afstemming dan ook op veel verschillende manieren vorm geven.
Het gaat hierbij primair om een algemene, bestuurlijke opdracht. De Waterwet (artikel 3.8) bevat momenteel een
soortgelijke bepaling. Artikel 2.2 strekt mede tot de borging van het belang van water in een vroegtijdig stadium
van besluitvorming door bestuursorganen van het algemeen bestuur.
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Overheden kunnen bijvoorbeeld ter behartiging van een of meer bepaalde belangen tot een meer of minder
vergaande samenwerking komen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Samenwerken kan ook
op een andere manier, zoals via privaatrechtelijke samenwerkingsvormen (stichting, besloten vennootschap) of
privaatrechtelijke overeenkomsten. Overheden kunnen gezamenlijk een gemeenschappelijk orgaan of openbaar
lichaam in het leven roepen of convenanten en bestuursovereenkomsten zoals een waterakkoord sluiten, maar
ook op een andere manier afspreken dat zij hun beleid of besluitvorming afstemmen.
Ook kunnen zij in het kader van het co-actorschap een gezamenlijk besluit nemen. Deze figuur is in artikel 2.2,
tweede lid, opgenomen. Deze bepaling maakt het mogelijk dat bestuursorganen bijvoorbeeld samen een
omgevingsvisie, een programma of een verordening vaststellen. Het is een verbreding van de mogelijkheden die
nu in de Waterschapswet en de Wet ruimtelijke ordening zijn opgenomen voor specifieke besluiten. 41

Afwegingsruimte
In de Omgevingswet wordt de beschikbare afwegingsruimte die de regelgeving biedt voor de
decentrale overheden duidelijker en toegankelijker gepositioneerd.
Onder het huidige recht is ook veel mogelijk, maar alleen een specialist kent daarin de weg. In het nieuwe stelsel is
de geboden ruimte op een geharmoniseerde wijze ontsloten en kan gebiedsgericht worden ingezet. Een voorbeeld
daarvan zijn de regels voor geur. Daar bestaat nu op grond van maar liefst vier wetten en besluiten mogelijkheden
om tot een lokaal regime te komen (Wet geurhinder en veehouderij, de Crisis- en herstelwet, de Interimwet staden-milieubenadering en het Activiteitenbesluit milieubeheer).
Deze regelcomplexen kennen van elkaar afwijkende voorwaarden en procedures. En keuzes om geurhinder te
reguleren worden nu zowel vastgelegd in het bestemmingsplan als in aparte lokale geurverordeningen. 42

In het Bkl wordt deze ruimte op een uniforme manier ter beschikking gesteld en keuzes hieromtrent
worden straks in het omgevingsplan vastgelegd.
Een ander voorbeeld van het beter ontsluiten van bestuurlijke afwegingsruimte is de figuur van de maatwerkregels
(artikel 4.6 van de Omgevingswet). Onder het Activiteitenbesluit milieubeheer hebben gemeenten nu al de
mogelijkheid om via een maatwerkvoorschrift per individueel bedrijf af te wijken van de algemene rijksregels.
Onder de Omgevingswet kan afwijken van algemene rijksregels, uiteraard onder voorwaarden, ook gebiedsgericht
toegepast worden, vooraf, met regels die in het omgevingsplan, de omgevingsverordening of de
waterschapsverordening worden opgenomen. Dat betekent meer helderheid aan de voorkant.

Het Bkl bevat overigens geen verplichting voor de decentrale bestuursorganen om de geboden
afwegingruimte te benutten. Extra afwegingsruimte vergt immers ook extra motivering. Daarom biedt
het Rijk voor de meeste activiteiten die onder de rijksregels vallen, ook standaardwaarden of
standaardregels die gemeenten zonder verdere motivatie kunnen toepassen. 43

Toezicht op decentrale overheden
Net als onder de Wro is er geen sprake van een planhiërarchie. De Omgevingswet voorziet bewust niet
in juridische doorwerking van omgevingsvisies of programma’s naar omgevingsvisies of programma’s
(of andere instrumenten) van andere bestuursorganen. Voor juridische doorwerking kent de
Omgevingswet andere instrumenten.
Om het belang van de afstemming van de inzet van de verschillende instrumenten te onderstrepen is in de
Omgevingswetartikel 2.2 opgenomen, dat bepaalt dat bestuursorganen bij de uitoefening van hun taken en
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bevoegdheden rekening houden met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen. De
verantwoordelijkheid voor een goede afstemming ligt bij het bestuursorgaan dat de omgevingsvisie vaststelt.

Overigens vloeit ook uit de algemene beginselen van behoorlijk bestuur – zoals vastgelegd in
de Awb – voort dat besluiten van bestuursorganen zorgvuldig moeten worden voorbereid.
Dit betekent onder meer dat bij de vaststelling van beleid de nodige informatie moet worden verzameld en dat
vastgesteld beleid gebaseerd moet zijn op een deugdelijke motivering. Een bestuursorgaan kan niet zomaar
voorbijgaan aan het beleid van andere bestuursorganen voor zijn grondgebied. Zo zullen bestuursorganen bij de
voorbereiding van een omgevingsvisie in ieder geval kennis moet nemen van het beleid van andere
bestuursorganen. 44

De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om een gezamenlijke omgevingsvisie of een gezamenlijk
programma vast te stellen.
Het kan dan gaan om bestuursorganen binnen eenzelfde bestuurslaag of uit verschillende bestuurslagen. Alle
betrokken bestuursorganen zijn dan gebonden, uiteraard tot zover hun taak of bevoegdheid reikt. In dergelijke
gevallen kan één bestuursorgaan het voortouw nemen. Er is geen sprake van overdracht van taken en
bevoegdheden; daarom moeten alle betrokken bestuursorganen instemmen met de gekozen richting.

Een omgevingsvisie of programma kan afspraken bevatten over de wijze waarop de bestuursorganen
die dit beleidsdocument vaststellen, gebruik zullen maken van de bevoegdheden die krachtens de
Omgevingswet of andere wetten aan hen zijn toegekend.
Dit is een manier van werken die in de Nederlandse bestuurlijke cultuur in de praktijk effectief wordt ingezet en die
ook onder de Omgevingswet kan worden gecontinueerd. Gedacht kan worden aan een gezamenlijk
waterprogramma van provincie(s) en waterschap(pen) in eenzelfde (deel)stroomgebied of aan een gezamenlijke
omgevingsvisie van gemeenten die in regionaal verband wordt opgesteld.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen bestuursorganen worden verplicht om verplichte programma’s
gezamenlijk vast te stellen. Als de betrokkenheid van een ander bestuursorgaan zich beperkt tot één of enkele
maatregelen kan de bestuurlijke binding ook anders worden geregeld.
Zo zou het bestuursorgaan dat het voortouw heeft een bestuursovereenkomst kunnen sluiten met elk
bestuursorgaan dat maatregelen neemt ter uitvoering van het programma. Een dergelijke aanpak is bijvoorbeeld
denkbaar als een gemeente of provincie een project gaat realiseren als onderdeel van een rijksprogramma voor
water of infrastructuur. Een voorbeeld waarbij dit is toegepast is het programma Ruimte voor de Rivier. Ook
kunnen de mogelijkheden van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden benut. 45

Het provinciaal bestuur heeft – zoals beschreven in de paragrafen 4.2.2 en 4.2.3 – een aantal
zelfstandige en regisserende taken.
Het provinciaal bestuur kan zich ook de behartiging van bepaalde belangen aan trekken met het oog
op doelmatigheid of doeltreffendheid. Hierbij kunnen we denken aan problemen die een
gemeentegrens overschrijdende aanpak noodzakelijk maken.
Hier ligt een rol voor de provincie, die in de Ow expliciet als taak krijgt: «de gebiedsgerichte coördinatie van de
uitoefening van taken en bevoegdheden door gemeenten en waterschappen» (artikel 2.18, eerste lid, onder a).
Wanneer dergelijke grensoverschrijdende problemen spelen, zal de provincie die veelal identificeren bij het
voorbereiden en opstellen van de omgevingsvisie.
Als gemeenten niet op doelmatige en doeltreffende wijze voorzien in het voorkomen van afwenteling op
buurgemeenten, kan de provincie maatregelen nemen. Dat kunnen informele maatregelen zijn (overleg,
44
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communicatie), meer formele niet-wettelijke maatregelen (bestuurlijke afspraken, uitwisseling van informatie) of
zo nodig wettelijke maatregelen in de vorm van instructieregels voor gemeenten. In de beantwoording op een vraag
van leden van de fractie van de SP [6.11] is in een voorbeeld beschreven hoe de provincie Noord-Brabant deze rol
oppakt. 46

Op grond van de Omgevingswet heeft het provinciaal bestuur bevoegdheid tot proactieve (verticale)
invloeduitoefening en kaderstelling ten opzichte van bestuursorganen van gemeenten en
waterschappen. Daartoe hebben provinciale staten de bevoegdheid om instructieregels te stellen en
gedeputeerde staten de bevoegdheid instructies te geven via een instructiebesluit. 47
Het is wenselijk dat provincies niet lichtvaardig gebruik maken van hun bevoegdheid tot interventie. De hiervoor
beschreven regeling schrijft daartoe al enkele procedurestappen voor, zoals de verplichte zienswijze of het
verplichte advies voordat tot interventie kan worden overgegaan. Naast deze op wetsniveau vastgelegde verplichte
stappen zijn er ook enkele aanvullende procedurele stappen.
Allereerst moet ambtelijk vooroverleg plaatsvinden over omgevingsplannen of omgevings-vergunningen voor
afwijkactiviteiten waarvoor de provincie heeft aangegeven betrokkenheid te wensen. Het initiatief voor dit overleg
kan zowel bij de provincie als de gemeente liggen. Ook zal bij algemene maatregel van bestuur worden vastgelegd
dat overleg op bestuurlijk niveau moet plaatsvinden voordat de provincie tot een juridische interventie overgaat.
Wanneer bestuurlijk overleg om praktische redenen niet mondeling kan plaatsvinden, kan ook op andere manier
aan deze verplichting worden voldaan. Bijvoorbeeld in de vorm van een mailwisseling die ook als bestuurlijk overleg
kan worden aangemerkt. 48

Dit leidt tot onderstaande stapsgewijze betrokkenheid van de provincie:
o

Over omgevingsplannen of omgevingsvergunningen voor afwijkactiviteiten waarvoor de
provincie heeft aangegeven betrokkenheid te wensen, vindt op initiatief van gemeente of
provincie ambtelijk overleg plaats.

o

De provincie maakt zijn formele standpunt kenbaar via een zienswijze op het ontwerpomgevingsplan of met een advies over de (aanvraag voor) de omgevingsvergunning.

o

Voordat wordt overgegaan tot interventie door weigering van instemming of het nemen van
een besluit dat een onderdeel geen deel uit blijft maken van het omgevingsplan, legt de
provincie op bestuurlijk niveau contact met de gemeente.

De provincies hebben niet alleen een regierol. Ze zijn ook belast met het interbestuurlijk toezicht (IBT)
op de waterschappen en op de uitvoering door gemeenten van medebewindstaken op grond van de
Omgevingswet en diverse andere wetten. 49
Deze IBT- taak houdt in dat de provincies er mede op toezien dat gemeentelijke of waterschapsbesluiten in
overeenstemming zijn met rijksregels of door het Rijk behartigde nationale belangen die kenbaar zijn uit rijksbeleid.
In de Waterschapswet is, in het kader van het IBT, aan de provincies de bevoegdheid toegekend om besluiten van
waterschappen te vernietigen. Daarnaast is in de Omgevingswet op enkele plaatsen voorzien in een provinciale
indeplaatstredingsbevoegdheid jegens de waterschappen.
Voor het toezicht door de provincies op de taakuitoefening in medebewind door de gemeenten voorziet de
Gemeentewet in de volgende bevoegdheden: indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing, en schorsing en
vernietiging.
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Interbestuurlijk Toezicht
Het instrument van het interbestuurlijk toezicht kunnen provincies op grond van de Provinciewet en
de Gemeentewet inzetten wanneer gemeenten zich niet aan geldende wetten en regels houden.
Bijvoorbeeld als een gemeente instructieregels of een instructiebesluit niet opvolgt kan de provincie
door indeplaatsstelling zelf het bestemmingsplan, in te toekomst het omgevingsplan, aanpassen.
De kosten voor het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan/omgevingsplan kunnen dan worden verhaald op
de gemeente. Indeplaatsstelling wordt soms ten onrechte gezien als een heel zwaar instrument. Sinds de
inwerkingtreding van de Wet revitalisering generiek toezicht is dit echter geen ultiem middel meer. Is snel duidelijk
dat de gemeente een instructie/instructieregel niet gaat uitvoeren, dan kan de indeplaatsstellingsprocedure
versneld worden doorlopen en kan de provincie of het Rijk alsnog zelf het omgevingsplan aanpassen. 50

Een belangrijke vraag is in welk geval de provincie jegens een gemeente gebruik maakt van deze
generieke IBT-instrumenten en wanneer ze de hiervoor beschreven specifieke arrangementen
toepast.
Voor een vastgesteld omgevingsplan geldt, als er sprake is van strijd met regels die niet door het provinciebestuur
zijn gesteld (bijvoorbeeld in een algemene maatregel van bestuur), dat gedeputeerde staten vanuit hun
toezichtstaak de betrokken Minister moeten mededelen dat het omgevingsplan naar hun oordeel voor
(gedeeltelijke) vernietiging in aanmerking komt.
In geval van strijd met een provinciaal belang als bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, onder a, kan dit alleen als de
provincie redelijkerwijze niet van haar specifieke interventiebevoegdheid jegens het omgevingsplan gebruik heeft
kunnen maken. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als het gemeentebestuur gedeputeerde staten niet in de gelegenheid
heeft gesteld in de besluitvorming te participeren en gedeputeerde staten, na inwerkingtreding van het
gemeentelijk besluit, voor een voldongen feit zijn geplaatst.

Voor omgevingsvergunningen voor afwijkactiviteiten geldt dat, als gedeputeerde staten geen
instemming hebben verleend aan een voorgenomen besluit over een omgevingsvergunning, deze
vergunning niet verleend kan worden en vernietiging niet aan de orde is. Als gedeputeerde staten wel
instemming geven, kunnen zij niet van oordeel zijn dat een omgevingsvergunning in aanmerking komt
voor vernietiging wegens strijd met een provinciaal belang. Deze vergunningen zijn dan kennelijk in
overeenstemming met de belangen, bedoeld in dat artikelonderdeel.
Het is denkbaar dat er geen strijd is met een provinciaal belang, waardoor de instemming niet kon worden
geweigerd, maar dat er wel op een andere manier sprake is van strijd met het recht of een nationaal belang als
bedoeld in artikel 2.3, derde lid, onder a. In dat geval kunnen gedeputeerde staten vanuit hun interbestuurlijke
toezichtstaak de Minister mededelen dat het besluit in aanmerking komt voor vernietiging.
Als gedeputeerde staten van oordeel zijn dat een omgevingsvergunning in strijd is met een provinciaal belang, maar
niet bij voorbaat hebben aangegeven van hun recht op advies en instemming gebruik te willen maken en het
provinciebestuur ook niet heeft voorzien in een regeling over het in het geding zijnde belang door middel van
instructieregels in de omgevingsverordening, een instructie of een voorbereidingsbesluit, dan zal niet snel kunnen
worden aangenomen dat er sprake is van strijd met het recht of het algemeen belang die een vernietiging
rechtvaardigt.
Als voor het desbetreffende geval geen advies en instemming is vereist, maar wel is voorzien in een regeling daarvan
door middel van instructieregels in de provinciale verordening, een instructie of een voorbereidingsbesluit, dan zal
alleen in zeer uitzonderlijke gevallen een verzoek om voordracht voor vernietiging worden ingewilligd. In een
dergelijk geval had de provincie immers moeten aangeven dat advies en instemming was vereist. 51
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Verhouding met bestuursrechtelijke rechtsbescherming
Naast de specifieke provinciale interventiebevoegdheid in geval van een omgevingsplan dat in strijd is
met een provinciaal belang kunnen provincies, als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp
(artikel 6:13 Awb), beroep instellen tegen het omgevingsplan. De aanwezigheid van een specifieke
interventiebevoegdheid met betrekking tot het omgevingsplan staat aan het gebruik van dit
beroepsrecht niet in de weg. 52
Ook kunnen provincies in geval van een omgevingsplan dat in strijd is met rijksregels of uit rijksbeleid kenbare
nationale belangen, beroep instellen tegen het omgevingsplan. Deze mogelijkheid staat naast de mogelijkheid om
de Kroon te verzoeken om het omgevingsplan wegens strijd met het recht of algemeen belang te vernietigen.
Dit betekent echter niet dat eerst beroep kan worden ingesteld en vervolgens een herkansing via de weg van
vernietiging kan plaatsvinden. Dit is uitgesloten in artikel 10:37 Awb. In dat artikel is geregeld dat, als een rechter
over een besluit een uitspraak heeft gedaan, dat besluit niet kan worden vernietigd op gronden die in strijd zijn met
de uitspraak van de rechter.
Als de provincie heeft aangegeven gebruik te willen maken van de advies- en instemmingsbevoegdheid bij een
omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit, ligt het in de rede dat zij na het verlenen van de vergunning
daartegen geen rechtsmiddelen zal instellen. Als de provincie niet bij voorbaat heeft aangegeven van haar recht op
advies en instemming gebruik te willen maken, blijft de mogelijkheid tot het instellen van rechtsmiddelen bestaan.
Ook is het instellen van beroep tegen de omgevingsvergunning door de provincie mogelijk wegens strijd met
rijksregels of uit rijksbeleid kenbare door het Rijk behartigde nationale belangen.
Tegen het besluit waarin gedeputeerde staten bepalen dat een onderdeel van het omgevingsplan geen deel blijft
uitmaken van het omgevingsplan (artikel 16.20) kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 53

Provinciale beleidsruimte
Naast de wettelijke taken die de provincies moeten behartigen hebben de provincies zelfstandige
beleidsruimte bij het bepalen van de belangen die zij aan zich trekken.
Of verduurzaming een belang is dat een provincie aan zich trekt, is een afweging die provinciale staten van de
desbetreffende provincie maken. Die afweging is afhankelijk van de lokale en bestuurlijke context op een bepaald
moment. In paragraaf 7.2.1 van de nota naar aanleiding van het verslag is onder het kopje «provinciaal en nationaal
belang» in algemene zin verhelderd wanneer de provincie een bepaald belang als provinciaal belang kan
kwalificeren.
Als provinciale staten van oordeel zijn dat verduurzaming een belang is dat als provinciaal belang door de provincie
moet worden behartigd en dit toereikend gemotiveerd is, moet vervolgens worden bepaald met welke
beleidsinstrumenten dat belang in de desbetreffende provincie het beste kan worden behartigd. Daarvoor zijn meer
instrumenten beschikbaar dan alleen de bevoegdheden tot het stellen van instructieregels of het geven van een
instructiebesluit. Dit kunnen communicatieve of informatieve instrumenten (bijvoorbeeld voorlichting), financieeleconomische instrumenten (bijvoorbeeld subsidies), faciliterende instrumenten (bijvoorbeeld het bevorderen van
gewenst gedrag) en juridische instrumenten op grond van de Omgevingswet of andere wetten zijn. 54

De juridische instrumenten op grond van de Omgevingswet zijn breder dan de bevoegdheden tot het
geven van instructieregels of het nemen van een instructiebesluit richting gemeenten. Ook kan de
provincie in haar omgevingsverordening algemene regels stellen over activiteiten in de fysieke
leefomgeving of met een projectbesluit op verduurzaming gerichte projecten realiseren.
Het verschil met de huidige situatie is dat het in artikel 2.3 opgenomen subsidiariteitsbeginsel meer dan voorheen
erop stuurt dat bevoegdheden op het meest geschikte niveau worden toegepast.
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Als provinciale staten ervoor kiezen om verduurzaming als een provinciaal belang aan te merken en een juridisch
instrument uit de Omgevingswet willen inzetten, dan moet dat belang voor derden kenbaar zijn via een voorafgaand
beleidsdocument of voor zover de wet daarover niets bepaalt bij de inzet van dat juridische instrument zelf.
Daarnaast moet op grond van artikel 2.3 van de Omgevingswet duidelijk worden gemotiveerd dat dat belang niet
doelmatig en doeltreffend door het gemeentebestuur of de gemeentebesturen binnen de provincie kan worden
behartigd, waarom de desbetreffende provinciale bevoegdheid daarvoor wel geschikt is en waarom het gebruik en
de vorm van de bevoegdheid niet verder gaat dan gelet op het doel noodzakelijk is.

De provincies zullen in de toekomstige situatie nog meer dan nu het geval is, terughoudend met de
inzet van bevoegdheden moeten omgaan.
Deze lijn is door de VNG en het IPO ook bevestigd. De motiveringsplicht op grond van artikel 2.3 is overigens niet
van toepassing op de provincie als de inzet van dat juridische instrument door de provincie al volgt uit een wettelijke
regeling, bijvoorbeeld een verplichting in de energiewetgeving om het projectbesluit van de Omgevingswet in te
zetten voor windturbineparken van een bepaalde omvang.
In dat geval berust de plicht tot motivering overeenkomstig het in artikel 2.3 vervatte subsidiariteits- en
proportionaliteitsbeginsel bij de opsteller van die regeling, in dit geval het Rijk. De provincie hoeft dan niet te
bepalen dat een duurzame energieopwekking een provinciaal belang is. De provincie mag dat overigens wel doen,
het komt immers regelmatig voor dat verschillende overheden gezamenlijke belangen hebben. 55

Decentrale beleidsvrijheid.
Het streven naar één regeling per overheid betekent niet dat het Rijk de inhoud van die brede,
integrale regelingen bepaalt. Decentrale beleidsvrijheid is het uitgangspunt.
De regels op grond van de Omgevingswet beperken de decentrale beleidsvrijheid op de volgende punten:
– In sommige gevallen stelt het Rijk over een bepaald onderwerp uitputtende regels, wat de ruimte voor het stellen
van regels door gemeenten, waterschappen en provincies wegneemt of beperkt. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij
bouwtechnische regels of regels voor bedrijfsmatige activiteiten met gevolgen voor het milieu, met inbegrip van de
regels over de beoordeling van vergunningaanvragen. Voor deze onderwerpen is de behoefte aan decentrale
regelgeving gering; wel biedt de rijksregelgeving soms ruimte voor lokaal of regionaal maatwerk.
– In andere gevallen deelt de wet aan decentrale overheden een taak toe die beleidsvrijheid met zich meebrengt.
Het gaat daarbij om het uitvoeren van de specifieke taken die in paragraaf 4.2.3 beschreven zijn, maar ook om de
verplichting tot het voldoen aan omgevingswaarden die in paragraaf 4.2.5 aan de orde komt, of de verplichting om
regels te stellen over een specifiek onderwerp, zoals het toekennen van functies aan locaties waarop in paragraaf
4.4.3 nader wordt ingegaan. Er is dan meestal sprake van aanzienlijke beleidsvrijheid in de uitvoering van die
verplichtingen, die echter wel kan worden ingeperkt en geconcretiseerd door instructieregels of instructies, waarop
in paragraaf 4.2.6 wordt ingegaan.
– Tot slot biedt de Omgevingswet een grondslag voor regels over de inrichting en vormgeving van de regels die
gemeenten, waterschappen en provincies uit eigen beweging stellen en opnemen in het omgevingsplan, de
waterverordening of de omgevingsverordening. In dat geval blijven de decentrale overheden volledig vrij in de
keuze of ze regels stellen, en zo ja, welke inhoud de regels hebben. De regels over inrichting en vormgeving zorgen
er alleen voor dat de regels onderling vergelijkbaar zijn voor gebruikers die in meerdere gebieden activiteiten
uitvoeren en daarom met verschillende omgevingsplannen en verordeningen te maken hebben. 56

Artikel 2.3 vergt allereerst dat, bij de uitoefening van taken en bevoegdheden waarop dat artikel van
toepassing is, door de provincie of het Rijk gemotiveerd wordt waarom deze taak of bevoegdheid niet
doelmatig en doeltreffend door de gemeente of gezamenlijke gemeenten of, in geval van toepassing
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door het Rijk, door de provincies of gezamenlijke provincies kan worden uitgeoefend (subsidiariteit).
57

Daarnaast mag de inzet van die taak of bevoegdheid niet verder gaan dan, gelet op het doel dat wordt nagestreefd,
nodig is. Dit volgt uit het woord «nodig» in de aanhef van het tweede en derde lid van artikel 2.3. Hiermee wordt
uitdrukking gegeven aan het beginsel van proportionaliteit. De provincie of het Rijk gaan te ver met de taak- of
bevoegdheidsuitoefening als het desbetreffende doel (deels) wel doelmatig en doeltreffend door die andere
overheden kan worden behartigd.
Dit betekent dat bijvoorbeeld bij de inzet van regelgevende bevoegdheden door de provincies of het Rijk deze regels
niet verder mogen gaan dan nodig is en waar mogelijk (waar dit dus nog doelmatig en doeltreffend is) ruimte laten
voor afwegings- of uitvoeringskeuzen.

Bestuurlijke interventie door Rijk en provincie
De Omgevingswet voorziet niet in een reactieve aanwijzingsbevoegdheid voor het Rijk, zoals deze
thans nog in artikel 3.8, zesde lid Wro is opgenomen. De reden om in de Omgevingswet niet te voorzien
in een dergelijk bevoegdheid is gelegen in het feit dat het gemoderniseerde generieke interbestuurlijke
toezichtsinstrumentarium aan het Rijk voldoende mogelijkheden biedt om in te grijpen als een
gemeentelijk omgevingsplan of ander besluit niet voldoet aan door het Rijk gestelde instructieregels
of instructies.
Artikel 3.6 Wro heeft als «stok achter de deur» toegevoegde waarde gehad en ook onder de Omgevingswet wordt
door de regering het nut van een «stok achter de deur» gezien. Voor de revitalisering van het generieke toezicht
kon het generieke instrument van de vernietiging alleen worden ingezet als ultimum remedium. Vernietiging kon
alleen plaatsvinden als het besluit in strijd was met het recht of het algemeen belang én het besluit inbreuk maakte
op de constitutionele bevoegdheidsverdeling.
Met de revitalisering van het generieke interbestuurlijke toezichtsinstrumentarium is de aanvullende voorwaarde
“inbreuk op constitutionele bevoegdheidsverdeling” vervallen. Sindsdien kan elk besluit of elk niet-schriftelijke
beslissing gericht op enig rechtsgevolg die in strijd met het recht of het algemeen belang is genomen, worden
vernietigd. Hierbij dient alleen een proportionaliteitstoets te worden gehanteerd. Dit betekent dat het Rijk, dat
anders dan de provincies zelfstandig van deze bevoegdheid gebruik kan maken, een toereikend instrument tot zijn
beschikking heeft om in te grijpen bij beslissingen van lagere overheden. 58

De provincies hebben de taak van de gebiedsgerichte coördinatie ter zake van de uitoefening van taken
en bevoegdheden door gemeenten en waterschappen (artikel 2.18, eerste lid, onder a,
Omgevingswet).
Daarom kunnen provincies in hun omgevingsverordeningen regels geven over activiteiten in de fysieke leefomgeving (regels gericht tot burgers en bedrijven), instructieregels geven over de uitoefening van taken en
bevoegdheden door gemeenten en waterschappen (regels gericht tot andere overheden) en via een
instructiebesluit sturen op de uitoefening van taken en bevoegdheden door de gemeenten en waterschappen.
Die regels en instructies kunnen dus zowel het resultaat zijn van de coördinerende rol van de provincies als van de
overige in de Omgevingswet aan de provincies toegedeelde taken. Gemeenten en waterschappen zijn verplicht
hieraan uitvoering te geven.

Op grond van de administratiefrechtelijke hiërarchie van normen en algemeen verbindende
voorschriften geldt voorts dat de regels van gemeenten en waterschappen van rechtswege vervallen,
als zij in strijd zijn met de «hogere regels» van provincie of Rijk. Deze onverbindendheid kan in het
kader van de exceptieve toetsing van besluiten door de rechter worden vastgesteld.59
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Bij de toepassing van een bevoegdheid die de vrije regelbevoegdheden van andere overheden beperkt,
moeten Rijk en provincie motiveren waarom de inzet van die bevoegdheid in dat specifieke geval gelet
op het subsidiariteitsbeginsel gerechtvaardigd is. 60
Deze motivering kan door de rechter worden getoetst. Bij verwijzing naar een beleidsdocument, zoals een
omgevingsvisie of een programma, is de motivering alleen toereikend als dat beleidsdocument al de motivering
bevat waarom de inzet van die betreffende normstellende bevoegdheid gerechtvaardigd is. Een enkele verwijzing
naar een in een beleidsdocument benoemd provinciaal of nationaal belang, voldoet dus niet. 61

De opname van het subsidiariteitsbeginsel in artikel 2.3 van de Omgevingswet strekt ertoe om het Rijk
en de provincies tot terughoudendheid te dwingen bij het aan zich trekken van onderwerpen van zorg
voor de fysieke leefomgeving (“decentraal, tenzij”).
Artikel 2.3 Omgevingswet biedt aan de bestuursorganen van provincies en het Rijk ook de mogelijkheid om een
bevoegdheid uit te oefenen vanuit een doelmatigheids- en doeltreffendheidsoogmerk of ter uitvoering van een
internationaalrechtelijke verplichting. Ook daarbij geldt dezelfde terughoudendheid.
Zoals in de nota naar aanleiding van het nader verslag (blz. 113) is aangegeven, is het criterium in onderdeel b van
het tweede en derde lid van het artikel opgenomen, omdat de bestuursorganen van provincie en Rijk soms ook een
taak of bevoegdheid moeten kunnen uitoefenen vanuit enkel een doelmatigheids- en doeltreffendheidsoogmerk
of ter uitvoering van een internationaalrechtelijke verplichting. Hierbij hoeft geen als zodanig aangeduid provinciaal
respectievelijk nationaal belang aan de orde te zijn.
Regels die uitsluitend vanwege een doelmatigheids- en doeltreffendheidsoogmerk zijn gesteld zijn bijvoorbeeld te
vinden in het Bouwbesluit 2012 en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ook in die gevallen dwingt de
toepasselijkheid van artikel 2.3 de bestuursorganen van de provincies of het Rijk om te motiveren waarom het
doelmatig en doeltreffend is om die bevoegdheid op provinciaal- of rijksniveau uit te oefenen. Dit impliceert dus
ook een motivering waarom de gemeentebesturen of, bij toepassing door het Rijk, ook de provinciebesturen die
bevoegdheid niet doelmatig en doeltreffend zouden kunnen uitoefenen. 62

Ook onderdeel b van het tweede lid van artikel 2.3 Omgevingswet sluit naadloos aan bij de regeling
van het subsidiariteitbeginsel in de Gemeentewet en de Provinciewet. Die wetten vergen ter
bevordering van de decentralisatie dat wordt gemotiveerd dat het onderwerp van zorg niet op
doelmatige en doeltreffende wijze door de gemeentebesturen of provinciebesturen kan worden
behartigd.
De regering heeft geen redenen gezien waarom in afwijking van de Gemeentewet en de Provinciewet, inzet van
bevoegdheden op grond van de Omgevingswet altijd de aanwezigheid van een nationaal of provinciaal belang zou
moeten vergen. Dit betekent dat voor het decentraal bestuur vaak ruimte bestaat om – binnen bepaalde grenzen
– lokaal of regionaal maatwerk te bieden. Ook heeft het decentraal bestuur in dit soort gevallen vaak een
uitvoerende rol, bijvoorbeeld het verlenen van vergunningen in gevallen waar het instellen van een
vergunningenstelsel vanuit het oogpunt van doelmatigheid of doeltreffendheid door het Rijk gebeurt. Een
voorbeeld is de vergunningverlening voor bouwactiviteiten. 63

Als de gemeenteraad, ondanks een ingediende zienswijze van gedeputeerde staten, toch een
omgevingsplan vaststelt waarin regels over de toedeling van functies aan locaties zijn opgenomen die
in strijd zijn de omgevingsverordening, kunnen gedeputeerde staten gebruik maken van het
provinciale interventie-instrument van artikel 16.21 Omgevingswet.
Daarmee kan worden bewerkstelligd dat het betreffende onderdeel geen deel uit maakt van het omgevingsplan.
Deze bevoegdheid kan ook worden gebruikt als er strijd is met provinciale belangen die zijn opgenomen in een
ander openbaar gemaakt document dan de omgevingsverordening. Voor omgevingsvergunningen voor een
60
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afwijkactiviteit die betrekking heeft op regels over de toedeling van functies aan locaties voorziet het wetsvoorstel
in een instemmingsbevoegdheid van gedeputeerde staten (artikel 16.15, vierde lid, onder b, in samenhang met
artikel 16.16, tweede lid, onder c van het wetsvoorstel).
Er zijn twee beperkingen voor het gebruik van de reactieve interventie door de provincie. In de eerste plaats is er
de eis dat het provinciaal belang moet zijn aangegeven in een door een bestuursorgaan van de provincie openbaar
gemaakt document. Dat is expliciet opgenomen in artikel 16.21, tweede lid, onder b. Hiermee wordt voorkomen
dat gemeenten verrast kunnen worden door een provinciale interventie op een genomen besluit en is wettelijk
zeker gesteld dat een dergelijke interventie vooraf voorzienbaar is. De tweede beperkingen is dat de reactieve
interventie alleen betrekking kan hebben op functietoedelingsregels in het omgevingsplan.
Bevat het omgevingsplan een regel die niet de toedeling van functies aan locaties betreft en die in strijd is met de
omgevingsverordening, dan kunnen gedeputeerde staten in het kader van het interbestuurlijke toezicht de Kroon
verzoeken om vernietiging daarvan wegens strijd met het recht of het algemeen belang (artikel 273a van de
Gemeentewet).64

De Omgevingswet kent twee figuren die overeenkomst vertonen met de figuur van de “aanwijzing”
uit de Wet ruimtelijke ordening.
In de Omgevingswet wordt de proactieve aanwijzing door de provincie vervangen door de instructie (artikel 2.33).
Hiermee kan de gemeente verplicht worden om een bepaalde taak of bevoegdheid uit te oefenen op een bij de
instructie bepaalde wijze. De reactieve aanwijzing door de provincie wordt vervangen door de
interventiebevoegdheid voor de provincie (artikel 16.21).
Met de interventiebevoegdheid kan de provincie een onderdeel van (een wijziging van) een omgevingsplan
schrappen als dit strijdig is met vooraf bekend gemaakte provinciale belangen. Zowel bij de instructie als bij de
interventiebevoegdheid kan het gemeentebestuur beroep instellen tegen het besluit van gedeputeerde staten. De
rechter zal bij een instructie toetsen of wordt voldaan aan artikel 2.3, tweede lid, en bij inzet van de
interventiebevoegdheid marginaal toetsen of er sprake is van een provinciaal belang.
In welke gevallen sprake is van beroep in één instantie (bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State)
of in twee instanties (eerst beroep bij de rechtbank, vervolgens hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State) zal worden geregeld via het wetsvoorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet, dat onder
meer bijlage 2 (de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak) bij de Awb zal aanpassen aan de Omgevingswet.
Deze beroepsmogelijkheden komen overigens pas in beeld als de bestuursorganen er bij de beleidsvorming
onderling niet uitkomen of keuzes – wellicht als gevolg van bestuurswisselingen – niet in lijn zijn met het
gezamenlijke beleid.65

Bevat het omgevingsplan een regel die niet de toedeling van functies aan locaties betreft en die in
strijd is met de omgevingsverordening, dan kunnen gedeputeerde staten in het kader van het
interbestuurlijke toezicht de Kroon verzoeken om vernietiging daarvan wegens strijd met het recht of
het algemeen belang (artikel 273a van de Gemeentewet).
Ook kunnen de provincies als een omgevingsplan of waterschapsverordening in strijd is met de regels in de
omgevingsverordening daartegen beroep instellen. Deze laatste mogelijkheid staat naast de mogelijkheden die de
specifieke arrangementen uit de Omgevingswet en de generieke interbestuurlijke toezichtsinstrumenten uit de
Gemeentewet, Waterschapswet en Provinciewet bieden.

Als decentrale overheden in gebreke blijven met het behalen van Europees vastgelegde normen en
afspraken kan het Rijk ingrijpen. Met name de instrumenten instructieregels en instructies zullen
daarbij een rol spelen.
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Voor wat betreft de instructie geldt dat deze niet gegeven kan worden als het instrumentarium van (generiek)
interbestuurlijk toezicht uit de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Provinciewet of het instrumentarium dat
is opgenomen in de Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten (Wet NErpe) kan worden toegepast.
De Wet NErpe voorziet in een aantal instrumenten waarmee het Rijk de naleving van Europees recht door
decentrale overheden kan bevorderen. De Wet NErpe bevat de bevoegdheid voor een verantwoordelijk Minister
om een aanwijzing te geven aan een decentrale overheid wanneer er niet of niet voldoende wordt voldaan aan de
geldende Europeesrechtelijke verplichtingen. Ook kan op basis van de Wet NErpe een door de Europese Commissie
aan Nederland opgelegde boete verhaald worden op de entiteit die de aanleiding gaf voor oplegging van de boete.
Als decentrale overheden in gebreke blijven bij het behalen van Europees vastgelegde normen en afspraken geldt
een drietrapsraket. Allereerst geldt dat het primaat ligt bij het generieke toezicht uit de Gemeentewet,
Waterschapswet en de Provinciewet. In gevallen waarin dit generieke toezicht ontoereikend is, kan het
instrumentarium van de Wet NErpe worden toegepast. Als zowel in het instrumentarium van het generieke toezicht
als het instrumentarium van de Wet NErpe niet gebruikt kunnen worden, dan biedt de Omgevingswet de
mogelijkheid van de instructie. Voor het Rijk is deze instructie geregeld in artikel 2.34 van de Omgevingswet. Ook
zijn in paragraaf 2.5.3 van de Omgevingswet specifieke regels opgenomen over indeplaatsstelling bij
taakverwaarlozing door het door het waterschapsbestuur en vernietiging van waterschapsbeslissingen. 66

In tegenstelling tot de provincie, is voor het Rijk niet voorzien in een specifiek arrangement voor
betrokkenheid bij gemeentelijke besluiten die functies toedelen aan locaties.
De reden voor opname van het arrangement voor de provincies is gelegen in de provinciale taak van de
gebiedsgerichte coördinatie ter zake van de uitoefening van taken en bevoegdheden door gemeenten. Het
provinciebestuur kan (als voldaan wordt aan de subsidiariteits- en proportionaliteitstoets) vanwege een provinciaal
belang instructieregels stellen en instructies geven over de gemeentelijke besluiten die betrekking hebben op het
toedelen van functies aan locaties.
Als deze niet worden nageleefd door het gemeentebestuur, dan moet het provinciaal bestuur in het kader van het
door de provincie uit te oefenen interbestuurlijk toezicht het generieke interbestuurlijk toezichtsinstrumentarium
uit de Gemeentewet toepassen: indeplaatstreding of schorsing en vernietiging.

De indeplaatstredingsbevoegdheid kan de provincie zelfstandig toepassen. Bij de bevoegdheid tot
vernietiging is dat niet het geval.
Als een besluit of een niet-schriftelijke beslissing gericht op enig rechtsgevolg van het gemeentebestuur in strijd is
met een provinciale instructieregel of instructiebesluit kunnen gedeputeerde staten de Kroon verzoeken om dat
besluit of die beslissing te vernietigen wegens strijd met het recht.
De beoordeling of vernietiging in dat specifieke geval gerechtvaardigd is komt daarbij niet aan de provincie zelf toe,
maar aan de Kroon die daarover een eigenstandige belangenafweging dient te maken. Daarbij moet de Kroon
beoordelen of de geschonden provinciale regel en daarmee het geschonden provinciaal belang in het specifieke
geval een vernietiging rechtvaardigt.
Dit is een beoordeling die de zelfstandige beleidsruimte van provincies om de provinciale belangen ten aanzien van
de fysieke leefomgeving te effectueren doorkruist. Deze doorkruising acht de regering ongewenst en daarom bevat
de Omgevingswet voor de provincies een specifiek arrangement waarbij zij naast de eerdergenoemde proactief
inzetbare bevoegdheden en de indeplaatstredingsbevoegdheid uit de Gemeentewet ook een zelfstandig uit te
oefenen reactieve interventiemogelijkheid hebben.
Het Rijk heeft ten aanzien van de zorg van de overheid voor de fysieke leefomgeving eveneens een coördinerende
rol. Ook het Rijk heeft een zelfstandige beleidsruimte om nationale belangen te benoemen en vanuit die belangen
instructieregels te stellen en instructies te geven over de gemeentelijke besluiten die betrekking hebben op het
toedelen van functies aan locaties.
Anders dan bij een voordracht voor vernietiging wegens strijd met een provinciale regel, vindt de beoordeling door
de Kroon bij een voordracht voor vernietiging vanwege strijd met een rijksregel plaats binnen dezelfde bestuurslaag.
Het is een orgaan van het Rijk (de Kroon) dat bepaalt of de geschonden rijksregel en daarmee het geschonden
nationale belang in het specifieke geval een vernietiging rechtvaardigt. Daarbij vindt dus geen doorkruising van het
beleidsoordeel van een andere bestuurslaag plaats en daarmee wordt het gewenste resultaat bereikt. Om die reden
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vindt de regering het dus niet nodig om voor het Rijk, naast het generieke toezichtsinstrumentarium te voorzien in
een specifieke bevoegdheid.

Zodra bestuursorganen in de bevoegdheden van andere bestuursorganen treden, dienen zij – in
overeenstemming met artikel 2.2, derde lid, Omgevingswet - het principe van de «minst belastende
interventie» in acht te nemen. Dat betekent onder meer dat Rijk en provincie die instrumenten dienen
te gebruiken die het minst inbreuk maken op de beleidsvrijheid van gemeente en waterschap.
Samengevat voorziet de Omgevingswet in de volgende bevoegdheden die het Rijk en de provincie
doorzettingsmacht bieden:
• instructieregels (artikel 2.22 voor de provincie, artikel 2.24 voor het Rijk);
• instructies (artikel 2.33 voor de provincie, artikel 2.34 voor het Rijk);
• omgevingsvergunningen voor een afwijkactiviteit van provinciaal belang (artikel 5.10) dan wel
nationaal belang (artikel 5.11);
• projectbesluiten (artikel 5.44 en volgende);
• interventiebevoegdheid van de provincie (artikel 16.21) (zie ook het antwoord op een latere
vraag van deze leden [62]).
Deze bevoegdheden kunnen gezamenlijk worden ingezet om te waarborgen dat de functietoedeling
van locaties aansluit bij de nationale of provinciale belangen.
Zouden in een gebied zowel provinciale als nationale belangen aan de orde zijn, dan kunnen zowel het Rijk als de
provincie instructieregels stellen of projectbesluiten nemen. Belangenconflicten zullen al in beeld komen in de fase
van beleidsvorming, die vooraf gaat aan het toepassen van de bevoegdheden, en daarna door de betrokken
bestuursorganen gezamenlijk worden opgepakt. Zo maken Rijk en regio gezamenlijk gebiedsagenda’s waarin voor
een landsdeel de ambities worden vastgelegd in het ruimtelijk fysieke domein én de opgaven die daarmee
samenhangen. Doordat de opgaven ook op kaart worden vastgelegd ontstaat een eerste beeld waar opgaven elkaar
kunnen versterken, of als in dit concrete voorbeeld, waar mogelijk conflicten kunnen ontstaan.
Als er behoefte is de opgaven voor een concreet gebied of casus verder uit te werken, bestaat bijvoorbeeld de
mogelijkheid een MIRT-onderzoek uit te voeren. Een gezamenlijk beeld op hoofdlijnen over de opgaven in het
gebied kan vervolgens worden vastgelegd in een programma voor dat gebied (een programma op grond van artikel
3.4, dat op grond van artikel 2.2, tweede lid, gezamenlijk zou kunnen worden vastgesteld door de betrokken
bestuursorganen). Zo’n «gebiedsprogramma» is de opvolger van de structuurvisie voor een project of gebied op
grond van de Wet ruimtelijke ordening. 67
Vervolgens kunnen de bevoegdheden door de betrokken bestuurslagen zo worden uitgeoefend dat er voldoende
ruimte blijft voor de andere belangen die aan de orde zijn. Daarbij blijven het Rijk en de provincie gebonden aan de
voor hen geldende begrenzing als gevolg van het subsidiariteitsbeginsel dat is verankerd in artikel 2.3 van de
Omgevingswet.

Bestuursovereenkomsten als alternatief instrument voor beleidsdoorwerking
Schriftelijke bestuursovereenkomsten (in de huidige praktijk ook wel convenanten, bestuursakkoorden, bestuurs-, beleids- of bevoegdhedenovereenkomsten genoemd) zijn voor bestuursorganen
en bestuurders een nuttig instrument om, voorafgaand aan de vaststelling of de toepassing van de
instrumenten uit de Omgevingswet, het te voeren beleid, de inhoud of toepassing van de wettelijke
instrumenten of de uitoefening van taken onderling af te stemmen.
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De bestuursovereenkomst kan in relatie tot de Omgevingswet dan ook in de eerste plaats worden aangeduid als
een «meta-instrument». De bestuursovereenkomst biedt de mogelijkheid om de wijze van inzet van de wettelijke
bevoegdheden en taken uit de Omgevingswet af te stemmen.
De bestuursovereenkomst kan in een beperkt aantal gevallen ook worden ingezet als alternatief voor de inzet van
bevoegdheden uit de Omgevingswet. Een bestuursovereenkomst kan worden ingezet als alternatief instrument
voor verticale beleidsdoorwerking: tussen twee of meer bestuursorganen onderling. De bestuursovereenkomst kan
worden gehanteerd in plaats van het vaststellen van een instructieregel bij omgevingsverordening of algemene
maatregel van bestuur of in plaats van het geven van een instructie.
Ook kan de bestuursovereenkomst een nuttige functie vervullen bij de uitvoering van een programma. Een
belangrijke overweging om een bestuursovereenkomst aan te gaan in plaats van instructieregels te stellen of een
instructie te geven is het feit dat een bestuursovereenkomst niet eenzijdig wordt opgelegd maar gebaseerd is op
wederzijdse instemming. Dit vergroot het bestuurlijk draagvlak voor de uitvoering. Ook kent de
bestuursovereenkomst een grote mate van vormvrijheid, waardoor deze «op maat» en met de gewenste flexibiliteit
kan worden vormgegeven. 68
Een bestuursovereenkomst kan niet worden gebruikt als alternatief voor wettelijke bevoegdheden die een voor
derden bindende functie hebben zoals algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving, de
omgevingsvergunning en het projectbesluit. Binding van derden kan alleen maar worden bereikt met die
bevoegdheden waaraan de Omgevingswetuitdrukkelijk die strekking heeft toegekend of waar dit evident daaraan
inherent is. Dit vloeit voort uit het legaliteitsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en de regeling van regelgevende
bevoegdheden in de Grondwet en organieke wetten. De bestuursovereenkomst kan dus niet worden gebruikt als
alternatief voor die bevoegdheden die gekenmerkt worden door een bredere werking dan alleen die tussen
bestuursorganen onderling. 69

Uniform delegatiebeleid
Binnen de Omgevingswet wordt gestreefd naar uniformiteit en eenheid. Dit geldt ook voor het
delegatiebeleid en het detailniveau van de normstelling. 70
Artikel 2.8 Omgevingswet maakt het mogelijk dat de gemeenteraad, het algemeen bestuur van het
waterschap en provinciale staten de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan,
de waterschapsverordening of de omgevingsverordening bij delegatiebesluit delegeren aan het
college van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van het waterschap of gedeputeerde
staten.
Het delegatiebesluit vormt een afzonderlijk besluit, dat geen deel uitmaakt van het omgevingsplan of de
verordening. Het delegatiebesluit geeft de reikwijdte van de bevoegdheid. Het bepaalt binnen welke grenzen en
onder welke voorwaarden de bevoegdheid kan of moet worden uitgeoefend en, voor zover nodig, binnen welke
termijn.
Het delegerende orgaan kan bij het delegatiebesluit bepalen op welke wijze het dagelijks bestuur van de betrokken
decentrale overheid uitvoering moet geven aan de gedelegeerde bevoegdheid. Daarnaast beschikt het
delegerende orgaan over de bevoegdheid om beleidsregels vast te stellen over de gedelegeerde bevoegdheid (op
grond van artikel 4:81, eerste lid, Awb).

De mogelijkheid om delen van het omgevingsplan, de waterschapsverordening en de
omgevingsverordening via delegatie in of aan te vullen of te wijzigen, biedt ruimte voor toedeling van
bevoegdheden op maat. Met delegatie kunnen deze bestuursorganen er immers voor zorgen dat de
uitvoering van het beleid, ook als dat een aanpassing van het omgevingsplan, de
omgevingsverordening of de waterschapsverordening betreft, bij het uitvoerende orgaan neergelegd
wordt.
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Ook vanuit het oogpunt van efficiency kan delegatie wenselijk zijn. Uit de woorden «delen van» blijkt dat de
hierboven genoemde bestuursorganen hun regelgevende bevoegdheden op grond van artikel 2.8 niet integraal
kunnen overdragen. Het is aan de democratisch meest gelegitimeerde organen – de gemeenteraad, provinciale
staten en het algemeen bestuur van een waterschap – om te bepalen of en op welke wijze toepassing wordt
gegeven aan deze bevoegdheid tot delegatie. Artikel 2.8 is geen voortzetting van artikel 3.6 Wro.
Dat artikel heeft een beperktere strekking. Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een
delegatiebesluit een besluit tot aanpassing van de regels van een omgevingsplan neemt, dan wordt dat
omgevingsplan daadwerkelijk gewijzigd. Het besluit is dus geen zelfstandige planfiguur zoals bij artikel 3.6, eerste
lid, onder a en b, Wro het geval is. Dit voorkomt dat er een gelaagdheid in regelgeving ontstaat, zoals nu bij de
uitwerking of wijziging van het bestemmingsplan. 71

De grotere reikwijdte van de delegatiebevoegdheid en het feit dat het delegatiebesluit geen deel
uitmaakt van het omgevingsplan of de verordeningen, maakt dat de jurisprudentie over artikel 3.6
Wro niet of niet zonder meer toepasbaar is op het voorgestelde artikel 2.8.
Anders dan bij artikel 3.6 Wro, hoeft niet al op het tijdstip van het vaststellen van het delegatiebesluit
te zijn aangetoond dat de gedelegeerde aanpassingen van het omgevingsplan zullen voldoen aan het
wettelijke kader.
Evenmin hoeft al bij het vaststellen van het delegatiebesluit te worden ingegaan op de wijze waarop de
rechtszekerheid voor belanghebbenden zal zijn geborgd in de aan te passen delen. Verder kan, anders dan onder
de Wro, delegatie afhankelijk worden gemaakt van een onzekere, toekomstige gebeurtenis.
De aanpassing van het omgevingsplan door het college van burgemeester en wethouders op grond van het
delegatiebesluit moet aan dezelfde eisen voldoen als een door de gemeenteraad aangebrachte wijziging. Als op
grond van het delegatiebesluit een deel van het omgevingsplan wordt gewijzigd, kan daartegen op dezelfde wijze
in rechte worden opgekomen als tegen de vaststelling van het plan door het algemeen bestuur zelf. Zo nodig kunnen
daarbij ook gronden worden aangevoerd die betrekking hebben op de genoemde onderwerpen (voldoen aan het
wettelijke kader, rechtszekerheid, voorwaardelijke delegatie).

De wetgever laat het aan de hiertoe democratisch meest gelegitimeerde organen over om te bepalen
of en onder welke voorwaarden zij de hen toekomende regelgevende bevoegdheid overdragen. De
Omgevingswet biedt niet de mogelijkheid de bevoegdheid geheel over te dragen. 72
Het is alleen mogelijk om het vaststellen van delen van het omgevingsplan, de waterschapsverordening
of de omgevingsverordening te delegeren aan respectievelijk het college van burgemeester en
wethouders, het dagelijks bestuur van het waterschap en gedeputeerde staten.
Enkele voorbeelden:
Provinciale staten kunnen in de provinciale omgevingsvisie nieuw beleid over het realiseren van windenergie
formuleren. Bij delegatiebesluit kunnen zij gedeputeerde staten opdragen om de omgevingsverordening met dit
beleid in overeenstemming te brengen. De gemeenteraad kan in zijn omgevingsvisie een transformatiegebied
aanwijzen en het college van burgemeester en wethouders bij delegatiebesluit opdragen om het omgevingsplan al
dan niet in fases zo te wijzigen dat de transformatie zonder afwijkingsvergunning gerealiseerd wordt. Ook kan de
raad het college van burgemeester en wethouders opdragen om afwijkingsbesluiten te nemen en het
omgevingsplan daarmee in overeenstemming te brengen. Een delegatiebesluit kan deze mogelijkheden ook allebei
toestaan.
De gemeenteraad kan het aanpassen van een omgevingsplan als gevolg van de aanwijzing van een beschermd
stadsgezicht delegeren aan het college van burgemeester en wethouders, ook in algemene zin. De gemeenteraad
kan aan bepaalde locaties functies toekennen waarbij de regels met betrekking tot bouw- en gebruiksactiviteiten
in delegatie door het college van burgemeester en wethouders in het omgevingsplan worden gegeven. De
gemeenteraad kan bij delegatiebesluit bepalen dat het college van burgemeester en wethouders het
omgevingsplan op een bepaalde wijze wijzigt zodra een bepaald perceel minnelijk verworven is. 73
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Het digitaal raadpleegbare omgevingsplan zal ook informatie bevatten over de totstandkoming van de
in het omgevingsplan opgenomen regels (wanneer welk orgaan bij welk besluit de regel in het
omgevingsplan heeft vastgesteld). Zolang het delegatiebesluit niet is ingetrokken, blijft het dagelijks
bestuur bevoegd het omgevingsplan of de verordening, binnen de randvoorwaarden van het
delegatiebesluit, opnieuw vast te stellen. 74
Een nadere clausulering, waarmee de vrijheid van de meest gelegitimeerde organen verder zou
worden ingeperkt, acht de regering niet nodig. Als dat wenselijk wordt geacht kan de delegatie onder
het stellen van stringente randvoorwaarden plaatsvinden.
Op grond van artikel 10:16, tweede lid, Awb, geldt al het vereiste dat er op verzoek inlichtingen worden verschaft
over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid. Overigens is altijd de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb van toepassing op de voorbereiding van een besluit tot vaststelling
van de bedoelde gedelegeerde regelgeving. Daarmee zijn de volksvertegenwoordigende organen, net als burgers,
altijd geïnformeerd over de inhoud van ontwerpbesluiten over de gedelegeerde bevoegdheid.
De regering acht het niet wenselijk verdergaande administratieve bepalingen op wetsniveau voor te schrijven.
Alleen al om de reden dat hiermee de vrijheid van de gemeenteraad, het algemeen bestuur van het waterschap
en provinciale staten, verder zou worden ingeperkt om zelf een geschikte wijze te bepalen waarin het wenst te
worden geïnformeerd. Over de vraag of de gevolgen van delegatie voorzienbaar zijn, merkt de regering nog op
dat het bestuursorgaan dat de bevoegdheid delegeert, over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid
beleidsregels kan vaststellen. Bovendien kan een delegatiebesluit altijd worden ingetrokken.75
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4. BELEIDSCYCLUS EN KERNINSTRUMENTEN
Beleidsontwikkeling en -uitvoering
De beleidscyclus is het beleidsmatige denkmodel dat ten grondslag ligt aan de inrichting van de
Omgevingswet. De beleidscyclus is een iteratief proces van – achtereenvolgens – beleidsontwikkeling,
uitwerking van beleid in uitvoeringsgerichte plannen, uitvoering van beleid, monitoring, evaluatie en
terugkoppeling van de uitkomsten van de evaluatie naar de – hernieuwde - beleidsontwikkeling.
Toepassing van de beleidscyclus is bedoeld om de zorg voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving
in alle fasen van de beleidscyclus in beeld te houden. Het is een belangrijk hulpmiddel waarmee de
uiteenlopende sectorale deelbelangen op een systematische en inzichtelijke manier op elkaar kunnen
worden afgestemd.
In de beleidscyclus voor het fysieke domein staat de continue zorg voor de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving centraal. Tegelijkertijd wil de beleidscyclus ook ruimte bieden voor ontwikkeling.
Bij het toepassen van de beleidscyclus kan efficiënter en effectiever door bestuursorganen worden gestuurd op
de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Dit vertaalt zich ook in de onderzoekslasten. In de huidige
uitvoeringspraktijk concentreert een groot deel van de onderzoekslasten zich rond het opstellen van een
bestemmingsplan en het verlenen van vergunningen. Gegevens uit monitoring zijn (vaak) niet beschikbaar of
kunnen niet worden gebruikt voor deze besluiten. Bij het opstellen van het bestemmingsplan richt een deel van
het onderzoek zich dan ook op het (opnieuw) in kaart brengen van de achtergrondwaarden van de verschillende
aspecten van de fysieke leefomgeving.
De beleidscyclus vergroot het belang van monitoring. Bij beleidsontwikkeling – zoals het vaststellen van een
omgevingsvisie of omgevingswaarden – wordt rekening gehouden met deze monitoringsgegevens.
Door middel van programma’s kan de kwaliteit van de leefomgeving voor de diverse aspecten waar nodig, actief
worden verbeterd. De beleidscyclus kan er voor zorgen dat onderzoekslasten zich minder concentreren rond
het omgevingsplan en de omgevingsvergunning.76

Door de werking van de beleidscyclus en de toepassing van de wettelijke instrumenten met het oog
op het bereiken van de doelen van de wet, zal de Omgevingswet een belangrijke rol spelen bij de
duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.
Het functioneren van de beleidscyclus hangt niet alleen af van juridische koppelingen van de verschillende
onderdelen van de cyclus. De beleidscyclus is bij het ontwerp van het wettelijk stelsel gebruikt om te duiden
welke instrumenten bestuursorganen in de diverse fasen van de cyclus tot hun beschikking moeten hebben.
Daarbij is gekeken hoe bestuursorganen zich tot elkaar verhouden en hoe bestuursorganen zich verhouden tot
burgers en bedrijven. Soms is gekozen voor juridische koppelingen tussen instrumenten, maar dat is niet in alle
gevallen geschikt of wenselijk voor het goed functioneren van de beleidscyclus en daarmee voor het bereiken
van een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. 77
Deze beleidscyclus is overgenomen uit EU-richtlijnen op het gebied van milieu en water en behelst een zich
herhalend patroon van beleidsontwikkeling, beleidsdoorwerking, uitvoering en terugkoppeling. De cyclische
aanpak is een uiting van een beweging van behoud en bescherming, naar een actieve aanpak om voortdurend
te werken aan een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

De toepassing van de beleidscyclus biedt als zodanig echter nog geen enkele garantie voor een
duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Of die bereikt wordt, is volledig afhankelijk van
de inhoud die de beleidscyclus krijgt en van de bestuurlijke wil om die duurzame ontwikkeling te
daadwerkelijk verwezenlijken.
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Figuur 1: de beleidscyclus en de kerninstrumenten
Hoe werkt de beleidscyclus? 78De cyclus begint bij het opstellen van een strategische, integrale
omgevingsvisie voor het gehele grondgebied. Hierin heeft de overheid zijn ambities voor de fysieke
leefomgeving geformuleerd en de daarbij behorende sturingsfilosofie. De gemeente maakt op basis van
deze instructieregels en de eigen ambities een omgevingsplan (en de provincie en het waterschap
respectievelijk een omgevingsverordening en een waterschapsverordening).
In programma’s formuleert de overheid waar nodig de maatregelen die leiden tot de gewenste kwaliteit
van de fysieke leefomgeving. Aan het einde van de cyclus wordt toezicht gehouden op de naleving van de
regels en wordt zo nodig gehandhaafd. Via monitoring bepaalt de overheid ten slotte of aan die
omgevingswaarden of andere doelstellingen wordt voldaan. Als de omgevingswaarden niet worden
gehaald, moet de overheid een programma vaststellen om dit alsnog voor elkaar te krijgen.
Het bovenste kwart aan de rechterzijde van de cyclus wordt getypeerd door ‘beleidsontwikkeling’. De
omgevingsvisie is een integrale visie met strategische hoofdkeuzes van beleid voor de fysieke
leefomgeving voor de lange termijn. Deze visie wordt door het Rijk, door de provincies en door gemeenten
voor hun grondgebied vastgesteld.
Het is een document dat het beleid voor de fysieke leefomgeving integraal omschrijft. Integraal betekent
dat de visie betrekking heeft op alle terreinen van de fysieke leefomgeving, aansluitend bij de reikwijdte
van de Omgevingswet. Het gaat hier om één kenbaar en integraal beleidsdocument met het gehele
strategische omgevingsbeleid van de visievaststellende overheid. Een omgevingsvisie biedt zo een
samenhangende beleidsmatige basis voor inzet van juridische, financiële of andere instrumenten om de
beleidsdoelen in de visie na te streven.
Ook programma’s zijn aan te merken als beleidsontwikkeling. In programma’s formuleert de overheid de
maatregelen die leiden tot de beleidsmatig vastgelegde en gewenste kwaliteit van een onderdeel van de
fysieke leefomgeving, een aspect of een gebied. Vaak zal het gaan om uitwerkingen van de
omgevingsvisie, bijvoorbeeld een programma over de hoofdlijnen van de ontwikkeling van een gebied.
Een programma is verplicht als dat volgt uit EU-richtlijnen of als de vereiste kwaliteit, vastgelegd in
omgevingswaarden, niet wordt gehaald. Een bijzondere vorm van een programma is de programmatische
aanpak.
Het onderste kwart aan de rechterzijde betreft de vertaling van de beleidsontwikkeling naar de
uitvoeringspraktijk. De gewenste kwaliteiten van de fysieke leefomgeving of onderdelen daarvan kunnen
concreter worden gemaakt door die ook stevig juridisch vast te leggen (“de luchtkwaliteit moet ten minste
daaraan voldoen” of “de veiligheid van waterkeringen moeten ten minste zo zijn”). Die eisen kunnen dan
worden vastgelegd in omgevingswaarden5. Een omgevingswaarde is een maatstaf voor de staat voor de
kwaliteit van de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan, of voor de toelaatbare belasting door
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activiteiten of toelaatbare concentratie of depositie van stoffen in de fysieke leefomgeving of een
onderdeel daarvan. Het gaat bijvoorbeeld om kwaliteitseisen voor water of lucht en waarden voor de
bescherming tegen overstromingen en de veiligheid van waterkeringen. Niet voor alle beleidsdoelstellingen zijn omgevingswaarden nodig.
De doorwerking van het beleid van provincies en het Rijk voor de fysieke leefomgeving krijgt voor een
groot deel gestalte door instructieregels. Dit zijn regels in de omgevingsverordening of op rijksniveau in
een algemene maatregel van bestuur, die de taak- en bevoegdheidsuitoefening van decentrale
bestuursorganen inkaderen. Het gaat bijvoorbeeld om regels over de inhoud of motivering van een besluit
in verband met bijvoorbeeld geluid, geur of externe veiligheid, de bescherming van waardevolle
landschappen of monumenten. Op rijksniveau worden die omgevingswaarden en instructieregels
gebundeld in het voorgenomen Besluit kwaliteit leefomgeving6.
In het onderste kwart aan de linkerzijde van de cyclus, dat wordt aangeduid met ‘uitvoering’, staan de
initiatiefnemers van activiteiten en projecten centraal: burgers, bedrijven of overheden die iets willen
ontwikkelen. Dit kan de uitbreiding van een bedrijf of woning zijn, de bouw van een school maar ook de
aanleg van een natuurgebied, snelweg of windmolenpark.
Voorop staat de eigen verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer, die tot uitdrukking komt in een
algemene zorgplicht. Waar inkadering van activiteiten door de overheid nodig is, gebeurt dat zo veel
mogelijk door algemene regels. Belangrijke kenbronnen voor algemene regels zijn het omgevingsplan van
de gemeente en de waterschapsverordening. Voor een deel van de maatschappelijke activiteiten worden
die algemene regels om redenen van doelmatigheid en doeltreffendheid op rijksniveau geregeld. Die
algemene regels zorgen er in principe voor dat initiatiefnemers niet vooraf toestemming hoeven te vragen
aan de overheid om die activiteit te verrichten. Houden zij zich aan de regels, dan mag het.
Als toestemming van de overheid wel vereist is, verloopt die primair via een omgevingsvergunning.
Daarnaast kent de Omgevingswet het projectbesluit waarmee een overheidsinstantie zelf de regie kan
nemen over de besluitvorming voor een project waarvoor zij verantwoordelijk is, zoals aanleg van een
snelweg of een dijkverlegging. Dat geldt ook voor private projecten met een publiek belang, zoals aanleg
van een windmolenpark of winning van grondstoffen.
Zoals hierboven is aangegeven, staan in het onderste kwart aan de linkerzijde van de cyclus burgers,
bedrijven of overheden die iets willen ontwikkelen, centraal. In de overige drie kwarten van de cyclus
staat alleen de overheid centraal.
Het bovenste kwart aan de linkerzijde wordt getypeerd door ‘terugkoppeling’. De activiteiten in de
fysieke leefomgeving leiden tot ontwikkelingen in de feitelijke toestand. Via monitoring bepaalt de
overheid of aan omgevingswaarden wordt voldaan en wat de staat of kwaliteit van de fysieke
leefomgeving is. Dat leidt in een cyclisch proces tot nieuwe visievorming en, waar nodig, nieuwe
maatregelen. Verantwoordelijke bestuursorganen moeten ook door derden kunnen worden
aangesproken op het al of niet realiseren van omgevingswaarden, kwaliteiten en projecten en op de
uitvoering van beleid dat is vastgelegd in omgevingsvisies en programma’s. Monitoring en de
beschikbaarstelling van gegevens daaruit is hierbij van wezenlijk belang.
De cyclische aanpak is een uiting van de nieuwe dynamiek die onder de Omgevingswet gestalte moet
krijgen: van behoud en bescherming naar een actieve aanpak om voortdurend te werken aan een goede
kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De vastgelegde kwaliteitsdoelstellingen moeten daadwerkelijk
worden gehaald. Daarbij moet voor alle belanghebbenden (andere overheden, burgers, bedrijven,
organisaties) inzichtelijk zijn welke ruimte voor ontwikkeling er is en welke rol en betrokkenheid zij
hebben in de verschillende fasen van de cyclus.
De cyclus laat zien hoe bestuursorganen zich bij de zorg voor de fysieke leefomgeving verhouden tot
andere spelers in de fysieke leefomgeving. Activiteiten in de fysieke leefomgeving worden merendeels
verricht door andere spelers dan de overheid. Een belangrijke taak voor de overheid is het met elkaar in
verband brengen van initiatieven en het toezicht houden op de totale kwaliteit.

Om deze cyclus goed te laten werken moet deze sluitend zijn. De gestelde omgevingswaarden en
geformuleerde kwaliteiten moeten daadwerkelijk worden gehaald. Daarbij moet voor alle
belanghebbenden (andere overheden, burgers, bedrijven, belangenorganisaties) inzichtelijk zijn welke
ruimte voor ontwikkeling er is en welke rol en betrokkenheid zij hebben in de verschillende fasen van
de cyclus.
Verantwoordelijke bestuursorganen moeten ook door derden kunnen worden aangesproken op het al of
niet realiseren van omgevingswaarden, kwaliteiten en projecten en op de uitvoering van beleid in onder
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meer omgevingsvisies en programma’s. Monitoring en de beschikbaarstelling van gegevens daaruit is
hierbij van wezenlijk belang.

De Omgevingswet voorziet erin dat de beleidscyclus alleen van rechtswege werkt voor die
onderwerpen waarvoor omgevingswaarden worden gesteld.
Omgevingswaarden kunnen gezien worden als een wettelijke concretisering van de maatschappelijke
doelen van het voorstel. Na vaststelling van een omgevingswaarde moet via een systeem van monitoring
worden bewaakt of aan de omgevingswaarde wordt voldaan. Als aannemelijk is dat niet wordt voldaan of
niet zal worden voldaan aan een omgevingswaarde dient een programma te worden vastgesteld gericht op
het kunnen voldoen aan die omgevingswaarde.

Niet alle doelen voor de fysieke leefomgeving lenen zich voor vastlegging in “harde” omgevingswaarden. Deze waarden werken immers alleen als er sprake is van meet- of berekenbare
doelstellingen. Voor niet-meetbare doelstellingen op terreinen als stedelijke vernieuwing of
uitbreiding, het beschermen van het landschap, het behoud van het cultureel erfgoed en het behoeden
van infrastructuur kunnen Rijk en provincie bijvoorbeeld instructieregels geven gericht tot andere
(decentrale) bestuursorganen of algemene regels op grond van hoofdstuk 4 stellen.
Voor het bewaken van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving kan dus niet uitsluitend via
omgevingswaarden en de koppeling aan programma’s en monitoring plaatsvinden, maar vergt ook de
inzet van andere instrumenten. Elke bestuurslaag heeft zijn eigen beleidscyclus. Er is sprake van
wederzijdse beïnvloeding. De beleidscyclussen van de diverse overheden werken voortdurend op
elkaar in.
Rijk

provincie

Gemeente X

Gemeente Y

waterschap

Figuur 2: beleidscycli van diverse overheden beïnvloeden elkaar
De Omgevingswet kent de volgende kerninstrumenten:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

de omgevingsvisie;
het programma;
het omgevingsplan;
de provinciale verordening;
de waterschapsverordening;
algemene rijksregels;
instructieregels en instructies;
de omgevingsvergunning;
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9. het projectbesluit.
Deze instrumenten worden hierna kort getypeerd en hun plaats en functie in de beleidscyclus worden
daarbij toegelicht. In Deel II volgt een meer gedetailleerde behandeling van de afzonderlijke
kerninstrumenten.

Omgevingsvisie
De omgevingsvisie is een strategische visie - van een gemeente, provincie of het Rijk - voor de lange
termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie heeft betrekking op alle terreinen van
de fysieke leefomgeving.
De omgevingsvisie neemt in het systeem van de Omgevingswet een cruciale plaats in. De
omgevings-visie is een planfiguur voor het strategisch niveau. Juist op het strategisch niveau zijn
verbanden tussen aspecten in de fysieke leefomgeving (ruimtelijke ordening, water, natuur, milieu
e.d.) aan de orde. De wetgever acht daarom de beoogde beleidsmatige integratie van de diverse
domeinen vooral op dat niveau zinvol. 79
Een duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving kan alleen worden gerealiseerd door op deze samenhang
te sturen aan de hand van de omgevingsvisie: één overkoepelend, richtinggevend en strategisch ontwikkelingsbeeld
voor de langere termijn. De omgevingsvisie is daardoor een veel prominenter instrument dan de structuurvisie uit
de Wro ooit geweest is.

De omgevingsvisie is de resultante van het proces van beleidsontwikkeling voor het fysieke domein op
een gegeven moment in de tijd. Het proces van beleidsontwikkeling is in zekere zin een doorlopend
proces. Maar op enig moment zal het ontwikkelde beleid door een bestuursorgaan moeten worden
vastgesteld om – vervolgens – als uitgangspunt te worden gebruikt voor het te voeren beleid.

De beleidscyclus begint bij het opstellen van een strategische, integrale omgevingsvisie voor het gehele
grondgebied. Hierin heeft de overheid zijn ambities voor de fysieke leefomgeving geformuleerd en de daarbij
behorende sturingsfilosofie. Rijk, provincies en gemeenten maken elk een eigen omgevingsvisie. De zorgtaak van
het Rijk wordt in het Besluit kwaliteit leefomgeving geconcretiseerd met instructieregels die gericht zijn tot
bestuursorganen, nationale omgevingswaarden en andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving.
De gemeente maakt op basis van deze instructieregels en de eigen ambities zoals verwoord in haar omgevingsvisie
een omgevingsplan (en de provincie en het waterschap stellen respectievelijk een omgevingsverordening en een
waterschapsverordening op). Daarnaast formuleren provincies en gemeenten overheid waar nodig in
programma’s de maatregelen die leiden tot de gewenste kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Doorwerking van de omgevingsvisie
De Omgevingswet bevat geen bepalingen over de keuze hoe een bestuursorgaan beleidsdoelstellingen
vastlegt. Het staat een bestuursorgaan vrij om beleidsdoelstellingen te stellen en deze direct in
rechtsregels vast te leggen of deze in een beleidsdocument op te nemen (bijvoorbeeld een
omgevingsvisie of een ander beleidsdocument).80
Als een bestuursorgaan een beleidsdoelstelling een wettelijke status wil geven, dan biedt de Omgevingswet
daartoe verschillende mogelijkheden. Een beleidsdoelstelling kan bijvoorbeeld in de vorm van een
omgevingswaarde (met specifieke rechtsgevolgen) of een instructieregel worden vastgelegd, maar een doelstelling
kan bijvoorbeeld ook worden vertaald in een beoordelingsregel voor vergunningen of in algemene regels voor
activiteiten.
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Een voorbeeld kan dit verduidelijken. Steeds meer wordt erkend dat nachtelijke duisternis voor natuur en mens
van grote waarde is in verband met het bioritme van mens en dier en het ecologisch evenwicht. Stel dat een
provincie een beleid tot bescherming en waar mogelijk verbetering van de nachtelijke duisternis vaststelt voor een
concreet grondgebied dat nog door een grote mate van de nachtelijke duisternis wordt gekenmerkt. Voor dat
gebied zou de provincie een omgevingswaarde «nachtduisternis» kunnen vastleggen.
Om die omgevingswaarde te bereiken of te behouden kunnen veel middelen worden ingezet, zoals het stellen van
instructieregels voor omgevingsplannen waarin nieuwe activiteiten worden toegestaan met lichtuitstraling tot
gevolg, het doven of dimmen van de straatverlichting, het verbieden van lichtuitstraling door stallen of
glastuinbouw, of campagnes om erfverlichting en reclameverlichting weg te halen. Het voordeel van die aanpak is
dat de betrokken overheden kunnen zoeken naar die middelen en methoden die het meest passend zijn om de
beleidsdoelstelling die in de omgevingswaarde is genormeerd te realiseren.
De provincie zou in plaats daarvan ook de keuze kunnen maken om de beleidsdoelstelling een onderdeel te laten
zijn van de provinciale omgevingsvisie. Die beleidsdoelstelling kan dan voor een deel worden omgezet in
instructieregels, waarbij aan de omgevingsplannen specifieke eisen worden gesteld, bijvoorbeeld over het toelaten
van glastuinbouw of het verbinden van specifieke gebruiksregels aan activiteiten in het desbetreffende gebied. Ook
kan worden gedacht aan de inzet van direct tot burgers gerichte algemene regels als dat bijdraagt aan het
doelbereik, of het uitvoeren van feitelijke maatregelen door de provincie zelf (zoals het dimmen van verlichting
langs provinciale wegen).81

Daarnaast kan in de omgevingsvisie worden opgenomen welke sturingsinstrumenten (economisch,
financieel, juridisch, beleidsmatig, communicatief) een bestuursorgaan wil inzetten. Door opname van
de wijze van verwezenlijking van de voorgenomen ontwikkeling wordt voor iedereen duidelijk hoe en
met inzet van welke bevoegdheden en instrumenten de realisatie van het beleid zal plaatsvinden. 82
Er is echter geen juridische koppeling tussen de omgevingsvisie en de overige kerninstrumenten uit de
Omgevingswet. Het is niet zo dat een omgevingsvisie moet worden aangepast als een programma wordt gewijzigd
of dat een onderwerp eerst in een omgevingsvisie aan de orde moet komen, voordat een programma kan worden
opgesteld of andere instrumenten kunnen worden ingezet. 83
Daarom is de subsidiariteitsbepaling uit artikel 2.3 niet van toepassing op omgevingsvisies en programma’s.
Bestuursorganen kennen een grote mate van vrijheid om beleidsdocumenten naar eigen inzicht in te richten en op
elkaar af te stemmen. Een formele koppeling tussen de omgevingsvisie en andere instrumenten zou een adequate
reactie van het bestuur op ontwikkelingen in de weg staan en kunnen leiden tot ingewikkelde procedures,
juridisering van het stelsel en daarmee tot onnodige bestuurlijke lasten. Ook zou het beleidsmatige karakter en
daarmee de werking van deze documenten onder druk komen te staan. 84

Sturende werking gemeentelijke omgevingsvisie
Uit de plaats die omgevingsvisie inneemt in de beleidscyclus volgt dat dit strategische beleidsdocument
voor de fysieke leefomgeving in beginsel sturend moet zijn voor het bestuursorgaan zelf, onder meer
bij het vaststellen van het omgevingsplan.
Deze sturing vloeit in de eerste plaats voort uit het feit dat het bestuursorgaan moet worden geacht zich in beginsel
aan het eigen beleid te houden. Het omgevingsplan dient in overeenstemming te zijn met de gemeentelijke
omgevingsvisie, tenzij daar in een bepaald geval gemotiveerd van wordt afgeweken. Als een afwijking van de
omgevingsvisie in het besluit tot vaststelling van het omgevingsplan niet of onvoldoende wordt gemotiveerd, zal
dat in een beroepsprocedure grond kunnen zijn om dat deel van het omgevingsplan te vernietigen.
Omdat het beleid in de omgevingsvisie veel meer op hoofdlijnen en minder of niet op specifieke gevallen is gericht,
laat dit beleid voor gemeenteraden meer ruimte om in het omgevingsplan die specifieke gevallen wel te regelen.
Als sprake is van een (deels) gedetailleerde visie, waarin bijvoorbeeld een strikt beschermingsniveau of een toe te
delen functie voor een bepaalde locatie opgenomen, is de sturing naar het omgevingsplan voor dat onderdeel
waarschijnlijk sterker. Er zal in zo’n geval ook een zwaardere motivering vereist zijn voor een eventuele afwijking.
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Of en in hoeverre de inhoudelijke link tussen het omgevingsplan en de omgevingsvisie - nu daarin beleid en regels
betreffende dezelfde beleidsterreinen vanuit een integrale benadering worden vastgelegd - directer wordt dan
onder de Wro het geval is tussen structuurvisie en bestemmingsplan, zal in de praktijk moeten blijken.

Sturende werking nationale en provinciale omgevingsvisie
Er is geen sprake van planhiërarchie tussen de omgevingsvisies van Rijk, provincie en gemeenten. Dat
neemt niet weg dat het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel de gemeenteraad ertoe
verplichten in haar omgevingsplan rekening te houden met omgevingsvisies van provincie en Rijk. De
gemeenteraad zal in de gemeentelijke omgevingsvisie moeten laten zien dat de inhoud van de
omgevingsvisies van andere bestuursorgaan bij het opstellen van de haar visie is betrokken bij de
totstandkoming van haar beleidsvisie. 85
Voor zover de gemeentelijke visie afwijkt van die andere visies, wordt dat door de gemeenteraad geconstateerd en
toegelicht. Die toelichting hoeft niet zo ‘zwaar’ te zijn als de motivering bij een afwijking van het beleid in de eigen
gemeentelijke visie.

Het programma
Een programma is een omgevingsdocument waarin het Rijk, een provincie, een waterschap of
gemeente, individueel of in samenwerking met andere overheden, beleid voor onderdelen van de
leefomgeving uitwerken. Het programma is uitvoeringsgericht beleidsdocument. 86
Het programma kan worden omschreven als een pakket van beleidsvoornemens en maatregelen die
dienen om omgevingswaarden of doelen in de fysieke leefomgeving te bereiken en daaraan te blijven
voldoen.
Een programma bevat concrete maatregelen voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het
behoud van de fysieke leefomgeving. Het kan een sectoraal of gebiedsgericht karakter hebben en verschillende
elementen bevatten. Daarbij kan worden gedacht aan programma’s voor uitvoering van activiteiten of maatregelen
om sectorale doelen te verwezenlijken.
Een programma kan ook zelfbindende kaders stellen voor de uitoefening van bevoegdheden door het bestuursorgaan
dat het programma vaststelt, bijvoorbeeld door beleidsregels op te nemen. 87

De omgevingsvisie en het (omgevings)programma zijn belangrijke schakels in de beleidscyclus van een
bestuursorgaan. Zo spelen vooral programma’s een belangrijke rol bij het voldoen aan
omgevingswaarden. 88
Het ligt verder voor de hand dat in een omgevingsvisie of een programma wordt aangekondigd dat een
projectbesluit wordt voorbereid of dat een omgevingsplan of omgevingsverordening wordt aangepast. Deze
stappen volgen op een logische wijze uit de strategische beleidskeuzen die in de omgevingsvisie zijn gemaakt. In
die zin vormt bijvoorbeeld een omgevingsplan ook een weerslag van die delen van de omgevingsvisie die een
directe binding van burgers en bedrijven vragen. Ze horen bij elkaar.

Het getuigt echter van goed bestuur als de inzet van instrumenten volgt uit een samenhangende
omgevingsvisie. Het is dan ook van belang dat omgevingsvisies en programma’s actueel zijn en op
elkaar afgestemd blijven.
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Vooral dan kunnen deze beleidsdocumenten hun functie goed vervullen. Het vaststellende bestuursorgaan heeft
ook baat bij een actuele omgevingsvisie en bij programma’s die up to date zijn. Het geeft het bestuursorgaan zelf,
als referentiekader bij de uitoefening van taken en bevoegdheden, en andere overheden, burgers, bedrijven en
maatschappelijke organisaties helderheid over het meest actuele beleid.
Zij moeten op dit vastgelegde beleid kunnen vertrouwen. In de Omgevingswet is ervan afgezien om regels te
stellen over een verplichting tot het actualiseren en een (vaste) termijn waarbinnen actualisatie moet
plaatsvinden. Dat biedt optimale flexibiliteit aan het vaststellende bestuursorgaan, bijvoorbeeld in de afstemming
van de omgevingsvisie met omgevingsvisies van andere bestuursorganen en programma’s. Ook worden op deze
manier onnodige bestuurlijke lasten voorkomen. 89

Het achterwege laten van de actualiseringplicht ontslaat een bestuursorgaan uitdrukkelijk niet van
het actueel houden van zijn beleid. 90
Maar het is aan het desbetreffende bestuursorgaan om te beoordelen of de omgevingsvisie actueel is of dat
wijziging nodig is. De looptijd van de visie kan overigens in de omgevingsvisie worden aangeduid, waarmee een
bestuursorgaan tot uitdrukking brengt wanneer wijziging in ieder geval moet worden overwogen.

Verhouding omgevingsvisie – programma
Het systeem van de Omgevingswet is zo ingericht dat de uitvoeringsmaatregelen van het in de
omgevingsvisie opgenomen beleid primair worden uitgewerkt in een programma. De omgevingsvisie
is het integrerende kader voor het strategische omgevingsbeleid, het programma vormt het kader voor
het uitvoeringsgerichte omgevingsbeleid. Het is wel van belang dat de onderscheiden programma’s
bijdragen aan het integrale ontwikkelingsbeeld voor de lange termijn uit de omgevingsvisie.
In de Omgevingswet zijn programma’s bedoeld als concrete uitwerking van strategische beleidskeuzen. In een
omgevingsvisie kan worden vermeld hoe de uitwerking en uitvoering zal worden vormgegeven, waarbij
programma’s kunnen worden aangekondigd of tegelijkertijd met de visie worden uitgebracht. Daarnaast kan in de
omgevingsvisie worden opgenomen welke sturingsinstrumenten (economisch, financieel, juridisch, beleidsmatig,
communicatief) een bestuursorgaan wil inzetten. Door opname van de wijze van verwezenlijking van de
voorgenomen ontwikkeling wordt voor iedereen duidelijk hoe en met inzet van welke bevoegdheden en
instrumenten de realisatie van het beleid zal plaatsvinden. 91
Bij de operationalisering van beleidsdoelen uit de omgevingsvisie spelen programma’s een belangrijke rol. Een
programma bevat maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.
Het kan een sectoraal of gebiedsgericht karakter hebben en kan verschillende elementen bevatten. Het kan plannen
bevatten voor de uitvoering van projecten of maatregelen om sectorale doelen te verwezenlijken of om aan
omgevingswaarden te (blijven) voldoen.
De grens tussen een omgevingsvisie en een programma is niet eenduidig te trekken. Het verantwoordelijke
bestuursorgaan bepaalt die grens zelf, afhankelijk van de situatie en van de sturingsfilosofie die het desbetreffende
bestuursorgaan hanteert. Op deze manier wordt maximale vrijheid geboden bij de vormgeving van een
omgevingsvisie en van programma’s.92

In het stelsel van de Omgevingswet zijn programma’s bedoeld als concrete uitwerking van strategische
beleidskeuzen. In een omgevingsvisie kan worden vermeld hoe de uitwerking en uitvoering zal worden
vormgegeven, waarbij programma’s kunnen worden aangekondigd of tegelijkertijd met de visie
worden uitgebracht. 93
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De uitvoeringsgerichte programma’s zullen een sectoraal of een gebiedsgericht karakter dragen. Maatregelen voor
de sanering van bijvoorbeeld geluid lenen zich als regel niet voor integratie met maatregelen voor
bodembescherming of terugdringing van ammoniakemissies. De diverse programma’s laten zich wel bundelen,
maar vergunningplichtige activiteiten integratie is dan geen sprake. Op het niveau van de beleidsuitvoering is die
integratie overigens ook niet vereist.

Het omgevingsplan
De Omgevingswet heeft als uitgangspunt dat decentrale overheden hun regels over de fysieke
leefomgeving bijeenbrengen in één gebiedsdekkende regeling. Dat bevordert de inzichtelijkheid,
samenhang en naleving van de regelgeving. Voor de gemeenten is dat het omgevingsplan, voor de
waterschappen de waterschapsverordening en voor de provincies de omgevingsverordening.
Het omgevingsplan en de verordeningen bevatten diverse soorten regels. Bij gemeenten en
waterschappen is een belangrijke rol weggelegd voor regels die activiteiten van burgers en bedrijven
in de fysieke leefomgeving reguleren. Naast regels voor activiteiten kunnen het omgevingsplan en de
verordeningen ook andere regels bevatten, die zich niet rechtstreeks tot burgers en bedrijven richten.
Voorbeelden zijn omgevingswaarden, beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen, en in geval van de
provincie, instructieregels, gericht op besluiten van gemeenten en waterschappen.

Een belangrijke categorie regels binnen het omgevingsplan en de verordeningen vormen de functieen locatiespecifieke regels, die zich rechtstreeks tot burgers en bedrijven richten en sterk bepalend
zijn voor de mogelijkheid om een locatie te ontwikkelen. Dergelijke regels worden bij voorkeur in het
omgevingsplan, en voor zover ze het watersysteem betreffen, in de waterschapsverordening
opgenomen.
Tot deze functie- en locatiespecifieke regels behoren de regels waarmee functies aan locaties worden toegekend
en de regels die met het oog op die functies worden gesteld. Hiermee vervangt het omgevingsplan de huidige
bestemmingsplannen en beheersverordeningen van de Wro en de erfgoed- en monumentenverordeningen.
Het omgevingsplan is echter niet beperkt tot «een goede ruimtelijke ordening», maar kan alle aspecten van de
fysieke leefomgeving omvatten.
Onderdelen van het omgevingsplan kunnen ook voor één gebied of een bepaald onderwerp worden gewijzigd, wat
flexibiliteit voor het bestuur biedt. Net als bij het bestemmingsplan staat na inspraak (afdeling 3.4 Awb) beroep bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State open tegen wijzigingen van het omgevingsplan.
Bij omgevingsvergunning kan van de regels in het omgevingsplan worden afgeweken. Gedacht kan worden aan een
bouwplan of een bepaald gebruik van gronden of bouwwerken dat niet past in het omgevingsplan.

Het omgevingsplan is het kerninstrument uit de Omgevingswet waarin het beleid voor de fysieke
leefomgeving, zoals dat door Rijk, provincie en gemeente wordt geformuleerd, doorwerkt en dat door
het stellen van regels sturing geeft aan het verrichten van activiteiten in die fysieke leefomgeving.
Het omgevingsplan wordt voor burgers en bedrijven primair bepalend voor de vraag welke activiteiten op welke
locatie, onder welke voorwaarden kunnen plaatsvinden. En net als bij een bestemmingsplan kunnen burgers en
bedrijven in geld waardeerbare rechten ontlenen aan de fysieke gebruiksmogelijkheden die op hun perceel rusten.

Het omgevingsplan is voor gemeenten de gebiedsdekkende regeling waarin in ieder geval alle regels
worden gebundeld die het belang van de fysieke leefomgeving als motief hebben. In juridische zin zal
sprake zijn van slechts één omgevingsplan per gemeente.
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Op dezelfde wijze als in het bestemmingsplan kunnen in het omgevingsplan functies aan locaties
worden toegedeeld vanuit een ruimtelijk perspectief, zoals wonen, detailhandel, kantoor,
dienstverlening, bedrijven, verkeer en natuur.
Met het toedelen van functies aan locaties wordt aangegeven welke functies die locaties hebben en op welke wijze
en onder welke voorwaarden deze functies ter plaatse kunnen worden uitgeoefend. Dit blijft in belangrijke mate
vergelijkbaar met het aanwijzen van bestemmingen van gronden en daarbij geven van regels.

In het omgevingsplan kunnen daarbij ook regels worden gesteld waarmee bijvoorbeeld het oprichten
van bouwwerken mogelijk wordt gemaakt (of juist niet) en het gebruik nader wordt gereguleerd (zoals
huisgebonden beroepsuitoefening, maximale bruto vloeroppervlakte van detailhandel,
openingstijden, bezoekersaantallen, bedrijfscategorieën). Ook kunnen functies worden toegedeeld
waarmee bouwwerken tegen sloop worden beschermd en allerlei (aanleg)activiteiten worden
gereguleerd (zoals scheuren van grasland, ophogen en afgraven van gronden, dempen van
watergangen, kappen van bomen).

Verhouding omgevingsvisie en omgevingsplan
De relatie tussen omgevingsplan en omgevingsvisie is minder eenduidig. Het omgevingsplan geeft de
toegestane status quo aan, maar maakt tevens inzichtelijk welke “gebruiksruimte” er (nog) is en
ontwikkelingen daarbinnen mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. De omgevingsvisie geeft de
toegedachte ontwikkelingsrichting aan op strategisch niveau voor het grondgebied waar de visie
betrekking op heeft.
Het ligt verder voor de hand dat in een gemeentelijke omgevingsvisie wordt aangekondigd dat het
omgevingsplan moet worden aangepast.94
Zowel omgevingsvisie als omgevingsplan bestrijken het totale veld van toegedachte respectievelijk
toegestane functies aan locaties en de toegedachte respectievelijk toegestane activiteiten. Op het
bestuur rust echter geen verplichting de toegedachte functies – voor zover nog afwijkend van de
bestaande situatie – binnen een bepaald tijdsbestek te realiseren.

Belanghebbenden zullen m.i. in beginsel aan de omgevingsvisie een titel kunnen ontlenen om een
toestemming te krijgen – in de meeste gevallen zal dat in de vorm van een vergunning zijn - voor een
activiteit die niet past in het omgevingsplan, maar wel in de omgevingsvisie. Het bestuur zal de
afwijzing van een dergelijk verzoek uitsluitend kunnen afwijzen op basis van een draagkrachtige
motivering.
Als toestemming gevraagd wordt voor een activiteit die niet past binnen zowel omgevingsvisie als
omgevingsplan, kan het bestuur de aanvraag toch honoreren. Het bestuur kan – mits deugdelijke
gemotiveerd – gelijktijdig afwijken van haar omgevingsvisie en omgevingsplan. Tegelijkertijd zou
het bestuursorgaan dat de omgevingsvisie heeft vastgesteld zich moeten afvragen of niet een
actualisering van de omgevingsvisie nodig is.

De provinciale verordening
Alle provinciale regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving worden gebundeld in één
integrale provinciale omgevingsverordening. Deze verordening vervangt diverse verordeningen op
het gebied van ruimte, water, milieu, natuur, (vaar)wegen, landschap, luchtvaart (voor zover deze zien
op activiteiten ‘op de grond’) en ontgrondingen.
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De omgevingsverordening is de uitvoeringsgerichte vertaling van het provinciale beleid voor het
fysieke domein, zoals dat verwoord is in de provinciale omgevingsvisie en de daarop gebaseerde
programma’s. De provinciale omgevingsverordening bevat uitsluitend beleid ter uitvoering van
taken die door het Rijk aan de provincie zijn toegekend en taken ter behartiging van het
provinciaal belang.

In de omgevingsvisie (artikel 3.2 Ow) geeft de provincie, naast het noemen van de hoofdzaken van
haar beleid op het terrein van de fysieke leefomgeving, globaal aan hoe zij de hoofdzaken wil realiseren
en met welke instrumenten. De uitwerking en de uitvoering van het in de omgevingsvisie vastgelegde
beleid gebeurt via programma’s en de omgevingsverordening.
De provinciale omgevingsverordening verschilt van het omgevingsplan en de waterschapsverordening, doordat er instructieregels in staan die zich richten op de wijze waarop andere
overheden (gemeenten en waterschappen) hun taak dienen uit te voeren.

Er is er in het stelsel van de Omgevingswet geen sprake van planhiërarchie tussen de plannen van de
verschillende bestuurslagen. Sturing van het beleid van gemeenten en waterschappen door de
provincies vindt daarom vooral plaats via de instructieregels die in de provinciale verordening zijn
opgenomen.

De waterschapsverordening
Het waterschap heeft als vorm van functioneel bestuur een bijzondere staatsrechtelijke positie in ons
openbaar bestuur. Het waterschap is staatsrechtelijk gezien nevengeschikt aan de gemeente en (dus)
ondergeschikt aan de provincie. Waterschap en gemeente zijn verplicht zorg te dragen voor de
integrale afstemming van “wateractiviteiten” en andere activiteiten, alsmede voor het borgen van de
“waterbelangen” in het omgevingsplan, de omgevingsvisie en gemeentelijke programma’s.
De waterschapsverordening bevat alle regels die nodig zijn voor de behartiging van de aan het
waterschap opgedragen taak. De waterstaatswerken zullen ook onder de Omgevingswet worden
beschermd door de waterschapsverordening. Indien de ABRvS haar jurisprudentielijn voortzet
waarin dergelijke overlappende regels niet in het bestemmingsplan kunnen worden opgenomen,
kunnen ook onder de Omgevingswet geen regels in het omgevingsplan worden opgenomen ter
bescherming van waterstaatsbelangen die reeds door de waterschapsverordening worden
beschermd.95

Algemene rijksregels
Algemene regels zijn wettelijke voorschriften met een algemene werking. Het voorkomt dat burgers
en bedrijven steeds toestemming moeten vragen van de overheid.
Het voordeel van algemene regels is dat burgers en bedrijven zonder tussenkomst van de overheid weten
welke randvoorwaarden van toepassing zijn voor hun activiteiten en wat hun handelingsvrijheid is. Met
algemene regels kunnen tijdrovende en dure vergunningprocedures worden voorkomen.

De algemene regels moeten doorwerken in het beleid van bestuursorganen. Een groot deel van de
algemene regels en vergunningen is bedoeld om bedrijfsmatige activiteiten te reguleren.
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De Omgevingswet – en de daarop gebaseerde vier AMvB’s - kent drie typen algemene regels, die in
Deel II nader zullen worden toegelicht:
1. Absoluut geldende algemene regels (geen afwijkingsmogelijkheid);
2. Algemene regels met gelijkwaardigheidsmogelijkheid;
3. Algemene regels in combinatie met maatwerkvoorschriften of maatwerkregels.

Het is de bedoeling om het gebruik van algemene regels te optimaliseren, zodat het aantal
vergunningplichtige situaties verder kan worden beperkt.
Waar nodig kunnen de algemene regels worden aangevuld met een meldingsplicht, zodat de overheid van
het uitvoeren van de activiteit op de hoogte is. Potentieel nadeel van algemene regels is dat bij vaststelling
van de daarin opgenomen bepalingen in beginsel geen rekening kan worden gehouden met specifieke
situaties. In bepaalde gevallen kan dan blijken dat algemene regels niet goed «passen», wat tot onnodige
beperkingen van de initiatiefnemer kan leiden, of tot onvoldoende bescherming van de fysieke leefomgeving.
De Omgevingswet bevat daarom een aantal instrumenten om de flexibiliteit van algemene regels te
vergroten. Zo bevat het de bepaling, dat als in de algemene rijksregels een maatregel is voorgeschreven de
initiatiefnemer ook een andere maatregel kan treffen, als daarmee dezelfde mate van bescherming van de
fysieke leefomgeving wordt gerealiseerd (gelijkwaardigheid). Daarnaast biedt de Omgevingswet de
mogelijkheid om in de algemene rijksregels voor specifieke onderwerpen aan het bevoegd gezag de
mogelijkheid te bieden de algemene regels nader in te vullen of er van af te wijken voor concrete gevallen
(een zogenoemd maatwerkvoorschrift) of voor aangewezen gevallen of gebieden (een zogenoemde
maatwerkregel). Veel wetten binnen het omgevingsrecht kennen al algemene regels. De Omgevingswet leidt
tot uniformering in de opzet en instrumenten binnen de algemene regels.

Het uitgangspunt bij het stellen van algemene rijksregels aan activiteiten is tweeledig: ruimte maken
voor ontwikkeling en het scheppen van waarborgen voor kwaliteit.
Met het oog op de bestuurlijke afwegingsruimte «aan de achterkant» moet de Omgevingswet het
mogelijk maken om van gestelde algemene regels af te wijken binnen dezelfde materiële en formele
begrenzingen die van toepassing zijn bij het stellen van de regels waarvan afwijking gewenst is. Een
bijzonder geval is nog dat een ruime mate van flexibiliteit nodig kan zijn voor het uitvoeren van
experimenten die bij positieve uitkomst kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelen van de
wet.
Voor algemene regels die niet locatiespecifiek zijn en bijvoorbeeld voor de gehele provincie of het hele land
gelden kan het doelmatiger zijn om deze in de omgevingsverordening van de provincie of in de algemene
rijksregels op te nemen. Vandaar dat ook de omgevingsverordening en algemene rijksregels algemene
regels gericht op activiteiten kunnen bevatten. Daar waar de werking van regels voor de gehele provincie
of het hele land is beoogd, zou het immers ondoelmatig zijn om alle omgevingsplannen of
waterschapsverordeningen te moeten aanpassen. Waar nodig kunnen de algemene regels worden
aangevuld met een meldingsplicht, zodat de overheid van het uitvoeren van de activiteit op de hoogte is.

Omdat algemene regels niet in alle gevallen toereikend zijn, bevat de Omgevingswet ook de grondslag
voor procedures waarmee een beoordeling en belangenafweging kan plaatsvinden die is toegespitst
op een concreet geval. De individuele beoordeling vindt dan plaats in het kader van individueel of
gebiedsgericht maatwerk binnen de algemene regels (maatwerkvoorschriften of maatwerkregels) of
bij het verlenen van een omgevingsvergunning.
In de doorgaans complexere situaties waarin een individuele beoordeling door middel van een
omgevingsvergunning nodig wordt geacht, zal deze beoordeling vaak slechts gericht hoeven te zijn op
een deel of een bepaald aspect van de voorgenomen activiteit. In die situaties heeft de initiatiefnemer
te maken met een combinatie van algemene regels en voorschriften uit een vergunning.
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In grote lijnen kunnen dan twee situaties aan de orde zijn:
o

De bepalingen waaraan de initiatiefnemer moet voldoen, staan in algemene regels. Er is echter toch een individuele
voorafgaande toestemming van de overheid vereist. Deze is ofwel gericht op de vraag of de bepalingen worden
nageleefd, ofwel op de vraag of de activiteit op die plaats acceptabel is. De initiatiefnemer is vooraf op de hoogte
van de regels, maar mag de activiteit pas starten bij een positieve uitkomst van de vergunningprocedure.

o

Vooral wanneer de potentiële gevolgen voor de fysieke leefomgeving groot zijn en de specifieke omgeving bij het
beoordelen daarvan een rol speelt, zal het niet altijd mogelijk zijn om op voorhand algemene regels te formuleren,
die toereikende bescherming van de fysieke leefomgeving waarborgen. Voor een activiteit is dan een
omgevingsvergunning vereist, waarbij zowel de toelaatbaarheid van de activiteit als de bijbehorende voorschriften
pas tijdens de vergunningverlening blijken. Dit biedt de initiatiefnemer de meeste onzekerheid vooraf. Ook de
combinatie van algemene regels met een omgevingsvergunning is mogelijk.

Instructieregels en instructies
De figuur van instructieregels is ontleend aan de Wet ruimtelijke ordening (artikelen 4.1 en 4.3), aan
de Waterwet (artikel 3.11), aan diverse artikelen in de Wet milieubeheer en aan andere wetten die in
de Omgevingswet opgaan. De bevoegdheid tot het stellen van instructieregels wordt in de
Omgevingswet dan ook niet beperkt tot ruimtelijke ordening, water of milieu, maar is toepasbaar voor
alle beleidssectoren binnen de reikwijdte van de Omgevingswet. Dit is inherent aan de integratie van
wetgeving die met de Omgevingswet wordt beoogd. 96
Instructieregels lenen zich voor herhaalde toepassing: de norm moet steeds worden toegepast als de
situatie zich voordoet die in de regeling is omschreven of is bedoeld. Deze instructieregels zijn te
kenmerken als algemeen verbindende voorschriften die zich niet tot burgers maar tot bij die regel
aangewezen bestuursorganen richten. Deze instructieregels bieden dus geen grondslag voor het
stellen van regels voor burgers. De grondslagen voor het stellen van burgerbindende regels – in de
Omgevingswet «algemene regels» genoemd – kunnen we vinden in afdeling 4.1 van de Omgevingswet.
Instructieregels spelen een belangrijke rol bij het borgen van belangen. Ze regelen de doorwerking van normstelling
voor de fysieke leefomgeving in plannen en besluiten van bestuursorganen.

De bevoegdheid van het Rijk om instructieregels te geven over omgevingsplannen, waterschapsverordeningen en omgevingsverordeningen is beperkt tot het stellen van regels over de wettelijk aan
gemeenten, waterschappen en provincies toegedeelde taken en het stellen van regels ter uitvoering
van de aan het Rijk toegedeelde taken.
Naast de bevoegdheid tot het stellen van instructieregels bevat de Omgevingswet een bevoegdheid voor het Rijk
en de provincies tot het geven van een instructie. De instructie is bedoeld voor de proactieve coördinatie van de
overheidszorg op die onderwerpen waar sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid of nauw verbonden
verantwoordelijkheden, voor de verwezenlijking van provinciale of nationale belangen en voor een proactieve
sturing of beleidsdoorwerking. 97

De omgevingsvergunning
De Omgevingswet bevat twee instrumenten voor de realisatie van activiteiten die gevolgen (kunnen)
hebben voor de fysieke leefomgeving en waarvoor om die reden een voorafgaande toestemming van
de overheid nodig is: het projectbesluit en de omgevingsvergunning.
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Waar algemene regels niet toereikend zijn om activiteiten in de fysieke leefomgeving te reguleren, zal
worden voorzien in een vergunningplicht voor die activiteiten.
De omgevingsvergunning in de Omgevingswet integreert en harmoniseert de vergunningverlening voor
bestaande vergunningplichtige activiteiten uit de domeinen bouw, milieu, cultureel erfgoed en ruimtelijke
ordening met de watervergunning uit de Waterwet, de ontgrondingenvergunning uit de Ontgrondingenwet, de
vergunningen of ontheffingen op grond van de Wet beheer rijkswater-staatswerken, de Spoorwegwet, de Wet
lokaal spoor, de Wet luchtvaart en de vergunning voor archeologische rijksmonumenten uit de Monumentenwet
1988. Ook wordt een deel van de vergunningplichtige activiteiten over beschermde gebieden en soorten
geïntegreerd, zoals nu al in geïntegreerde vorm opgenomen in de Wabo in de Omgevingswet voor de Wet
natuurbescherming.

Het projectbesluit
Het tweede instrument dat de Omgevingswet beschikbaar heeft voor de realisatie van activiteiten die
gevolgen (kunnen) hebben voor de fysieke leefomgeving en waarvoor om die reden een voorafgaande
toestemming van de overheid nodig is, betreft het projectbesluit.
Een belangrijk verschil tussen deze instrumenten is dat een omgevingsvergunning op aanvraag van een
initiatiefnemer wordt genomen, en het projectbesluit een ambtshalve door de overheid te nemen besluit is ter
behartiging van een publiek belang.

Het projectbesluit is bedoeld voor complexe publieke projecten in de fysieke leefomgeving van
nationaal of provinciaal belang, of in het belang van het beheer van watersystemen en het
waterketenbeheer.
Gedacht kan worden aan de aanleg van natuurgebieden, windparken, rijks- en provinciale wegen en
waterkeringen. Binnen de beleidscyclus is het projectbesluit onderdeel van de uitvoeringsfase. Het projectbesluit
bevat de maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van het project. Het uitvoerende bestuursorgaan heeft op
deze wijze de regie over de besluitvorming, ook waar belangen van andere overheden in het geding zijn.

Het projectbesluit vervangt het inpassingsplan uit de Wet ruimtelijke ordening, het tracébesluit uit de
Tracéwet, het projectplan uit de Waterwet en de coördinatieregelingen van de Wet ruimtelijke
ordening, de Tracéwet, de Waterwet en de Ontgrondingenwet. Bij de uitwerking van de
projectprocedure in het Omgevingsbesluit zijn participatie, bestuurlijke afwegingsruimte en integrale
besluitvorming de leidende elementen.
In een projectbesluit kunnen niet alleen de vergunningen samenkomen van activiteiten die onderdeel worden
van de Omgevingswet. Ook een aantal andere wetten kennen besluiten die samenhangen met activiteiten in de
fysieke leefomgeving. In het Omgevingsbesluit wordt geregeld dat ook deze aangewezen besluiten onderdeel
kunnen worden van een projectbesluit.

Het projectbesluit voorziet direct in de (partiële) wijziging van het omgevingsplan. Een vergelijkbare
constructie bestaat in de Wro voor het Rijk en de provincies om projecten te realiseren door middel
van een inpassingsplan dat geacht wordt deel uit te maken van het bestemmingsplan.
Bij gemeentegrens-overschrijdende projecten kunnen door het projectbesluit meerdere omgevingsplannen worden
geraakt en kan de wijziging voor meerdere omgevingsplannen gelden.
Het projectbesluit is gebaseerd op de «sneller en beter» aanpak, met een verkenning van alternatieven, vroegtijdige
participatie en zo nodig het nemen van een voorkeursbeslissing.
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Een projectbesluit moet passen binnen algemene regels die gericht zijn tot een ieder, maar wijzigt zo nodig het
omgevingsplan.
Uitvoeringsbesluiten kunnen na het projectbesluit op aanvraag worden genomen door het oorspronkelijk bevoegde
gezag, met toepassing van de coördinatieregeling, zodat beroep in één instantie open staat.
Andere bestuursorganen hebben de bevoegdheid van advies of advies met instemming bij een projectbesluit op het
moment dat het bevoegd gezag voor het projectbesluit er voor kiest om bepaalde toestemmingen in het
projectbesluit te integreren.
Bij de afstemming van belangen is sprake van verticale doorwerking: de provincie heeft doorzettingsmacht bij het
verlenen van omgevingsvergunningen voor activiteiten waarvoor andere bestuursorganen bevoegd zijn. Ook zal
een gemeente of waterschap de uitvoering van het project niet kunnen tegenhouden door het onthouden van
instemming.
De uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van Afdeling3.4 van de Awb is van toepassing.
Het projectbesluit kent een kort traject voor rechtsbescherming: er is geen mogelijkheid van bezwaar tegen het
projectbesluit, maar tegen een vastgesteld projectbesluit kan rechtstreeks in beroep worden gegaan in eerste en
enige instantie bij de Afdeling Bestuursrechtspraak.

Verschillen tussen projectbesluit en omgevingsvergunning
Zowel bij een projectbesluit als bij een omgevingsvergunning kan sprake zijn van activiteiten waarvoor
andere bestuursorganen medeverantwoordelijkheid dragen. Deze overheden dienen te worden
betrokken bij de besluitvorming. De regeling voor samenloop bij projectbesluiten is in beginsel gelijk
aan die voor omgevingsvergunningen.
Andere bestuursorganen hebben dus de bevoegdheid van advies of advies met instemming bij een projectbesluit
op het moment dat het bevoegd gezag voor het projectbesluit er voor kiest om bepaalde toestemmingen in het
projectbesluit te integreren. Het bestuursorgaan dat anders bevoegd zou zijn om de vergunning te verlenen, krijgt
in dat geval een recht van advies of advies met instemming.

Bij het projectbesluit is bij de afstemming van belangen echter ook sprake van verticale doorwerking.
Dat wil zeggen dat het Rijk doorzettingsmacht krijgt bij het verlenen van een omgevingsvergunning
voor een activiteit waarvoor een ander bestuursorgaan bevoegd is. Ook zal een gemeente of
waterschap de uitvoering van het project van de provincie niet kunnen tegenhouden door het
onthouden van instemming.
Wel hebben gemeente en waterschap de mogelijkheid om advies te geven op het voorgenomen projectbesluit
van de provincie. Voor projectbesluiten van het Rijk geldt hetzelfde voor gemeente, waterschap en provincie.
Het dagelijks bestuur van een waterschap is ook bevoegd om een projectbesluit vast te stellen voor zover het
gaat om het beheer van watersystemen die bij provinciale verordening aan het waterschap is toegedeeld. De
projectprocedure is verplicht voorgeschreven bij aanleg, verlegging of versterking van primaire waterkeringen,
waarvoor onder de Waterwet een zogenoemd projectplan verplicht is.

Met de projectprocedure wordt een slagvaardige regeling geboden om te komen tot besluiten over
aanleg, verlegging en versterking van waterkeringen en aanpassing aan waterstaatswerken door of in
opdracht van de beheerder van het waterstaatswerk.98
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Ondersteunende instrumenten
Naast deze kerninstrumenten omvat de Omgevingswet ondersteunende instrumenten die
nodig zijn om besluiten te nemen en te effectueren, zoals procedurebepalingen en regelingen
voor toezicht en handhaving.
Om invulling te geven aan hun taken stellen overheden regels op over de fysieke leefomgeving. Het streefbeeld
is om deze te bundelen in één regeling per overheid om zo de toegankelijkheid en het overzicht van de regels
over de fysieke leefomgeving te vergroten.
Daartoe introduceert afdeling 2.2 van de Omgevingswet onder meer het omgevingsplan, waarin de gemeentelijke
regels bijeen worden gebracht, de waterschapsverordening voor de regels van het waterschap en de
omgevingsverordening voor de provinciale regels. Deze instrumenten bevatten in de eerste plaats de regels die
krachtens de verschillende hoofdstukken van de Omgevingswet zullen worden gesteld.
Daarnaast bevatten ze ook regels over de fysieke leefomgeving die worden gesteld krachtens de Gemeentewet,
de Waterschapswet en de Provinciewet en krachtens andere bijzondere wetten. Bij algemene maatregel van
bestuur kunnen tijdelijk (als onderdeel van het overgangsrecht) of permanent bepaalde onderwerpen of andere
gevallen worden aangewezen die buiten de reikwijdte van het omgevingsplan, de waterschapsverordening en de
omgevingsverordening worden gelaten. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om regelingen over leges en heffingen
of onderwerpen op het grensvlak van de fysieke leefomgeving en andere beleidsterreinen, zoals de openbare
orde.
Verder kan worden bepaald dat geen integratie vereist is van verordeningen die vereist zijn krachtens bijzondere
wetten die mede over de fysieke leefomgeving gaan, bijvoorbeeld het luchthavenbesluit van een luchthaven van
regionale betekenis. Eventueel kan via de Invoeringswet Omgevingswet in de bijzondere wet worden bepaald dat
integratie niet vereist is.

De Omgevingswet voorziet daarnaast ook in de mogelijkheid van voorbereidingsbescherming door
een voorbereidingsbesluit vast te stellen tijdens de voorbereiding van een wijziging van een
omgevingsplan of omgevingsverordening of het vaststellen van een projectbesluit, instructieregels of
een instructie.
Het voorbereidingsbesluit kan voorkomen dat activiteiten plaatsvinden die strijdig worden geacht met een
wijziging die wordt voorbereid of die de verwezenlijking van een activiteit of project bemoeilijken. Een voorbeeld
is dat een gemeente geen vergunning mag afgeven voor de bouw van een megastal op het moment dat de
provincie bezig is in de omgevingsverordening te bepalen dat er geen megastallen in het desbetreffende gebied
meer mogen komen. Nieuw is dat deze aanhoudingsregeling alleen geldt voor de in het voorbereidingsbesluit
aangewezen gevallen, zodat de voorbereidingsbescherming op maat is en niet hele gebied onnodig «op slot gaat».
99
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5. OMGEVINGSWAARDEN
Inleiding
➢ Omgevingswaarden zijn normen die de gewenste staat of kwaliteit van de fysieke
leefomgeving of een onderdeel daarvan als beleidsdoel vastleggen. Het gaat om maatstaven
voor de staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan. Met behulp
van omgevingswaarden kan de toelaatbare belasting door activiteiten of toelaatbare
concentratie of depositie van stoffen in de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan
worden vastgesteld, uitgedrukt in meetbare of berekenbare eenheden of andere objectieve
termen. Voor lang niet alle aspecten van deze omgevingskwaliteit zijn omgevingswaarden vast
te stellen, denk aan bijvoorbeeld landschappelijke waarden.
Tijdens de parlementaire behandeling van de wet waren er veel vragen over de inzet van
rijksomgevingswaarden voor het bereiken van doelstellingen op het gebied van de fysieke leefomgeving.
De omgevingswaarde is een bijzonder instrument: het bindt alleen de overheid en heeft geen directe
juridische betekenis voor het nemen van beslissingen of het verrichten van activiteiten. In feite is het een
codificatie van de doelstelling.
Als niet voldaan wordt of dreigt te worden aan de omgevingswaarde, moet het verantwoordelijke
bestuursorgaan langs beleidsmatige weg bepalen welke maatregelen getroffen worden, waaronder zo
nodig de inzet van andere instrumenten van de wet. Ook voor andere doelstellingen, waarvoor geen
omgevingswaarden gesteld worden, kan bijvoorbeeld in een omgevingsvisie of een vrijwillig programma
worden besloten over de inzet van instrumenten. 100

➢ De waarden zijn primair gericht tot de overheid. Omgevingswaarden zijn bepalend voor het
te voeren beleid. De overheid moet met inzet van beleids- en bestuursinstrumenten deze
waarden bereiken of inspanningen verrichten om die te halen. Het Rijk, provincies en de
gemeenten moeten omgevingswaarden hanteren om kernwaarden als milieu,
(water)veiligheid, gezondheid en kwaliteit van ecosystemen te waarborgen.
Bepaalde omgevingswaarden zullen door middel van instructieregels of beoordelingsregels
voor omgevingsvergunningen rechtstreeks bepalend zijn voor concrete toestemmingen,
bijvoorbeeld omdat EU-richtlijnen dat vereisen.
➢ De Omgevingswet schrijft monitoring van omgevingswaarden voor. Als daarbij blijkt dat niet
wordt voldaan of niet zal worden voldaan aan een omgevingswaarde, dan is de overheid
verplicht een programma vast te stellen en uit te voeren dat er op gericht is die
omgevingswaarde binnen een redelijke termijn te realiseren. Bij niet wettelijk verplichte
omgevingswaarden is het geoorloofd die waarden te vervangen door een lagere
omgevingswaarde op het niveau dat minimaal wettelijk is vereist.

➢ Omgevingswaarden worden bij algemene maatregel van bestuur, omgevingsverordening of omgevingsplan vastgesteld en juridisch gekwalificeerd (bijvoorbeeld of
de waarde een resultaatsverplichting inhoudt of een inspanningsverplichting) met de
ingangstermijnen en de locaties die van toepassing zijn.
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Ontwikkeling van milieunormen
Vanaf de jaren vijftig in de vorige eeuw is met de groei van het aantal taken van de overheid de
aandacht ook steeds meer gericht op het bereiken van maatschappelijke doelen. Bestuursorganen
kregen met het oog daarop steeds meer taken en bevoegdheden toegedeeld.
Op het terrein van het omgevingsrecht kwam dat sinds de jaren zeventig, na de goedkeuring van het eerste
Europese milieuactieprogramma in 1973, vooral tot uitdrukking in de richtlijnen voor luchtkwaliteit en
waterkwaliteit. Dit vormde het fundament voor een reeks van wettelijke normen en regels die tot doel heeft
concrete resultaten te bewerkstelligen of de toegedeelde bestuursbevoegdheden zo aan te wenden, dat de
doelstellingen daadwerkelijk worden nagestreefd. 101
Onder de Wet milieubeheer en de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (die nadien is opgegaan in de
Waterwet) ontwikkelde deze vorm van normstelling zich verder. Het gaat daarbij om de vaststelling van een
concrete kwaliteit of staat van een onderdeel van de fysieke leefomgeving in de vorm van toetsbare kwalitatief
omschreven doelstellingen. Voorbeelden zijn de maximaal toelaatbare belasting van de fysieke leefomgeving door
activiteiten of de maximaal toelaatbare concentratie of depositie van stoffen in de fysieke leefomgeving.
Ook op het terrein van de ruimtelijke ordening kwam gedurende het laatste decennium een ontwikkeling op gang
om aanwezige omgevingskwaliteit of andere intrinsieke kwaliteiten op een objectieve wijze te omschrijven om deze
te beschermen en waar mogelijk te verbeteren.

Het garanderen van een bepaald niveau van kwaliteit van onze leefomgeving is een belangrijk doel van
de Omgevingswet. Afdeling 2.3 van de Omgevingswet introduceert daartoe een stelsel van
omgevingswaarden voor de fysieke leefomgeving.
De omgevingswaarden worden uitgedrukt in meetbare of berekenbare eenheden of anderszins in objectieve
termen. Daaronder vallen ook normen die een begrenzing vastleggen van de depositie (immissie) van een bepaalde
stof in de fysieke leefomgeving en normen die de belasting van de fysieke leefomgeving door activiteiten
maximeren. Zo is het mogelijk dat een omgevingswaarde een maximaal toelaatbare concentratie of depositie van
een of meer stoffen vastlegt (bijvoorbeeld voor de lucht of voor oppervlaktewater) of de maximaal toelaatbare
belasting van de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan door een groep van bronnen of activiteiten
(bijvoorbeeld het vaststellen van een emissieplafond). 102

Omgevingswaarden kunnen worden vastgesteld met het oog op een algemene kwaliteit van een
onderdeel van de fysieke leefomgeving, maar ook voor een concreet bepaald gebied of een
voorziening.
Een omgevingswaarde beschrijft de daadwerkelijke kwaliteit die op een bepaalde plaats en op een bepaald moment
moet worden bereikt, nagestreefd of in stand worden gehouden, en die voornamelijk wordt bepaald door de
optelsom van:
– de natuurlijke processen (vooral bij omgevingswaarden voor het milieu);
– de invloed van activiteiten van burgers en bedrijven;
– de keuzes die de verschillende overheden maken bij het beheer van de fysieke leefomgeving.
Ter illustratie:
De omgevingswaarde voor waterkwaliteit beschrijft de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater. Die
waterkwaliteit wordt bepaald door:
– de natuurlijke processen rondom het moment van toetsing, zoals: hoeveel water zit er in het watersysteem (zitten
we in de tijd van droogte of heeft het juist veel geregend), hoe warm is het (chemische processen zijn nogal
temperatuurafhankelijk), in welk seizoen zitten we;
– de invloed van activiteiten van burgers en bedrijven op het watersysteem, zoals de inbreng van stoffen en warmte
in het watersysteem als gevolg van die activiteiten, de onttrekking van water uit of brengen van water in dat
watersysteem en het uitvoeren van werken die de stroming beïnvloeden;

101
102

Kamerstukken II, vergaderjaar 2013/14, 33 962, nr.3, p.94.
Kamerstukken II, vergaderjaar 2013/14, 33 962, nr.3, p.95.

77

– de keuzes bij het beheer van de fysieke leefomgeving, zoals de hoeveelheid ruimte die aan het systeem wordt
gegeven, hoe wordt het systeem begrensd en ingericht (oevers, dijken), hoe gaan de overheden om met inzameling
en zuivering van afvalwater en regenwater, hoe intensief wordt er gebaggerd? 103

Omgevingswaarden kunnen volgen uit Europese of andere internationale verplichtingen maar ook uit
nationale, provinciale of lokale beleidsdoelen. Ze kunnen worden vastgesteld door de gemeente, de
provincie en het Rijk.
De strekking van de meeste EU-richtlijnen is dat de kwaliteitsdoelen die daarin zijn vervat moeten worden gehaald
of dat daarvoor een inspanningsverplichting geldt. De EU gaat er bij vrijwel alle richtlijnen van uit dat de lidstaten
maatregelenpakketten opstellen en uitvoeren. Er wordt zelden een directe koppeling gemaakt tussen de Europese
doelen en concrete besluiten voor nieuwe ontwikkelingen, projecten of activiteiten. Dit is slechts in een beperkt
aantal gevallen anders. Ook om nationale, provinciale of gemeentelijke kwaliteitsdoelstellingen een juridische
status te geven kunnen omgevingswaarden worden vastgesteld.
Uitgangspunt van de regering is dat geen verlies van waarborgen mag optreden ten opzichte van het
beschermingsniveau onder de huidige wetgeving. Eenvoudiger procedures maken ook voor omwonenden en
belanghebbenden duidelijker wat wanneer besloten zal worden en hoe zij daar invloed op kunnen uitoefenen.104

Door in de Omgevingswet de EU-systematiek over te nemen, kan gemakkelijker worden voldaan aan
de verplichtingen uit die richtlijnen. Uitgangspunt daarbij is dat voor wat de EU-richtlijnen regelen,
niets anders of méér wordt vastgelegd dan dat wat de EU-richtlijn voorschrijft, tenzij daarvoor na
afweging van alle belangen aanleiding is.105

Beleidsbeginselen werken door in omgevingswaarden
Voor de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving zijn verschillende beleidsbeginselen relevant. Zo berust het milieubeleid van de Europese Unie op het voorzorgsbeginsel, het
beginsel van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron
moeten worden bestreden, en het beginsel dat de vervuiler betaalt.
Andere beginselen die worden gebruikt in het EU-milieubeleid zijn het beginsel dat de beste beschikbare technieken
worden ingezet, het beginsel van geen achteruitgang («standstill») en het nabijheidsbeginsel (nietafwentelbeginsel). Naast de milieubeginselen zijn ook andere beginselen relevant voor de Omgevingswet. Zo
kennen internationale verdragen over het behoud van cultureel erfgoed diverse beleidsbeginselen. 106
De beleidsbeginselen worden geconcretiseerd in de omgevingswaarden, althans voor zover deze beginselen in
meetbare eenheden of objectiveerbare termen te vertalen zijn.

Omgevingswaarden zijn te zien als een wettelijke concretisering van de maatschappelijke doelen zoals
die in artikel 1.3 Omgevingswet staan. Zij specificeren de overheidszorg voor de fysieke leefomgeving.
Omgevingswaarden dienen als referentiekader bij de inzet van bevoegdheden van de overheid en de
wijze van de taakuitoefening.
Zij bieden duidelijkheid over de staat of kwaliteit die onderdelen van de fysieke leefomgeving op enig moment
moeten hebben, of die moeten worden behouden of moeten worden nagestreefd. Zij gelden als een juridisch
bindend kwalitatief beleidsdoel voor de overheid die de omgevingswaarde heeft vastgesteld, dat met de inzet of
aanwending van de bevoegdheden die aan dat bestuur zijn toegedeeld moet worden gehaald of nagestreefd.
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Daartoe kan een breed arrangement van bevoegdheden of taken worden aangewend, ook die welke buiten het
bereik van de Omgevingswet liggen. Zo kunnen subsidies of voorlichtingscampagnes het doelbereik dichterbij
brengen. Ook overheidsinvesteringen of het treffen van voorzieningen kunnen daartoe bijdragen.
Verkeersmaatregelen of een concessie waarbij aardgasbussen verplicht worden gesteld, kunnen bijvoorbeeld
bijdragen aan het verminderen van de fijnstofproblematiek in een straat of wijk. Om omgevingswaarden te bereiken
kunnen soms ook feitelijke handelingen nodig zijn. Ook kan daaruit volgen dat de overheid algemene regels moet
gaan stellen voor activiteiten. 107

Het leveren van een bijdrage aan het bereiken of in stand houden van omgevingswaarden is overigens
geen exclusieve taak van de overheid zelf, maar het is wel uitsluitend de overheid die er op kan worden
aangesproken dat de omgevingswaarde wordt bereikt.
Ook andere maatschappelijke actoren kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren en behouden van
een kwalitatief goede fysieke leefomgeving. Dat gebeurt ook, bijvoorbeeld door middel van afspraken tussen
overheid en belanghebbenden. Voor andere maatschappelijke actoren ontstaat pas een juridisch bindende werking
als een omgevingswaarde is vertaald in de voorschriften van een omgevingsvergunning, algemene regels of
bijvoorbeeld een maatwerkvoorschrift.

Als aan een omgevingswaarde is voldaan, kan verder terugdringen van de gevolgen voor de fysieke
leefomgeving soms toch nog wenselijk zijn. Dat is het geval als het emissieniveau als zodanig geen
gezondheidsrisico’s meer veroorzaakt, maar nog wel hinder oplevert.
Het zal duidelijk zijn dat op dit moment lang niet aan alle huidige kwaliteitsnormen wordt voldaan. Er zijn
nog grote opgaven voor het bereiken van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en dus ook voor het
verbeteren van het leefmilieu. Ook kunnen nieuwe activiteiten of uitbreiding daarvan leiden tot nog meer
druk op de al behaalde kwaliteitsniveaus, wat weer extra inzet kan vergen voor het in stand houden van de
kwaliteit.108

Omgevingswaarden worden bij algemene maatregel van bestuur, omgevingsverordening of
omgevingsplan vastgesteld en juridisch gekwalificeerd.
Er moet dus worden aangegeven of de waarde een resultaatsverplichting inhoudt, dan wel het karakter
heeft van een inspanningsverplichting. Daarnaast zal het besluit een ingangstermijn moeten noemen en
de geografisch afgebakende locaties waarop de waarden van toepassing zijn, moeten aangeven.
Tegen - een besluit tot vaststelling van - omgevingswaarden staat geen bezwaar en beroep open. Maar het
moet niet uitgesloten worden geacht dat een omgevingswaarde die een zeer beperkt aantal
belanghebbenden raakt, door de bestuursrechter toch als voor beroep vatbaar wordt aangemerkt.

De mate waarin een bestuursorgaan is gebonden aan een omgevingswaarde is afhankelijk van de
gekozen formulering die het Rijk, de provincie of de gemeente of waterschap zelf aan de betreffende
waarde heeft verbonden.
In de Omgevingswet worden drie formuleringen gebruikt die elk een – juridisch - verschillend niveau van
juridische binding aanduiden: ‘betrekken bij’, ‘rekening houden met’ en ‘in acht nemen’.
Het meest flexibel en vrijblijvend is “betrekken bij”. Als een bevoegd gezag gehouden is een
omgevingswaarde te betrekken bij de uitoefening van haar bevoegdheden, dan dient zij aan te geven op
welke wijze de omgevingswaarde in de belangenafweging en de besluitvorming is meegenomen.
Als met een omgevingswaarde rekening moet worden gehouden, mag van die waarde uitsluitend worden
107
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afgeweken op grond van een draagkrachtige motivering. Is sprake van een omgevingswaarde die in acht
moet worden genomen, dan heeft het bevoegde gezag geen enkele ruimte om van de betreffende waarde
af te wijken.

Het afwijken of aanvullen van omgevingswaarden die zijn vastgesteld door het rijk is alleen mogelijk
als daarvoor de mogelijkheid in de wet is opgenomen.109
Hiervoor kunnen provincie of gemeenten dan een aanvullende of afwijkende omgevingswaarden
vaststellen (artikel 2.2, derde lid Bkl). Afwijking van provinciale omgevingswaarden is alleen toegestaan,
indien daartoe in de provinciale omgevings-verordening zelf de mogelijkheid is opgenomen.

Aard en karakter van omgevingswaarden
In het beleid voor de fysieke leefomgeving kunnen we verschillende typen omgevingswaarden
onderscheiden:
Objectgerichte omgevingswaarden zoals de veiligheidseisen voor een primaire waterkering. De
omgevingswaarde («veiligheidsnorm» in de Waterwet) wordt op dit moment uitgedrukt in de gemiddelde
overschrijdingskans per jaar van de hoogste waterstand waarop de waterkering moet zijn berekend of de
gemiddelde kans per jaar op een overstroming van het gebied dat door de waterkering wordt beschermd.
Omgevingswaarden voor het hele land of voor een bepaald gebied. De omgevingswaarde is dan uitgedrukt
in meetbare eenheden (kwantiteiten), bijvoorbeeld een maximale concentratie van stoffen in onderdelen
van de fysieke leefomgeving (water, bodem, lucht) of voor geur maximale hoeveelheden geureenheden
(«odour units») per m3 . Die waarden kunnen worden toegespitst op een bepaald soort gebieden, die een
bijzondere functie hebben die beschermd moet worden. Te denken is aan een
grondwaterbeschermingsgebied met het oog op de waterwinning of een natuurgebied met specifieke
kenmerken of functies.
In objectieve kwalitatieve termen geformuleerde omgevingswaarden voor objecten of gebieden, in
gevallen waarin niet zo gemakkelijk meetbare eenheden kunnen worden opgenomen, maar wel heldere
maatstaven kunnen worden gehanteerd. Te denken is aan een geobjectiveerde beschrijving van kwaliteiten
waaraan een natuurgebied moet voldoen, zodat dit kan functioneren als biotoop voor een specifieke soort.
Dit biedt de mogelijkheid tot maatwerk en daardoor nauw aan te sluiten bij hetgeen EU-richtlijnen vereisen
(bijvoorbeeld de kaderrichtlijn water, de richtlijn luchtkwaliteit en de nec-richtlijn).
Sectorale omgevingswaarden: de Omgevingswet vereist het stellen van omgevingswaarden voor onder
meer milieu en waterveiligheid. Het Bkl bevat (rijks)omgevingswaarden voor lucht- en waterkwaliteit.

Omgevingswaarden moeten doelmatig zijn
Gemeentelijke omgevingswaarden zijn alleen zinvol voor zover lokale activiteiten of bronnen binnen
het gemeentelijk grondgebied de beoogde kwaliteit van de fysieke leefomgeving van dat gebied geheel
of grotendeels beïnvloeden of bepalen. Bovendien moeten die gevolgen beïnvloedbaar of
beheersbaar zijn door het treffen van brongerichte of effectgerichte maatregelen door de
gemeentelijke bestuursorganen.
Voorbeeld: Een omgevingswaarde voor geluid in een omgevingsplan, waarbij voor een gebied direct naast
een drukke provinciale weg een geluidswaarde wordt vastgesteld die beoogt de geluidsimmissie van die
weg op dat gebied te maximeren, is niet toelaatbaar te achten als de gemeenteraad of het college van
burgemeester en wethouders niet zelf de mogelijkheid hebben om het gebruik van die weg en de voertuigen
die zich daarop bevinden en dus de geluidsemissie van die weg te reguleren of door middel van nadere
besluitvorming zelf de beoogde geluidskwaliteit te bewerkstelligen (bijvoorbeeld door het plaatsen van
geluidsschermen of het aanbrengen van geluidsabsorberend asfalt).
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Omgevingswaarden die niet aan dit criterium voldoen, zijn ondoelmatig. Het opnemen daarvan in het
omgevingsplan is daarmee in beginsel niet passend. Ook voor niet lokaliseerbare of mobiele bronnen, of
voor activiteiten of bronnen die (milieu)gevolgen hebben op een groter schaalniveau dan het
desbetreffende gemeentelijke gebied, zijn gemeentelijke omgevingswaarden niet geschikt. In die gevallen
is normstelling door de provincie of het Rijk aangewezen. Dergelijke in het omgevingsplan opgenomen
omgevingswaarden moeten uiteraard aansluiten bij de functies van de fysieke leefomgeving die in dat plan
zijn toegewezen. 110

Bij de voorbereiding van de Omgevingswet heeft onderzoek plaatsgevonden waarbij aan deskundigen
is gevraagd een visie te ontwikkelen op de werking van omgevingswaarden. Dat advies is voor een
belangrijk deel in de Omgevingswet vertaald. Eén kernelement is het voorstel om het huidige
onderscheid tussen grens-, richt- en streefwaarden zoals dat in de Wet milieubeheer is opgenomen
los te laten. Daarmee wordt betere aansluiting mogelijk op de variatie die in EU-richtlijnen is
neergelegd. EU-richtlijnen maken gebruik van allerlei uiteenlopende begrippen en doelstellingen.
De omzetting van deze richtlijnen in het nationale recht leidt – zonder een aanpassing van het
begrippenkader van de Wet milieubeheer – tot spanningen en een grote kans op onjuiste implementatie.
Voor een juiste omzetting zijn daarom in het recente verleden bypasses in de wet aangebracht.
Het loslaten van de begrippen grens-, richt- en streefwaarde heeft als voordeel dat de aandacht kan
verschuiven naar het toepassingsbereik van de doelstelling. Het moet immers niet om deze begrippen zelf
gaan, maar om de praktische vraag welk resultaat behaald of welke inspanning geleverd moet worden en
wie daarvoor (samen of alleen) het best kan zorgen. In de Omgevingswet heeft dat vorm gekregen met de
bepaling, dat bij de vaststelling van een omgevingswaarde moet worden bepaald of de waarde een
resultaatsverplichting, een inspanningsverplichting of een andere, daarbij te omschrijven verplichting met
zich meebrengt.

Geen koppeling omgevingswaarden – zorgplicht
Eén onderdeel van het eerdergenoemde advies is niet overgenomen. Het betreft het voorstel om een
omgevingswaarde niet alleen te laten gelden voor de overheid, maar de werkingssfeer ook te richten
op derden door deze te koppelen aan de algemene zorgplicht. Deze koppeling leidt tot juridisering en
dubbele normstelling voor burgers en bedrijven. Immers naast de geldende verplichtingen op grond
van algemene regels of beschikkingen die vaak een doorwerking vormen van omgevingswaarden
(bijvoorbeeld een milieuzone) zou via de zorgplicht een tweede verplichting vanuit die
omgevingswaarden gaan gelden. 111
Dit kan leiden tot juridisering en tot rechtsonzekerheid en problemen met de uitvoerbaarheid van
regelgeving. Ter illustratie: de vraag kan opkomen of met een personenauto die aan de Euro-5-eisen voldoet
en is toegelaten voor gebruik in Nederland wel mag worden gereden als er verhoogde ozonconcentraties
zijn met een kans op smog. Een dergelijk effect van regelgeving is niet wenselijk.
Daarom worden de omgevingswaarden in de Omgevingswet niet gekoppeld aan de zorgplicht voor een
ieder en worden deze aangemerkt als een concretisering van de zorgtaak van de overheid. De overheid kan
deze vervolgens laten doorwerken naar burgers en bedrijven in de vorm van regels en voorschriften. 112

Doorwerking van omgevingswaarden
De Omgevingswet verbindt twee gevolgen aan het vaststellen van een omgevingswaarde. Allereerst
heeft het college van burgemeester en wethouders in beginsel de plicht een programma vast te stellen,
wanneer niet wordt voldaan of naar verwachting niet zal worden voldaan aan een omgevingswaarde.
Dat programma moet dan een pakket met beleids- of beheersmaatregelen bevatten om te
bewerkstelligen dat alsnog aan de betreffende omgevingswaarde wordt voldaan.
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Die verplichting geldt onafhankelijk van de vraag of de omgevingswaarde door de gemeente, de provincie
of het Rijk is vastgesteld. Dat strookt ook met het subsidiariteitsbeginsel. Immers, wanneer door het Rijk
een landelijk geldende omgevingswaarde is vastgesteld, bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit of waterkwaliteit,
kan het zo zijn dat uit de monitoring blijkt, dat aan die omgevingswaarde in een bepaald geografisch
afgebakend gebied niet kan worden voldaan of dreigt dat daaraan niet kan worden voldaan.
Een voorbeeld is de situatie, dat een bepaalde rijksomgevingswaarde voor luchtkwaliteit (bijvoorbeeld voor
fijnstof) op enkele plaatsen in een gemeente in de Randstad wordt overschreden. Als gevolg daarvan zal het
college van burgemeester en wethouders een programma moeten vaststellen, dat voorziet in maatregelen
om op lokaal niveau de dreigende overschrijding van de omgevingswaarde ongedaan te maken. 113

In de tweede plaats moet iedere vastgestelde omgevingswaarde door middel van een systeem van
monitoring worden bewaakt en moet worden beoordeeld of aan die omgevingswaarde wordt voldaan.
De regeling van de monitoring van omgevingswaarden is in afdeling 20.1 opgenomen. De twee genoemde
gevolgen vloeien voort uit de opzet van de EU-kwaliteitsnormen. De rechtszekerheid van de burger vergt
volgens de Europese Unie dat er voorzieningen zijn dat omgevingswaarden worden bereikt. Programma’s
moeten de maatregelen bevatten waarmee de effectuering van de waarde wordt verzekerd. Daarbij gaat
het niet alleen om het recht op totstandkoming van een programma, maar ook om de uitvoering ervan.

Het is niet de bedoeling dat omgevingswaarden rechtstreeks doorwerken naar besluiten. Een strikte
doorwerking van omgevingswaarden naar individuele besluiten wordt zo veel mogelijk vermeden.114
Wel kunnen instructieregels worden gesteld die het bevoegd gezag verplichten een omgevingswaarde
op een bepaalde wijze te betrekken bij een besluit. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan
omgevingswaarden waar sprake is van een directie relatie tussen bron en gevolgen.
Bij het vaststellen van de omgevingswaarden voor de kwaliteit van oppervlaktewater, grondwater,
zwemwater en lucht zijn de Europese normen leidend geweest (de zogeheten “lastenluwe implementatie”).
Het kabinet wil vasthouden aan deze Europees afgesproken niveaus. Deze bieden een gelijkwaardig
beschermingsniveau ten opzichte van de huidige regelgeving.
Wel geven de Omgevingswet en de AMvB’s verschillende instrumenten aan decentrale overheden om de
leefomgeving gericht verder te verbeteren op locaties waar dat nodig is. Het Bkl maakt het bijvoorbeeld
mogelijk voor gemeenten of provincies om – indien sprake is van een provinciaal belang dat gemeenten
niet doelmatig en doeltreffend kunnen behartigen -locatiegericht of gebiedsgericht een decentrale
omgevingswaarde voor luchtkwaliteit te stellen en daarmee gericht te sturen op dit aspect van
gezondheid.115

Omgevingswaarden op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau
In bepaalde gevallen stelt het Rijk landelijke omgevingswaarden vast. Voor de rijksomgevingswaarden
wordt de doorwerking naar de uitoefening van taken en bevoegdheden van decentrale overheden
waar nodig vastgelegd in instructieregels en in de beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen.
Als uitgangspunt wordt terughoudend omgegaan met deze doorwerking.
In de Omgevingswet is geregeld dat het Rijk in ieder geval omgevingswaarden vaststelt voor een aantal
specifieke onderwerpen. Deze rijksomgevingswaarden worden vastgelegd in het Bkl. Met uitzondering van
waterveiligheid vloeien deze alle voort uit Europese richtlijnen:
•
De kwaliteit van de buitenlucht.
•
De chemische en ecologische kwaliteit van oppervlaktewaterlichamen en de chemische en
kwantitatieve
•
De toestand van grondwaterlichamen.
•
De kwaliteit van zwemwater.
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•

De veiligheid van bij AMvB aangewezen primaire waterkeringen en van andere waterkeringen die
in beheer zijn bij het Rijk. 116

Naast deze verplichte omgevingswaarden kunnen in het Bkl ook andere landelijke omgevingswaarden
worden vastgesteld.
Het kabinet overweegt dit slechts voor een zeer beperkt aantal gevallen. Een criterium daarbij is onder meer
dat sprake is er van een Europese verplichting tot het halen van een norm, monitoring en het treffen van
maatregelen in geval van (dreigende) overschrijding van de norm. Bovendien geldt dat een waarde
voldoende objectiveerbaar moet zijn om als omgevingswaarde te kunnen worden vastgesteld. Ook moet
het stellen van een omgevingswaarde doelmatig en proportioneel zijn.117

Wanneer het Rijk een omgevingswaarde stelt én hierbij is bepaald dat deze niet voor aanvulling of
afwijking in aanmerking komt – dus een uitputtend karakter heeft – is het voor gemeenten of
provincies niet mogelijk voor dat onderwerp ook een omgevingswaarde vast te stellen.
Dit vloeit voort uit de zogenoemde voorrangsregel die geldt voor regelgeving op de te onderscheiden
overheidsniveaus. Kort gezegd houdt dit in dat een AMvB vóór de omgevingsverordening of een
omgevingsplan gaat.

Decentrale overheden hebben op grond van de Omgevingswet ruimte om eigen omgevingswaarden
vast te stellen. Provincies zijn hiertoe verplicht als het gaat om de veiligheid van waterkeringen die
geen primaire waterkering zijn en niet bij het Rijk in beheer zijn. Dit geldt ook voor de gemiddelde
overstromingskans per jaar van aangewezen gebieden met het oog op de bergings- en
afvoercapaciteit.
Naast het vaststellen van eigen omgevingswaarden wordt in het Bkl geregeld in hoeverre decentrale
overheden strengere omgevingswaarden mogen vaststellen bovenop de rijksomgevingswaarden. Denk
bijvoorbeeld aan binnenstedelijke luchtkwaliteit. Een gemeente kan hiermee nader invulling geven aan de
eigen beleidsambities voor de kwaliteit van de lokale leefomgeving. Alleen voor de veiligheid van primaire
waterkeringen worden de rijksomgevingswaarden uitputtend geregeld. Het is immers niet de bedoeling dat
dezelfde type dijk in de ene gemeente hoger uitvalt dan in de andere.
Voor provincies bestond de bevoegdheid om strengere waarden te kunnen stellen al deels onder de Wet
milieubeheer. Voor gemeenten is deze bevoegdheid nieuw.

Ook provincies kunnen omgevingswaarden vaststellen. Ook hier geldt dat die omgevingswaarden
alleen zinvol en doelmatig zijn als deze betrekking hebben op gevolgen van activiteiten of bronnen
binnen het provinciaal grondgebied op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van dat gebied. Deze
moeten beïnvloedbaar of beheersbaar zijn door het treffen van brongerichte maatregelen of door
effectgerichte maatregelen door gemeenten of provincies.
De provincie kan geen omgevingswaarden stellen voor aspecten waarvoor het Rijk omgevingswaarden
heeft gesteld, tenzij het Rijk heeft bepaald dat bij omgevingsverordening aanvullende of afwijkende
omgevingswaarden kunnen worden gesteld.
Voor twee onderwerpen bevat de Omgevingswet een opdracht tot het stellen van provinciale
omgevingswaarden. Het gaat om de veiligheid van andere dan primaire waterkeringen en de gemiddelde
overstromingskans per jaar waaraan bij de verordening aangewezen gebieden zijn blootgesteld. Deze
verplichting is een voortzetting van de regeling van de Waterwet.
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Bij de vaststelling van omgevingswaarden door de provincie waarvoor niet al op wetsniveau de opdracht is
gegeven moet het subsidiariteitsbeginsel, zoals vervat in artikel 2.3, tweede lid, in acht worden genomen.
Het ligt voor de hand dat die motivering wordt opgenomen in het voorstel van gedeputeerde staten,
inhoudende vaststelling van de omgevingswaarde door provinciale staten, of in de toelichting bij de
omgevingsverordening. Voor de omgevingswaarden waarvoor de Omgevingswet opdracht geeft is de
subsidiariteitsafweging al door de wetgever gemaakt en hoeft de provincie deze bij de uitvoering van die
opdracht niet te herhalen.118

Bij de vaststelling van omgevingswaarden door de provincie, waarvoor niet al op wetsniveau de
opdracht is gegeven moet het subsidiariteitsbeginsel, zoals vervat in artikel 2.3, tweede lid, in acht
worden genomen. Het ligt voor de hand dat die motivering wordt opgenomen in het voorstel van
gedeputeerde staten, inhoudende vaststelling van de omgevingswaarde door provinciale staten, of in
de toelichting bij de omgevingsverordening.

Typen omgevingswaarden
Gemeenten kunnen in het omgevingsplan omgevingswaarden vaststellen, bijvoorbeeld een
omgevingswaarde voor geur. De bevoegdheid tot het stellen van gemeentelijke omgevingswaarden
geldt voor zover op provinciaal of rijksniveau geen omgevingswaarden zijn vastgesteld voor een
onderdeel van de fysieke leefomgeving, of – als de provincie of het Rijk in een bepaald beleidsveld wel
omgevingswaarden heeft vastgesteld – uitsluitend voor zover daarbij is bepaald dat de gemeente
aanvullende of afwijkende omgevingswaarden kan vaststellen.
Bij een omgevingswaarde, opgenomen in een omgevingsplan, moet worden aangegeven of die een bindend
kader vormt voor de bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders om het omgevingsplan
te wijzigen of voor het verlenen van omgevingsvergunningen waarbij van het omgevingsplan wordt
afgeweken.
Daarnaast is het mogelijk om in het omgevingsplan algemene regels op te nemen waarmee het bereiken
van de omgevingswaarde wordt bevorderd. Langs deze twee sporen – de beoordelingsregels voor
omgevingsvergunningen en algemene regels, inclusief eventuele maatwerkvoorschriften – werken de
omgevingswaarden door naar activiteiten van burgers en bedrijven. 119

Op grond van het subsidiariteitsbeginsel is het juist de verantwoordelijkheid van gemeenten om op
het lokale niveau de afweging te maken over het al dan niet vaststellen van omgevingswaarden voor
aspecten die de lokale omgeving betreffen. Geur is daar een goed voorbeeld van.
Iedere gemeente kan zelf de afweging maken of het gewenst is om, gegeven de lokale situatie, een
beleidsdoel voor geur juridisch vast te leggen in het omgevingsplan in de vorm van een omgevingswaarde.
Gemeenten kunnen daarbij echter ook andere vormen gebruiken, bijvoorbeeld direct werkende algemene
regels in het omgevingsplan.
Ook voor geluid kunnen gemeenten een eigen afweging maken. Het subsidiariteitsbeginsel heeft natuurlijk
tot gevolg dat verschillende gemeenten hierover verschillende keuzes kunnen maken. Ook op dit moment
stellen gemeenten hun eigen regels. Voor omgevingswaarden wordt dit niet anders. De kenbaarheid van
omgevingswaarden is geborgd, zij komen immers in het omgevingsplan te staan.

Realisatie van omgevingswaarden
De rechtszekerheid van de burger vergt volgens de rechtsbeginselen van de Europese Unie dat er
voorzieningen zijn dat omgevingswaarden daadwerkelijk worden bereikt. Programma’s moeten de
118
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maatregelen bevatten waarmee de effectuering van de omgevingswaarde wordt verzekerd. Daarbij
gaat het niet alleen om het recht op totstandkoming van een programma, maar ook om de uitvoering
ervan. 120
Zonder nadere regelstelling werken omgevingswaarden niet door bij de vaststelling van besluiten zoals
omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsvergunningen. Dit is ook de Europese benadering. Die
gaat ervan uit dat een kwaliteitseis primair een effectgerichte norm is.
Als een omgevingswaarde, die vastgesteld is door het Rijk, ook moet gaan gelden voor decentrale
overheden, of zelfs moet doorwerken naar concrete besluiten, dan zal die gelding of doorwerking gestalte
moeten krijgen door middel van instructieregels of beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen.
Daarbij kan dan worden bepaald op welke manier de omgevingswaarde moet worden betrokken bij daarbij
aangewezen besluiten (zoals een resultaatsverplichting bij de vaststelling van een programma, een
inspanningsverplichting bij de vaststelling van algemene regels of een toetsingselement bij
vergunningverlening, enzovoort). Die instructieregels kunnen ook de uitvoering van taken reguleren,
bijvoorbeeld het aanleggen van natuurvriendelijke oevers.
In hoofdstuk 2 van Deel 2 wordt de rechtsfiguur instructieregels uitgebreid toegelicht. Door creatieve
toepassing van instructieregels wordt een flexibele werking van de omgevingswaarden verzekerd en kan waar dat wenselijk is - de programmasystematiek worden toegepast om de omgevingswaarden te bereiken
en projecten te onderbouwen. Het biedt ruime mogelijkheden om aan te sluiten bij de implementatie van
Europeesrechtelijke normstelling.

Primaat uitvoering bij gemeenten
Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat de gemeente aan zet is voor het realiseren van alle
omgevingswaarden. Dit houdt in dat de gemeente in principe het programma moet vaststellen bij
(dreigende) overschrijding, gericht op het alsnog halen van de waarde. Dit houdt de uitvoering bij het
bestuursorgaan dat hierop het beste kan sturen en bevordert het stellen van realistische
omgevingswaarden.
Als dat doelmatiger is, kan bij het vaststellen van de rijks- en provinciale omgevingswaarden ook een ander
bestuursorgaan worden aangewezen. Ook kunnen gemeenten hieraan gezamenlijk uitvoering geven. Een
regionale omgevingsvisie kan een goed vertrekpunt zijn voor een gezamenlijke aanpak voor een gebied.
De Omgevingswet maakt het overigens mogelijk dat bij omgevingsverordening of algemene maatregel van
bestuur een ander bestuursorgaan wordt aangewezen dat belast wordt met het opstellen van zo’n
programma.
Daarnaast is het mogelijk om in het omgevingsplan algemene regels op te nemen waarmee het bereiken
van de omgevingswaarde wordt bevorderd. Langs deze twee sporen – de beoordelingsregels voor
omgevingsvergunningen en algemene regels, inclusief eventuele maatwerkvoorschriften – werken de
omgevings-waarden door naar activiteiten van burgers en bedrijven. Het voornemen is dat de
rijksomgevingswaarden, de instructieregels, de beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen en de
regeling van de monitoring in één algemene maatregel van bestuur worden gebundeld. 121
Zonder nadere regelstelling werken omgevingswaarden niet door bij de vaststelling van besluiten zoals
omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsvergunningen. Als een omgevingswaarde, vastgesteld
door het Rijk, ook moet gaan gelden voor decentrale overheden of zelfs moet doorwerken naar concrete
besluiten, dan zal die gelding of doorwerking gestalte moeten krijgen door middel van instructieregels of
beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen.

Maatwerk mogelijk
De regeling van de omgevingswaarden in combinatie met de instructieregels van afdeling 2.5
Omgevingswet, alsmede de beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen op grond van paragraaf
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5.1.3 Omgevingswet en het programma, geregeld in afdeling 3.2 Omgevingswet, biedt mogelijkheid
voor maatwerk.

Daarmee kan ook ruimte worden gecreëerd voor bestuursorganen om ontwikkelingsinitiatieven te plaatsen
binnen een breder maatregelenpakket. Het voorkomt ook dat er een onnodige strikte juridische koppeling
noodzakelijk is tussen een omgevingswaarde en een besluit in een concreet geval. Een strikte koppeling zou
slechts leiden tot het niet doorgaan van een project zonder verbetering van de toestand.
Een programma draagt door de maatregelen bij aan verbetering, waarbij een deel van de gebruiksruimte
ten goede kan komen aan maatschappelijk gewenste ontwikkelingen. Deze methodiek is momenteel
herkenbaar in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 en de daaronder liggende ministeriële
regeling monitoring en in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 122

Afwijking soms mogelijk
Voor de aspecten luchtkwaliteit, externe veiligheid en geluid van bedrijfsmatige activiteiten biedt
het Besluit kwaliteit leefomgeving geen ruimte om afwijkingen toe te staan, die het
basisbeschermingsniveau overschrijden. Voor de aspecten geur en trillingen is hiertoe wel een
beperkte mogelijkheid opgenomen, maar alleen in uitzonderlijke situaties. Dit vereist een extra
motivering van zwaarwegende economische of andere maatschappelijke belangen. 123
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6. PROCEDURES IN DE OMGEVINGSWET
Een van de verbeterdoelstellingen van de Omgevingswet is de versnelling en vereenvoudiging van
procedures. De Omgevingswet beoogt de procedures voor de besluitvorming in het fysieke domein
te vereenvoudigen en te stroomlijnen. De vereenvoudiging van procedures voor initiatiefnemers leidt
niet tot inperking van de rechten van andere belanghebbenden. Zij worden bij ingrijpende besluiten in
een vroeg stadium betrokken bij de voorbereiding van besluiten via participatie of een
zienswijzenprocedure. Uitgangspunt van de regering is dat geen verlies van waarborgen mag optreden
ten opzichte van het beschermingsniveau onder de huidige wetgeving. Eenvoudiger procedures maken
ook voor omwonenden en belanghebbenden duidelijker wat wanneer besloten zal worden en hoe zij
daar invloed op kunnen uitoefenen. 124
In het stelsel van de Omgevingswet wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de procedures van de Algemene wet
bestuursrecht en zijn daarvan afwijkende bepalingen in de oude wetgeving zo veel mogelijk geschrapt.

Inspraakprocedures
De Omgevingswet schrijft geen inspraakprocedures voor. Voor zover sprake is van inspraakverplichtingen voor bestuursorganen, worden deze gedicteerd door de Awb. De inspraak is vormvrij.
Een goed proces met de omgeving is een kwestie van een actieve opstelling en een open houding en niet het
resultaat van een wettelijke verplichting. Een wettelijke regeling leidt al snel tot juridisering van
besluitvormingsprocedures. De wijze van vroegtijdige participatie wordt, gelet op het noodzakelijke vormvrije
karakter, zo veel mogelijk aan het desbetreffende bestuursorgaan overgelaten.
Wel geeft de wettelijke procedure voor totstandkoming van het projectbesluit uitdrukking aan participatie in
een vroegtijdig stadium, geïnspireerd op de procedure voor het huidige tracébesluit en gebaseerd op de
zogenoemde «sneller en beter»-aanpak. Als een gemeente daartoe besluit, geldt hetzelfde voor gemeentelijke
projecten met een publiek belang die met een omgevingsplan mogelijk worden gemaakt.

Zienswijzeprocedures
De Omgevingswet regelt dat «een ieder» zienswijzen kan indienen, in plaats van alleen
belanghebbenden. Hiermee wordt ook aan internationale verplichtingen, onder meer op grond van
het verdrag van Aarhus, voldaan. De Omgevingswet sluit met deze regeling aan bij de Awb en voorziet
niet in extra wettelijke verplichtingen in aanvulling op de zienswijzenprocedure van afdeling 3.4 Awb.
De Omgevingswet stroomlijnt de zienswijzenprocedures voor de voorbereiding van de diverse instrumenten.
Als geen wettelijke procedure is voorgeschreven, kunnen bestuursorganen (op grond van artikel 3:10, eerste
lid, in samenhang met artikel 3:1, tweede lid, Awb) afdeling 3.4 Awb van toepassing verklaren voor andere
handelingen dan besluiten. Dit kan bijvoorbeeld bij de voorbereiding van onverplichte programma’s.

Regimes voor inwerkingtreding
In het stelsel van de Omgevingswet worden de vele verschillende regimes voor inwerkingtreding
teruggebracht tot een zeer beperkt aantal en elk instrument kent slechts één regime van
inwerkingtreding. Voor het omgevingsplan en het projectbesluit is de termijn van inwerkingtreding
vier weken na de bekendmaking ervan.

Vergunningprocedures
De Awb kent twee voorbereidingsprocedures: de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van
afdeling 3.4 Awb en de reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Awb). Het uitgangspunt is dat de
124
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reguliere procedure van toepassing is. Artikel 8.22 van het Omgevingsbesluit noemt de gevallen waarin
de uitgebreide procedure van toepassing is.
Bestuursorganen kunnen binnen deze procedures het besluitvormingsproces verder inrichten. Het
bestuursorgaan kan dus aanvullende methoden en momenten gebruiken om burgers, bedrijven, organisaties
en andere overheden te betrekken. Op deze manier kan gebiedsgericht en per geval de meest
passende procedure van besluitvorming worden gebruikt.
Een voordeel van de reguliere procedure is dat daarmee kortere procedures worden bereikt. Binnen relatief
korte tijd na de aanvraag wordt een besluit genomen dat ook snel in werking treedt. Zodra bezwaar wordt
gemaakt, geldt de met eerder genoemde waarborgen omklede bezwaarschriftprocedure, waarbij het besluit
zorgvuldig wordt heroverwogen.
De uitgebreide voorbereidingsprocedure neemt aanzienlijk meer tijd in beslag, ook in de gevallen waarin er
geen gebruik wordt gemaakt van de geboden mogelijkheden voor inspraak. Mede om die redenen wordt de
toepassing van afdeling 3.4 Awb beperkt tot gevallen waarin een vorm van geformaliseerde inspraak op grond
van internationaalrechtelijke verplichtingen moet worden geboden.
Besluiten worden niet minder goed voorbereid als daarop de reguliere procedure van toepassing is. De
bezwaarschriftfase, die volgt na de reguliere voorbereidingsprocedure, biedt immers de nodige waarborgen.
De bezwaarfase start weliswaar op het moment waarop een besluit op de aanvraag al is genomen, maar in het
kader van de behandeling van een bezwaarschrift bestaat de plicht om het genomen besluit volledig te
heroverwegen. Daarbij geldt in beginsel ook het vereiste van een hoorzitting. Bovendien is er veelal een
commissie van onafhankelijke deskundigen benoemd die over de te nemen beslissing op bezwaar advies geeft.
Op elk bezwaarschrift volgt een gemotiveerd besluit, waarbij zo nodig het primaire besluit wordt herroepen of
aangepast. Tegen het besluit op het bezwaarschrift kan beroep worden ingesteld. Ook in de uitgebreide
voorbereidingsprocedure bestaat er pas een geformaliseerde gelegenheid om zienswijzen in te dienen op het
moment waarop de aanvraag is ingediend en er al een ontwerpbesluit is genomen. 125

In dit verband zij vermeld dat van alle ingekomen aanvragen om omgevingsvergunning die met de
reguliere procedure worden voorbereid, kennisgeving moet worden gedaan. Daarmee kunnen
belanghebbenden dus vroegtijdig op de hoogte zijn van mogelijke initiatieven die spelen. Bovendien
zal in de uitvoeringsregelgeving als
Bij de indieningsvereisten voor een aanvraag om een omgevingsvergunning worden bepaald dat de
initiatiefnemer moet aangegeven of en op welke wijze omwonenden en andere belanghebbenden zijn
geïnformeerd en betrokken bij de ingediende aanvraag. Met dit indieningsvereiste wordt een prikkel
gegeven voor initiatiefnemers om omwonenden en belanghebbenden vroegtijdig te betrekken bij de
planvorming. Bovendien heeft het bevoegd gezag hierdoor een beter aanknopingspunt om toepassing
te geven aan artikel 4:8 Awb.

MER procedure
De mer wordt geïntegreerd in de besluitvormingsprocedure. Deze procedure wordt uitgebreid
behandeld in deel III. De procedures voor de mer en voor de besluitvorming van het omgevingsplan
en projectbesluit zijn gestroomlijnd om de bestuurlijke lasten zo veel mogelijk terug te dringen en om
de informatie die nodig is voor de mer zo goed mogelijk te laten aansluiten bij de andere informatie
die nodig is om een beslissing te kunnen nemen.
De voorbereidingsprocedure van de project-mer is sober ingevuld om deze niet te laten conflicteren met de
voorbereidingsprocedure voor het vast te stellen plan of programma of het te nemen besluit. De aparte
kennisgeving van het voornemen een MER op te stellen en de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen
op het voornemen tot het opstellen van een MER, zoals opgenomen in de Wet milieubeheer, zijn niet

125

Kamerstukken II, vergaderjaar 2014–2015, 33 962, nr. 23, p.117.

88

opgenomen in de Omgevingswet. Hiermee wordt de mer een duidelijker onderdeel van het proces van
besluitvorming en minder een op zichzelf staande procedure.
Uit evaluatieonderzoek blijkt dat niet de juridische borging, maar een professionele houding doorslaggevend
is voor een goed participatieproces. Juridische borging speelt wel een zinvolle aanvullende rol. Zowel de
zienswijzen op het voornemen tot het opstellen van een MER als de formele zienswijzenprocedures van
afdeling 3.4 Awb prikkelen het bevoegd gezag en de initiatiefnemers tot aanvullende participatie-activiteiten.
Dit om het aantal zienswijzen – als mogelijke opmaat naar bezwaar- en beroepsprocedures – zo laag mogelijk
te houden.

Bezwaarprocedure
De mogelijkheid van bezwaar komt alleen in de reguliere procedure voor. In de bezwaarprocedure
maakt men bezwaar tegen een besluit bij het bevoegd gezag dat het besluit heeft genomen. Wanneer
iemand het niet eens is met het besluit op dat bezwaar, kan hij nog in beroep gaan. In de uitgebreide
procedure is bezwaar niet nodig. Daar bestaat namelijk de mogelijkheid om zienswijzen tegen het
ontwerpbesluit in te dienen en het bevoegd gezag moet deze zienswijzen meenemen in het definitieve
besluit.

Beroepsprocedure
In een beroepsprocedure geeft de rechter een oordeel over een besluit van het bevoegd gezag. Bij de
meeste besluiten is beroep in eerste instantie bij de rechtbank mogelijk. Daarna kan degene die in
beroep is gegaan nog eenmaal in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State (ABRvS). Bij sommige besluiten is er geen beroepsmogelijkheid bij de rechtbank, maar kan men
meteen naar de ABRvS.

Coördinatieregeling
Voor een aantal procedures bepaalt de Omgevingswet dat de nieuwe (gestroomlijnde)
coördinatieregeling van afdeling 3.5 Awb moet worden gebruikt.
Deze coördinatieregeling voorziet er in dat met elkaar samenhangende besluiten volgens dezelfde
procedure tot stand komen onder regie van een coördinerend bestuursorgaan. Ook de rechtsbescherming verloopt dan synchroon. Voor burgers en bedrijven ontstaat meer duidelijkheid en meer
samenhang in de besluitvorming, omdat de verschillende overheidsbesluiten die nodig zijn voor één
bepaalde activiteit bij toepassing van de coördinatieregeling in samenhang tot stand worden gebracht.
Ook voor de overheid treedt een vereenvoudiging op.
Afdeling 3.5 gaat over het hele proces van het indienen van de aanvraag tot de rechtsbescherming
(bezwaar en beroep). De Omgevingswet (artikel 16.7) verplicht de toepassing van de
coördinatieregeling voor:
1. aangewezen activiteiten waarvoor zowel een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit
nodig is, als een omgevingsvergunning voor een niet-wateractiviteit.
2. aangewezen gevallen van besluiten ter uitvoering van een projectbesluit.

Advies en advies met instemming
Het bevoegd gezag van een omgevingsvergunning biedt adviesorganen de gelegenheid advies uit te
brengen over de te verlenen vergunning. Welke adviesorganen in welke gevallen moeten worden
betrokken staat in het Omgevingsbesluit. Als de uitgebreide procedure van toepassing is, kan het
advies ook ingaan op de inhoud van het ontwerpbesluit.
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Advies is in ieder geval verplicht bij een aanvraag voor meerdere activiteiten en waarvoor verschillende
overheden bevoegd gezag zijn. In dat geval is bijna altijd sprake van advies met instemming. In die
situaties moet een bestuursorgaan dat advies uitbrengt, instemmen met de te verlenen vergunning.
Het verschil met het gewone advies is dat als het betrokken bestuursorgaan de instemming weigert,
de aangevraagde vergunning (gedeeltelijk) moet worden geweigerd.
Het bevoegd gezag voor de vergunningverlening is verantwoordelijk voor de verwerking van de
adviezen in een integrale vergunning.
Besluit

Algemene regels
Instructieregels
Ontheffing instructieregel
Instructie
Omgevingsvisie
Omgevingsverordening *)
Omgevingsplan
Omgevingsplan verkorte procedure
Voorbereidingsbesluit
Projectbesluit
Voorkeursbeslissing
Programma reguliere procedure
Programma uitgebreide procedure
Vergunning reguliere procedure
Vergunning uitgebreide procedure
Maatwerkvoorschrift
Maatwerkregel
Waterschapsverordening
Gedoogplichtbeschikking
Handhavingsbesluit

Zienswijze
Bezwaar
tegen
ontwerpbesluit
ja
ja
ja
ja
ja
ja
Ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Beroep
rechtbank
ja
ja
ja
ja
ja
ja
ja

Rechtstreeks
Beroep
ABRS
ja
ja
Ja
ja
ja

ja
-

*) m.u..v. eventuele “concrete beleidsbeslissingen die in de verordening zijn opgenomen.
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7. PARTICIPATIE
Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Door het vroegtijdig betrekken van de
omgeving kan een initiatiefnemer er voor zorgen dat verschillende perspectieven, kennis en
creativiteit snel op tafel komen. Zo resulteert participatie in versterking van het draagvlak en betere
besluitvorming. Dit kan uiteindelijk veel tijdwinst opleveren.
De bestuurscultuur in ons land raakt steeds verder doordrongen van het belang van participatie. Zeker bij
projecten van grotere omvang is participatie eerder regel dan uitzondering.

Participatie is maatwerk. Daarom is de Omgevingswet terughoudend in het voorschrijven hóe de
participatie moet plaatsvinden. De wet bevat uitsluitend specifieke regels voor participatie bij het
projectbesluit en de omgevingsvergunning.
Een belangrijke randvoorwaarde bij het ontwerpen van de Omgevingswet vormen de rollen en
verantwoordelijkheden van verschillende actoren. In de eerste plaats moet worden bepaald of de zorg voor een
onderdeel van de fysieke leefomgeving een private of publieke verantwoordelijkheid is. Als er sprake is van een
publieke verantwoordelijkheid, dan moet de wet de zorg zo veel mogelijk toedelen aan een specifiek onderdeel
van de overheid: de gemeente, het waterschap, de provincie of het Rijk.126

De rol van de burger
De belangen van de burger bij een veilige en gezonde fysieke leefomgeving zijn de reden dat er sprake
is van regulering. Burgerschap gaat echter over meer dan het individuele belang. Veel burgers zijn
betrokken bij hun directe leefomgeving en willen meedenken over de ontwikkeling ervan. De burger
participeert in organisaties die op een hoger schaalniveau belangen behartigen in de fysieke
leefomgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld om wijkorganisaties, belangenorganisaties van recreanten en
om natuur- en milieuorganisaties.
De Omgevingswet spreekt de burger in de eerste plaats aan op zijn eigendom: grond en gebouwen. Niet de
overheid, maar de burger als opdrachtgever of eigenaar, is primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn
woning en zijn grond. Deze mogen geen onaanvaardbare veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor hemzelf en
voor derden opleveren. Ook moet de woning passen binnen het in algemeen belang vastgestelde beleid voor
omgevingskwaliteit en waar relevant voldoen aan de eisen voor behoud van cultureel erfgoed.

De rol van bedrijven
Bedrijven hebben in vergelijking met burgers vaak te maken met een groter deel van het
omgevingsrecht. Ze hebben daarin verschillende rollen. Bedrijven zijn initiatiefnemers die
gebruiksruimte nodig hebben: planologische ruimte of milieugebruiksruimte. Grond is een
economische productiefactor.
Een groot deel van de algemene regels en vergunningen reguleert bedrijfsmatige activiteiten. Daarnaast
initiëren bedrijven projecten van publiek belang, zoals de aanleg van energie-infrastructuur en winning van
grondstoffen. Knelpunten bij de benutting van de gebruiksruimte worden vaak veroorzaakt door bedrijven,
maar kunnen anderzijds ook weer door bedrijven worden opgelost.
De maatschappij verwacht van bedrijven, meer dan van burgers, dat zij actief invulling geven aan de zorgplicht
voor de fysieke leefomgeving.

De regering verwacht van bedrijven die zelf projecten initiëren, dat zij vroegtijdig participatie van de
omgeving organiseren en samenwerken met andere initiatiefnemers in een gebied en zo een bijdrage
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leveren aan de verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Bedrijven hebben vaak de
sleutel in handen voor het aanpakken van milieuproblemen, zeker die op bovenlokale schaal, door
innovatie van producten en processen.
Behalve als deelnemer aan het omgevingsrecht zijn bedrijven ook gebaat bij de zorg van de overheid
voor de fysieke leefomgeving. Zo heeft de landbouwsector baat bij goed waterbeheer en profiteren
bedrijven van infrastructuur en bedrijventerreinen.

De rol van de overheid
De Omgevingswet bundelt verschillende onderdelen van de wet- en regelgeving en daarmee
verschillende beleidsterreinen. Deze hebben elk een eigen geschiedenis, waarbij de rol van de overheid
vaak eeuwen terug gaat.
De verschillende beleidsterreinen zijn in de loop van de geschiedenis altijd in beweging geweest: de
overheid pakt maatschappelijke opgaven op en verandert haar rol zodra die opgaven beheersbaar zijn
gebleken. Dat verschillende beleidsterreinen in één wet bij elkaar komen, betekent niet dat de
overheid één vaste rol krijgt. De rolopvatting wordt bepaald door de opgaven waarvoor de
maatschappij zich gesteld ziet en door de politieke opvattingen over de rol van de overheid bij het
aanpakken ervan.
De Omgevingswet maakt een krachtige overheidsrol mogelijk waar dat moet – bijvoorbeeld bij
waterveiligheid – en een rol op afstand waar dat kan, bijvoorbeeld bij de kwaliteit van bouwwerken.
De overheid heeft twee rollen, aansluitend bij de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet:
1. Waarborgen van kwaliteit: een belangrijke functie van de Omgevingswet is voorkomen dat
activiteiten van enkelen nadelige gevolgen hebben of kunnen hebben voor velen. De
geschiedenis leert dat de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven niet zo ver reikt
dat zij dergelijke nadelige gevolgen altijd voldoende vermijden. Daarom wordt het handelen
gebonden aan algemene regels of een vergunning. 127
Voorbeelden zijn de regels over milieu en ruimtelijke ordening. Vanzelfsprekend moet steeds opnieuw
de vraag worden gesteld op welke wijze en in welke mate de overheid het handelen van burgers en
bedrijven reguleert. Soms krijgt de overheid het initiatief om de ontstane schadelijke gevolgen van
activiteiten terug te brengen tot een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Na die actieve
herstelperiode wordt idealiter teruggekeerd naar een situatie waarin de overheid kan ontstaan met
lokale regels die nieuwe ongewenste situaties voorkomen.

2.

Ruimte voor ontwikkeling: de overheid heeft de zorg voor fysieke collectieve voorzieningen
zoals infrastructuur, riolering en watersystemen. Als initiatiefnemer voor beheer en
ontwikkeling daarvan heeft ook de overheid behoefte aan gebruiksruimte. De Omgevingswet
legt de verantwoordelijkheid voor dergelijke voorzieningen bij onderdelen van de overheid,
reguleert de besluitvorming over de aanleg en regelt de instandhouding van de voorzieningen.
De keuze om een voorziening collectief te maken kan ter discussie staan. Maar als daarvoor is gekozen,
ligt de besluitvorming over de voorzieningen in het publieke domein. Er zijn ook tussenvormen, waarbij
het beheer van een voorziening bij private partijen ligt, maar de overheid het collectieve belang van
voorzieningen zo groot acht dat zij verantwoordelijk is voor de besluitvorming. Een voorbeeld hiervan
is een windmolenpark.
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Te vaak worden plannen vanuit een specifiek perspectief en vrij geïsoleerd ontwikkeld, waarna te laat
de belangen van andere partijen en daaraan gekoppelde omgevingsrechtelijke beperkingen aan de
orde komen.

Vertrouwen in initiatiefnemers
Vertrouwen in initiatiefnemers betekent dat het nieuwe stelsel uitnodigend moet zijn voor nieuwe
initiatieven. Regels moeten waar mogelijk ruimte bieden voor eigen invulling en oplossingen. En
burgers en bedrijven die die regels serieus en consequent naleven, verdienen het vertrouwen van de
overheid als toezichthouder. 128
Zo kan gaandeweg méér verantwoordelijkheid gelegd worden bij de initiatiefnemers. Waar initiatiefnemers zelf
of door het inschakelen van derde private partijen actief zorgen voor een continue borging van de naleving van
regels kan overheidstoezicht aanzienlijk worden teruggebracht. Dit principe – dat eerder werd bepleit in de
adviezen van de Commissie regeldruk bedrijven – komt ook terug in de Omgevingswet.

Het is niet alleen een blijk van vertrouwen, maar ook een consequentie van daadwerkelijk verleggen
van verantwoordelijkheid naar initiatiefnemers. Waar initiatiefnemers toestemming nodig hebben van
de overheid komt het vertrouwensbeginsel tot uitdrukking in het uitgangspunt dat de initiatiefnemer
zo veel mogelijk regie heeft over zijn activiteiten, waarbij hij zo nodig zelf omwonenden consulteert
voordat hij een aanvraag indient en zelf bepaalt in welke volgorde hij zijn activiteiten aan de overheid
voorlegt ter besluitvorming.
Het gaat er hierbij niet zozeer om of er momenteel meer aanleiding zou zijn om vertrouwen in burgers en
initiatiefnemers te hebben dan voorheen mogelijk het geval was. Het gaat om de keuze meer
verantwoordelijkheid bij de samenleving te leggen. Een keuze die volgens het SCP-rapport «Een beroep op de
burger» inmiddels in een twintigjarige traditie staat en niet moet worden verward met ongeclausuleerde groei
van vrijheid. Integendeel. Volgens het SCP ontwikkelt zich een nieuw verantwoordelijkheidsmodel waarin de
overheid nadrukkelijk de doelen formuleert, maar burgers en bedrijven zelf mogen bepalen hoe ze die bereiken.
Vervolgens toetst en sanctioneert de overheid. Het SCP spreekt in dit verband van een «geregisseerde eigen
verantwoordelijkheid».129

Vertrouwen in de overheid
De Omgevingswet beoogt een bescheiden bijdrage te leveren aan het herstel van vertrouwen in de
overheid door het faciliteren van burgerparticipatie, betere besluitvorming over projecten,
inzichtelijker procedures en regelgeving en beter beschikbare informatie over de fysieke leefomgeving.
Een deel van de burgers vertrouwt de overheid niet, of althans niet bij voorbaat. Burgers willen
begrijpen hoe de overheid tot keuzes komt. Zij zoeken naar informatie om zich een oordeel te vormen
over de betrouwbaarheid van de overheid en de legitimiteit en rechtvaardigheid van haar beslissingen.
Daarom is het van belang volledige, objectieve en begrijpelijke informatie te bieden op een voor
burgers toegankelijke wijze.
Het tot stand brengen van gegevensverzamelingen kan daarbij een belangrijke rol spelen. Het is echter een
illusie te denken dat daarmee de discussie over relevantie en betrouwbaarheid van gegevens voor
besluitvorming kan worden beslecht. De overheid, maar ook een onafhankelijk samen- werkingsverband van
kennisinstellingen – in welke vorm dan ook – beschikt noch over het gezag noch over de kennis om een
monopolie op de «juiste informatie» te kunnen pretenderen.
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Gestegen opleidingsniveau, internet en sociale media hebben geleid tot de «radicale emancipatie van de
gebruiker». Deze «gebruiker» participeert niet alleen op voorwaarden van de overheid en weet zijn
werkelijkheid in oude en nieuwe media niet zelden als gelijkwaardig aan die van de overheid te positioneren.
Hij stelt zich niet uitsluitend op als gebruiker of participant, maar ook als leverancier van diensten die lang
voorbehouden waren aan de overheid. Denk aan alternatief toezicht en opsporing bij vermissingen en
misdrijven, maar bijvoorbeeld ook aan milieucontroles met eigen geluid- en fijnstofmetingen. 130

Ruimte bieden voor nieuwe vormen van betrokkenheid van burgers vraagt in de eerste plaats
vertrouwen van beleidsmakers in burgers.
Waar in deze memorie van toelichting rond vertrouwen en participatie vooral wordt gerefereerd aan
de «sneller en beter»-aanpak voor brede verkenning, draagvlak, vertrouwen, kwaliteit en versnelling
van besluitvorming in de fysieke leefomgeving, is dat omdat deze aanpak expliciet in de Omgevingswet
is opgenomen.
Niet omdat het de enige methode zou zijn om in een hoogopgeleide en digitale samenleving te komen tot een
participatieve aanpak van ontwikkeling in de fysieke leefomgeving. Het vertrouwensbeginsel speelt ook een rol
bij de wijze waarop burgers worden betrokken bij initiatieven van derden. Een burger is niet alleen rationeel
bezig met het optimaliseren van zijn eigenbelang. Burgerparticipatie bij de voorbereiding van projecten brengt
vanzelfsprekend lokale kennis, ideeën en belangen op tafel. Het primaire belang is echter het betrekken van de
burger in het besluitvormingsproces. Dat bevordert dat de informatiezoekende burger vertrouwen heeft in de
rechtvaardigheid van het besluit.
De waargenomen rechtvaardigheid van besluiten levert op zijn beurt een belangrijke bijdrage aan het
vertrouwen dat burgers hebben in de overheid. Van belang is vooral vroegtijdige betrokkenheid van
belanghebbenden bij de voorbereiding van plannen of besluiten. Formele inspraak kan dan worden beperkt tot
plannen, complexe projecten en internationale verplichtingen.

Consistentie tussen woorden en daden is ook een belangrijke grond voor vertrouwen. Sectorale
beleidsplannen stellen nu soms het sectorale doel zoals water, mobiliteit of natuur centraal, waarna
de uitvoering tegenvalt omdat daarbij ook andere belangen een rol spelen en alsnog een bredere
afweging moet worden gemaakt. De Omgevingswet is ontworpen vanuit de gedachte dat de overheid
een eenduidig beleid heeft, vastgelegd in een omgevingsvisie, en dat ook uitvoert.

Vertrouwen tussen overheden
Tot slot gaat de regering in de Omgevingswet uit van vertrouwen tussen overheden. Overheden
worden geacht in staat te zijn belangen af te wegen, waarbij afstemming en samenwerking met andere
overheden vanzelfsprekend is. Dit vertrouwen tussen bestuursorganen komt tot uitdrukking in de Wet
revitalisering generiek toezicht die op 1 oktober 2012 in werking is getreden en bij de interbestuurlijke
verplichtingen (afstemmingsvereisten) in de Omgevingswet. Er zijn minder regels die alleen maar
dienen om professioneel gedrag van overheden te verzekeren. Wel wordt onderkend dat
bestuursorganen soms verschillende belangen en taken hebben, dat zij rekening moeten houden met
de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen en dat borging daarvan vereist is.131

Wat regelt de Omgevingswet?
In de Omgevingswet wordt onder een participatieve aanpak verstaan: ‘het in een vroegtijdig stadium
betrekken van belanghebbenden (burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en
bestuursorganen) bij het proces van de besluitvorming over een project of activiteit’.
130
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In de Omgevingswet is met betrekking tot participatie het volgende geregeld:
1. Op wetsniveau zijn er een aantal specifieke regels voor participatie bij het projectbesluit en de
omgevingsvergunning (art. 5.47, 5.48 en 5.51, respectievelijk art. 16.55).
2. In het Omgevingsbesluit staan regels om de participatie te borgen.
Zo is voor het projectbesluit en het omgevingsplan geregeld dat in een kennisgeving wordt aangegeven
hoe het participatietraject er uit komt te zien. Ook is een motiveringsplicht opgenomen: het bevoegd
gezag geeft bij het besluit aan hoe de omgeving is betrokken bij de voorbereiding en wat met de
resultaten is gedaan. De motiveringsplicht geldt voor de omgevingsvisie, het programma, het
omgevingsplan en het projectbesluit. In de Omgevingsregeling wordt het aanvraagvereiste voor
participatie bij de omgevingsvergunning (zie ook Omgevingswet) uitgewerkt. Waar het gaat om de
inrichting van de participatie, geeft de wet de vrijheid aan het bevoegd gezag en de initiatiefnemer om
eigen keuzes te maken. De locatie, het soort besluit, de omgeving en de betrokkenen zijn immers elke
keer anders. Ook het moment waarop participatie start, verschilt per keer.

3. In de Omgevingsregeling wordt het aanvraagvereiste voor participatie bij de omgevingsvergunning uitgewerkt.

Participatie kan ook bestaan uit het enkel informeren van de omgeving. Voor omwonenden is het van
belang te weten wat er in hun omgeving gebeurt. Denk hierbij aan de uitbreiding van een activiteit die
meldingsplichtig is of het opleggen van maatwerkvoorschriften aan bedrijven op basis van het Besluit
activiteiten leefomgeving.
De meldingsplicht voor milieubelastende en lozingsactiviteiten als bedoeld in artikel 4.4, eerste lid
Omgevingswet wet is geregeld in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het Bal. In dit besluit is bepaald dat
het bevoegd gezag kennis geeft van een melding van deze meldingsplichtige activiteiten in één of meer
dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze. Op dezelfde wijze dient het bevoegd
gezag kennis te geven van maatwerkvoorschriften op grond van hoofdstukken 2 tot en met 5 van het Besluit
activiteiten leefomgeving. Via deze publieke kennisgeving worden omwonenden en andere
belanghebbenden dus geïnformeerd over de voorgenomen activiteit in hun omgeving. 132

Instrument

Regels

Verantwoordelijke

Vindplaats

Omgevingsvisie
Programma
Omgevingsplan

Motiveringsplicht *)
Motiveringsplicht *)
Het bevoegd gezag geeft bij de kennisgeving
van een omgevingsplan aan hoe de participatie
wordt vormgegeven + motiveringsplicht *)

Bevoegd gezag
Bevoegd gezag
Bevoegd gezag

Projectbesluit

Het bevoegd gezag doet uiterlijk bij de start van
de verkenning voor het projectbesluit een
‘kennisgeving
participatie’.
In
deze
kennisgeving staat: - wie worden betrokken,
waarover en wanneer - wat de rol is van het
bevoegd gezag en de initiatiefnemer - waar
meer informatie beschikbaar komt Bij de
verkenning
mag
iedereen
mogelijke
oplossingen aandragen voor de beschreven
opgave. Degene die dit doet, kan het bevoegd
gezag vragen om daarover advies te vragen aan

Bevoegd gezag Als een
ander dan het bevoegd
gezag initiatiefnemer is,
kan
het participatietraject
wel een gezamenlijke
actie zijn. Het bevoegd
gezag en de initiatiefnemer bepalen samen
de rolverdeling, waarbij
het bevoegd gezag

Ob (art. 8.5)
Ob (art. 8.6)
Ob (art. 8.1,
eerste lid) +
Ob (art. 8.1,
tweede lid)
Omgevingswet
(art. 5.47, 5.48 en
5.51)
en
Omgevingsbesluit
(art. 4.2 en 4.4)
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Staatblad 290, Besluit van 3 juli 2018, houdende procedurele regels en regels over algemene onderwerpen over het beschermen en
benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingsbesluit) Nota van Toelichting, p. 67.
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Omgevingsvergunning

een onafhankelijk deskundige. Zowel voor de
voorkeursbeslissing als voor het projectbesluit
geldt een motiveringsplicht. Het bevoegd gezag
geeft hierbij aan hoe derden zijn betrokken, wat
de resultaten zijn van de verkenning en gaat in
op de aangedragen oplossingen en de
uitgebrachte adviezen daarover.
In de Omgevingsregeling wordt een aanvraagvereiste participatie opgenomen. Het bevoegd
gezag betrekt de informatie die bij de
participatie is verkregen bij de integrale
belangenafweging.

uiteindelijk beslist. Het
bevoegd gezag geeft in
de kennisgeving participatie aan wat de rollen
zijn van het bevoegd
gezag en de initiatiefnemer.
Initiatiefnemer

Omgevingswet
(art. 16.55) Het
aanvraagvereiste
wordt uitgewerkt
in de Omgevingsregeling

*) Het bevoegd gezag geeft bij het besluit aan hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen zijn betrokken bij
de voorbereiding en wat de resultaten daarvan zijn. 133

De door het ministerie van I&M ontwikkelde Inspiratiegids Participatie is bedoeld als handreiking
om participatie vorm te geven.
De gids is geschreven voor burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen en bevat
tientallen praktijkvoorbeelden en handvatten. Denk bijvoorbeeld aan werkvormen voor een grote
bijeenkomst met meerdere partijen, manieren om veelvoorkomende dilemma’s uit de weg te ruimen of een
aanpak voor het benaderen van laaggeletterden. 134
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Ontleend aan Informatieblad Participatie in de Omgevingswet.
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/thema/thema/participatie/inspiratiegids/
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8. RECHTSBESCHERMING
Participatie is geen vervanging van rechtsbescherming. Rechtsbescherming gaat over de gang naar de
rechter. Het is, kort gezegd, het recht om tegen een besluit bezwaar te maken of daar beroep tegen
aan te tekenen.
Voor de rechtsbescherming sluit de Omgevingswet aan bij de Algemene wet bestuursrecht. Bij de
voorbereiding van een besluit zijn bestuursorganen gebonden aan de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur. Voor het waarborgen van de kwaliteit van de voorbereidingsprocedure van
besluiten hebben vertegenwoordigende organen, zoals de gemeenteraad, de verantwoordelijkheid
toe te zien op de wijze waarop besluiten door het bestuur worden voorbereid.
De Omgevingswet zal op een aantal punten de bestaande rechtsbescherming van individuele
toestemmingen in het omgevingsrecht verruimen. Zo wordt de uitgebreide voorbereidingsprocedure
ook van toepassing op het wijzigen en intrekken van besluiten en treden bepaalde besluiten pas in
werking na afloop van de bezwaar- en beroepstermijn. Waar mogelijk wordt aangesloten bij de
bestaande wettelijke stelsels.
Uitgangspunt van de regering is dat door de Omgevingswet geen verlies van waarborgen mag optreden
ten opzichte van het beschermingsniveau onder de huidige wetgeving. 135
De eisen waaraan de rechtsbescherming in het omgevingsrecht moet voldoen vloeien onder meer voort uit het
internationale recht, zoals het EVRM en het Verdrag van Aarhus.34 Het EVRM schept verplichtingen om toegang
tot de rechter open te stellen en een effectief rechtsmiddel te bieden. Artikel 6 EVRM geeft het hoofdbeginsel
van rechtsbescherming weer: een ieder heeft recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak,
binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld en dat in
het openbaar uitspraak doet. Het verdrag van Aarhus verplicht de verdragsluitende staten tot het toekennen
van een recht op milieu-informatie, een recht op inspraak in milieubesluitvorming en een recht op toegang tot
de rechter in milieuzaken.
Deze beginselen van rechtsbescherming zijn in de Awb vastgelegd. Dit betreft ten eerste de gelegenheid tot het
instellen van beroep bij een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. In Nederland kan
ook de burgerlijke rechter benaderd worden in geschillen waarin de bestuursrechter niet bevoegd is of een
rechtzoekende niet als beroepsgerechtigde (belanghebbende) wordt aangemerkt. Aan de rechtspraak dient een
bestuurlijke heroverweging vooraf te gaan. In het Nederlandse recht wordt uitgegaan van rechtspraak in twee
instanties. De rechtsbescherming dient toegankelijk te zijn. Daartoe worden bijvoorbeeld bij besluiten de
daartegen openstaande rechtsmiddelen vermeld en de hoogte van het griffierecht wordt beperkt. Ook dienen
de rechtseenheid en rechtsontwikkeling te worden gewaarborgd (door goede toegang tot jurisprudentie en het
hoger beroep).
Het hoger beroep, of het beroep in twee instanties, heeft niet alleen een functie van het waarborgen van
rechtseenheid en rechtsontwikkeling. Het heeft tevens een functie van herkansing, van controle (de toetsing
van rechterlijke bevoegdheidsuitoefening) en decentralisatie (verdeling van de behandeling van zaken over
meerdere instanties). Tenslotte dient de rechtsbescherming effectief en tijdig te zijn. Dit wordt bewerkstelligd
door het vaststellen van beslistermijnen en bijvoorbeeld door een schorsende werking van bezwaar of beroep
om onomkeerbare gevolgen van een betwist besluit te voorkomen. Gegeven deze eisen aan de
rechtsbescherming zal tegen alle besluiten over omgevingsvergunningen (verlening, weigering, wijziging,
intrekking) beroep open moeten staan. Dat geldt voor de huidige omgevingsvergunning van de Wabo, maar ook
voor de toekomstige omgevingsvergunning van de Omgevingswet.

Hoofdstuk 6 van de memorie van toelichting bij de Omgevingswet beschrijft uitvoerig hoe de
rechtsbescherming tegen de diverse besluiten op grond van de Ow wordt geregeld.
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De Invoeringswet Omgevingswet (IOw) geeft nader handen en voeten aan dit uitgangspunt. Concreet
gebeurt dit door wijziging van bijlage 1 en bijlage 2 van de Awb.

Bestuurlijke voorfase
Voorafgaand aan beroep bij de bestuursrechter vindt een bestuurlijke voorfase plaats. Als op de
voorbereiding van het besluit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Awb) van
toepassing is verklaard, moet die procedure eerst worden gevolgd, voordat beroep openstaat bij de
bestuursrechter.
Afdeling 3.4 Awb houdt in dat zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht over het ontwerpbesluit.
Dit geldt onder meer bij projectbesluiten. Wanneer afdeling 3.4 Awb niet is voorgeschreven, moet
voorafgaand aan beroep eerst de bezwaarschriftprocedure (afdeling 7.1 Awb) worden doorlopen. Het
bestuursorgaan heroverweegt dan het eerder genomen besluit. De bezwaarschriftprocedure is onder meer
van toepassing op omgevingsvergunningen die zijn voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure
van paragraaf 16.5.2 van de Omgevingswet.

Beroep in één of meer instanties
Uitgangspunt voor de rechtsbescherming onder de Omgevingswet is, aansluitend op het stelsel van de
Awb (zie paragraaf 6.3), de mogelijkheid van beroep in twee instanties. Dit is onder meer van belang
vanuit het oogpunt van herkansing, eenheid en controle binnen de bestuursrechtspraak, maar ook
wegens decentralisatie van rechtsbescherming. De rechtsbescherming tegen een omgevingsvergunning verloopt via beroep in twee instanties (rechtbank, Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State).
In een aantal gevallen is het echter omwille van andere belangen gerechtvaardigd om van deze
hoofdlijn af te wijken. Het gaat daarbij om besluiten waarvan het vaststellen van de rechtmatigheid
voorwaarde is voor het vaststellen van de rechtmatigheid van andere besluiten.
Materiële onzekerheid over de vervolgbesluiten moet worden voorkomen, en dit rechtvaardigt de keuze
voor een snellere route, namelijk beroep in één instantie. Zo is het bijvoorbeeld wenselijk om zo snel
mogelijk duidelijkheid te verkrijgen over de uitkomst van een beroep tegen een omgevingsplan, omdat op
basis van dit omgevingsplan vervolgens ook omgevingsvergunningen worden verleend. Deze benadering
betekent concreet voor de Omgevingswet dat is gekozen voor beroep in één instantie voor de vaststelling
of wijziging van een omgevingsplan, projectbesluiten en besluiten tot oplegging van een gedoogplicht.

Regeling rechtstreeks beroep 136
Bijlage 1 Awb bevat de Regeling rechtstreeks beroep. Deze regeling bepaalt in welke gevallen niet eerst
bezwaar moet worden gemaakt voordat beroep wordt ingesteld. De regeling is gebaseerd op artikel
7:1, lid 1, onder g, Awb.
De IOw wijzigt bijlage 1 Awb zodanig dat tegen besluiten om een ontheffing te weigeren op grond van artikel
2.32 Ow, tegen besluiten tot het geven van een instructie op grond van de artikelen 2.33 en 2.34 Ow en
tegen besluiten tot indeplaatstreding op grond van artikel 2.36, lid 2, Ow rechtstreeks beroep openstaat.
Ook tegen besluiten over vergoeding van kosten op grond van de artikelen 13.3 en 13.4 Ow en
interventiebesluiten op grond van artikel 16.21 Ow staat rechtstreeks beroep open. Daarmee sluit de
wetgever zoveel mogelijk aan bij de huidige situatie of het karakter van de betrokken besluiten.
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Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak
Bijlage 2 Awb bevat de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak. Deze bijlage bepaalt a) tegen welke
besluiten géén beroep openstaat (de zogenaamde ‘negatieve lijst’) en b) in welke gevallen beroep in
eerste en enige aanleg openstaat bij bijvoorbeeld de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Als argument voor het opnemen van besluiten in bijlage 2 Awb geldt ook hier weer de aansluiting
bij de huidige situatie of het bestuurlijk karakter van de betrokken besluiten.
Geen beroep: negatieve lijst (artikel 1 van bijlage 2 Awb). De IOw plaatst de volgende besluiten op grond
van de Ow op de negatieve lijst en sluit deze besluiten daarmee uit van beroep: delegatiebesluiten op grond
van artikel 2.8 Ow; ministeriële regelingen waarbij beperkingengebieden worden aangewezen en
geometrisch begrensd op grond van artikel 2.21, lid 1, in samenhang met artikel 2.21a, lid 1, voor zover
daarbij de grens van het beperkingengebied, zoals die als gevolg van artikel 2.21a, lid 2, Ow ligt, wordt
aangehouden; besluiten tot indeplaatstreding op grond van artikel 2.36, lid 2, Ow; leggers;
omgevingsvisies; voorbereidingsbesluiten; voorkeursbeslissingen en besluiten op grond van artikel 5.48,
lid 3, Ow. Ook programma’s worden op de negatieve lijst geplaatst. Wel staat er beroep open tegen delen
van programma’s met specifieke rechtsgevolgen. Dit betreft programma’s die een rechtstreekse titel geven
voor activiteiten.

Van beroep worden uitgesloten de volgende besluiten op grond van de Omgevingswet:
o
o

o
o
o
o
o
o
o

delegatiebesluiten op grond van artikel 2.8;
ministeriële regelingen waarbij beperkingengebieden worden aangewezen en
geometrisch begrensd op grond van artikel 2.21, eerste lid, in samenhang met artikel
2.21a, eerste lid, voor zover daarbij de grens van het beperkingengebied, zoals die als
gevolg van artikel 2.21a, tweede lid, ligt, wordt aangehouden;
besluiten tot indeplaatstreding op grond van artikel 2.36, tweede lid;
leggers;
omgevingsvisies;
programma’s, m.u.v. programma’s die een rechtstreekse titel geven voor activiteiten;
voorbereidingsbesluiten;
voorkeursbeslissingen;
besluiten op grond van respectievelijk artikel 5.16, eerste lid, artikel 5.44a, artikel 5.48,
derde lid, artikel 16.77a, onder c, en artikel 16.79, vierde lid, en besluiten op grond
van het voorgestelde artikel 16.77a, onder c.

Ook worden programma’s op de negatieve lijst opgenomen. Er staat echter wel beroep open tegen
delen van programma’s met specifieke rechtsgevolgen. Dit geldt voor programma’s die een
rechtstreekse titel geven voor activiteiten.
Argumenten voor uitsluiting van de mogelijkheid van beroep zijn veelal de aansluiting bij de huidige situatie
of het bestuurlijke karakter van de betrokken besluiten. Besluiten over redelijkerwijs in beschouwing te
nemen alternatieven in een projectprocedure op grond van artikel 5.48, derde lid, dat bij amendement66 in
de Omgevingswet is ingevoegd, worden op de negatieve lijst opgenomen zoals dat eerder is aangekondigd in
de toelichting bij dat amendement.
De negatieve lijst wordt daarnaast aangevuld met de ministeriële regeling op grond van de in artikel 11.31,
derde lid, voorgestelde overgangsbepaling over nog niet vastgestelde tracébesluiten. Voor een uitgebreidere
toelichting op deze uitzonderingen wordt verwezen naar de toelichting op artikel 10.1. 137
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Algemeen verbindende voorschriften
Tegen algemene rijksregels die zijn neergelegd in, onder meer, een algemene maatregel van bestuur
(afdeling 4.1 Ow) kan geen beroep worden ingesteld, omdat deze algemeen verbindende voorschriften
bevatten (artikel 8:3, lid 1, aanhef en onder a, Awb). Dit is naar huidig recht niet anders.
In het kader van algemene regels op grond van afdeling 4.1 van de Omgevingswet kunnen soms
individuele besluiten worden genomen, zoals maatwerkvoorschriften (artikel 4.5 Ow) en de
beschikking over de gelijkwaardigheid van maatregelen (artikel 4.7 Ow). Hiertegen kan wél beroep
worden ingesteld.
Omgevings- en waterschapsverordeningen zijn niet vatbaar voor beroep. Het hiervoor genoemde
artikel 8:3, lid 1, aanhef en onder a, Awb verzet zich daartegen. De discussie over de vraag of tegen het
aanwijzen van een beperkingengebied in een omgevings- of waterschapsverordening wél beroep
mogelijk is, blijft overigens openstaan en wordt door de wetgever in de Invoeringswet Omgevingswet
niet beslecht.
Belangrijk is dat het gehele omgevingsplan appellabel wordt. Dit bevestigt de wetsgeschiedenis
uitdrukkelijk. Alle regels in het omgevingsplan zijn appellabel en van al die regels kan door middel van
een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit worden afgeweken. 138
Hiermee wordt naast de regels die een evenwichtige toedeling van functies aan locaties inhouden, ook voor het
deel van de regels van het omgevingsplan die voor de Omgevingswet in APV’s werden neergelegd, afgeweken
van de generieke lijn van de Awb over appellabiliteit van algemeen verbindende voorschriften. Voor algemene
regels in het omgevingsplan geldt een bijzondere regeling, waarbij tegen alle regels van het omgevingsplan
beroep mogelijk is. Tegen maatwerkregels in het omgevingsplan kan beroep worden ingesteld, omdat alle
regels in het omgevingsplan appellabel zijn.

Omdat in het algemeen bestuursrecht geen beroep openstaat tegen algemeen verbindende
voorschriften, is het interessant om te bekijken hoe de bestuursrechter zal kunnen omgaan met het
feit dat tegen algemeen verbindende voorschriften in omgevingsplannen wel beroep openstaat.
Een daarmee verband houdende vraag is hoe de Afdeling zal omgaan met het leerstuk van de
exceptieve toetsing. In de huidige jurisprudentie geldt dat, alhoewel tegen een bestemmingsplan
beroep heeft opengestaan, het plan toch exceptief kan worden getoetst.
Op grond van de huidige jurisprudentie kan de vraag of een perceel vanuit het oogpunt van een goede
ruimtelijke ordening op juiste wijze is bestemd niet bij wijze van exceptieve toetsing worden beoordeeld. Dat
wordt mogelijk anders, nu er geen termijn meer geldt waarbinnen een omgevingsplan moet worden herzien en
de wetgever uitdrukkelijk heeft gesteld dat een particulier of onderneming te allen tijde kan verzoeken om een
omgevingsplan te herzien, waarbij opnieuw alle belangen moeten worden afgewogen, los van de vraag of er
nieuwe feiten en omstandigheden zijn, zoals bij het terugkomen op een onaantastbaar besluit wel geldt.

Het gehele omgevingsplan wordt appellabel. Dat betekent niet alleen de evenwichtige toedeling van
functies aan locaties, maar ook de algemene regels over de fysieke leefomgeving en de algemene
regels die betrekking hebben op activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke
leefomgeving. Dat levert allerlei interessante vragen op over de formele rechtskracht van algemeen
verbindende voorschriften en de vraag of de intensiteit van de rechterlijke toetsing moet verschillen
al naar gelang de regels algemene regels zijn of regels omtrent het toekennen van functies aan locaties.
Met de appellabiliteit van het gehele omgevingsplan heeft de wetgever willen voorkomen dat er een
onderscheid ontstaat tussen de algemene regels en de regels die een evenwichtige toedeling van functies aan
locaties bevatten. Daarnaast kan worden afgevraagd of het te rechtvaardigen is dat er een verschil in toetsing
138
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ontstaat louter omdat de ene regel toewijzing van functies aan locaties inhoudt en de andere regel een
algemene regel is, die uiteraard wel van invloed is op het toedelen van functies aan locaties.
In geval van wijzigingen van een omgevingsplan zijn alleen de wijzigingen appellabel. Uit het oogpunt van
uniformiteit is afdeling 3.4 Awb ook van toepassing bij de afwijzing van een verzoek tot wijziging van een
omgevingsplan. Ook is de afwijzing appellabel.
Belanghebbenden kunnen tegen een besluit waarin gedeputeerde staten bepalen dat een onderdeel van het
vastgestelde omgevingsplan geen deel mag uitmaken van het bekend te maken omgevingsplan, beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. De Afdeling beslist vervolgens binnen de termijn die in afdeling
16.7 Omgevingswet is opgenomen. Er is geen regeling opgenomen voor het gevoegd behandelen van
beroepschriften tegen het besluit van gedeputeerde staten en het omgevingsplan. De vraag of de hieruit
voortvloeiende zaken gevoegd worden behandeld, kan in de specifieke situatie door de Afdeling
bestuursrechtspraak worden beoordeeld. Doorgaans zal dit gelet op de samenhang tussen de besluiten voor de
hand liggen.

Voor de omgevingsvergunning gaat de Omgevingswet uit van een termijn van inwerkingtreding vier
weken na de kennisgeving ervan indien sprake is van een vergunning voor activiteiten die
onomkeerbaar zijn. Daarnaast is voorzien in automatische schorsing in geval van beroep. Hierdoor
wordt extra rechtsbescherming geboden vanwege de onomkeerbare gevolgen die sommige
activiteiten kunnen hebben (bijvoorbeeld kappen of slopen). Om het bezwaar te ondervangen van een
automatisch schorsende werking van het hele besluit, terwijl de bezwaren zich alleen richten tegen
een enkel onderdeel, kunnen belanghebbenden verzoeken de schorsing op te heffen of te wijzigen139
Instructieregels van de provincie of het Rijk zijn aan te merken als algemeen verbindende voorschriften.
Op grond van artikel 8:3, eerste lid, Awb zijn deze regels niet appellabel. Dit is conform het huidige recht.
Deze instructieregels kunnen een ontheffingsmogelijkheid bevatten (artikel 2.32). De huidige wetgeving
kent vergelijkbare rechtsfiguren (zie de artikelen 4.1a en 4.3 van de Wro). Wanneer een ontheffing wordt
verleend, wordt deze voor de mogelijkheid van beroep geacht deel uit te maken van het besluit waarop
de ontheffing ziet. Dit laatste wordt geregeld in hoofdstuk 16 van het wetsvoorstel (artikel 16.83). Een
weigering om een ontheffing te verlenen is zelfstandig appellabel volgens de hoofdregel van de Awb.

Instructieregels kunnen echter wel, voor zover zij doorwerken in een concreet besluit (zoals een
omgevingsvergunning), via de band van de exceptieve toetsing in een beroepsprocedure aan de orde
worden gesteld.
Ook tegen instructies van een provincie of het Rijk (artikelen 2.33 en 2.34) staat de mogelijkheid van
beroep open voor belanghebbenden. Dit kan ook het bestuursorgaan zijn tot wie de instructie is gericht.
Anders dan onder de huidige wetgeving soms het geval is, bijvoorbeeld bij een aanwijzingsbesluit op
grond van de Wro, is het beroepsrecht tegen instructies niet beperkt tot (bijvoorbeeld) gevallen waarin
de instructie geen afwijkingsmogelijkheid bevat. Voor dit beroep tegen instructies voorziet het
wetsvoorstel voor gevallen waarin de instructie betrekking heeft op een besluit in een bundeling van het
beroep tegen de instructie met het beroep tegen het besluit dat naar aanleiding van de instructie is
genomen. Bundeling is niet aan de orde als de instructie betrekking heeft op de uitoefening van een taak
en niet ziet op een besluit.
Voor peilbesluiten (artikel 2.41) wordt aangesloten bij de bestaande beroepsmogelijkheid voor
peilbesluiten op grond van de Waterwet. Dat wil zeggen dat beroep in eerste aanleg kan worden ingesteld
bij de rechtbank, met de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor de
duidelijkheid wordt opgemerkt dat geen rechtstreeks beroep kan worden ingesteld tegen op nationaal of
provinciaal niveau vastgestelde omgevingswaarden (op grond van afdeling 2.3).
Die vaststelling geschiedt namelijk bij algemene maatregel van bestuur respectievelijk bij
omgevingsverordening. Omgevingswaarden op gemeentelijk niveau worden opgenomen in het
omgevingsplan. Een omgevingsplan is appellabel in al zijn onderdelen (zie onder het kopje «Hoofdstuk
4»). Voor de legger (artikel 2.39) wordt de lijn van de Waterwet voortgezet. De legger is daarom niet
appellabel. De legger draagt in hoofdzaak een beschrijvend karakter en is niet op rechtsgevolg gericht.
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Het vaststellen van programma’s is niet aan te merken als een beslissing die is gericht op (extern)
rechtsgevolg en is daarmee geen besluit in de zin van de Awb. Omwille van de helderheid is ervoor
gekozen programma’s ook te vermelden op de negatieve lijst. Er wordt wel beroep opengesteld tegen
delen van programma’s met specifieke rechtsgevolgen. Dit geldt voor programma’s die een rechtstreekse
titel geven voor activiteiten.

Omgevingsverordeningen en waterschapsverordeningen zijn niet vatbaar voor beroep bij de
bestuursrechter. Een omgevingsverordening kan zowel instructieregels als algemene regels bevatten.
Het ontbreken van een beroepsmogelijkheid volgt uit de hoofdregel van de Awb dat geen beroep
openstaat tegen besluiten inhoudende algemeen verbindende voorschriften (artikel 8:3, eerste lid,
aanhef en onder a, Awb).
Het is mogelijk dat in een omgevingsverordening of een waterschapsverordening een beperkingengebied
wordt aangewezen en dat daarvoor regels tot beperking van het gebruik worden gesteld. In dat geval is
wel sprake van een appellabel Awb-besluit, waartegen volgens de hoofdregel van de
Awb beroep in twee instanties openstaat. Een andere regeling dan aansluiting bij deze hoofdregel is
overigens ook niet goed denkbaar, omdat de nationale wetgever geen uitputtende regels heeft gesteld
over en geen zicht heeft op de inhoud van omgevingsverordeningen.

Tegen voorbereidingsbesluiten kan geen beroep worden ingesteld.
Afdeling 4.2 Omgevingswet kent verschillende voorbereidingsbesluiten, zoals het voorbereidingsbesluit
met betrekking tot een omgevingsplan en met betrekking tot instructieregels en projectbesluiten van
provincies en het Rijk. Deze voorbereidingsbesluiten worden op de negatieve lijst behorend bij artikel 8:5
Awb geplaatst. Ook naar huidig recht is een voorbereidingsbesluit niet appellabel.

Algemene rijksregels neergelegd in, onder meer, een algemene maatregel van bestuur (afdeling 4.1)
zijn niet appellabel omdat deze algemeen verbindende voorschriften behelzen.
In het kader van algemene regels op grond van afdeling 4.1 kunnen soms individuele besluiten worden
genomen. Voor deze beschikkingen geldt het volgende. Tegen een beschikking over gelijkwaardigheid
van maatregelen (artikelen 4.7, eerste lid) kan volgens de hoofdregel van de Awb beroep in twee
instanties worden ingesteld (rechtbank, Afdeling bestuursrechtspraak).
Dezelfde rechtsgang staat open bij een beschikking tot vaststelling van maatwerkvoorschriften (artikel
4.5). Dit spoort met de situatie onder de huidige wetgeving. Maatwerkvoorschriften kunnen onder meer
worden vastgesteld op basis van een melding (artikel 4.4, eerste lid). Een dergelijke melding resulteert
niet in een (appellabel) Awb-besluit.

De rechtsbescherming bij omgevingsvergunningen (afdeling 5.1) wordt vormgegeven conform de
keuze die bij invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is gemaakt. Dit betekent
beroep in twee instanties: beroep in eerste aanleg bij de rechtbank met de mogelijkheid van hoger
beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.
Dit volgt de hoofdregel van de Awb. Argumenten voor beroep in twee instanties zijn onder andere
zorgvuldigheid en kwaliteit van de rechtspraak, ruimte voor de hogere rechter om aan rechtsvorming te
doen en de mogelijkheid van een herkansing voor partijen. Verder brengt het de rechtspraak dichter bij
de burger. De verwachting is dat dit zal leiden tot een taakverlichting bij de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State. Deze argumenten gelden nog steeds.

Tegen projectbesluiten als bedoeld in paragraaf 5.2.3 Omgevingswet staat beroep open bij de Afdeling
bestuursrechtspraak in eerste en enige aanleg.
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Dit geldt niet alleen voor de vaststelling van het projectbesluit, maar ook voor de wijziging en uitwerking
daarvan. Dit komt overeen met de situatie onder het huidige recht, bijvoorbeeld bij tracébesluiten op grond
van de Tracéwet. De beroepsregeling sluit ook aan bij de regeling voor het omgevingsplan.
Hoewel de reikwijdte van het projectbesluit breder wordt dan onder de huidige wetgeving voor (grote)
projecten het geval is, zal er ook onder de Omgevingswet altijd sprake zijn van een publiek belang bij het
realiseren van het project. Kleine gevallen zijn eruit gefilterd door aansluiting bij de projectenregeling van
de Waterwet. Van belang is ook dat de projectenregeling zich qua karakter niet goed leent voor kleine
gevallen, onder meer wegens de uitgebreide voorbereiding die eraan vooraf gaat.

Een voorkeursbeslissing als bedoeld in artikel 5.47 is niet appellabel en wordt op de negatieve lijst bij
artikel 8:5 Awb geplaatst.
Dit is conform de huidige wetgeving. Een voornemen als bedoeld in artikel 5.45 is geen besluit als bedoeld
in artikel 1:3, eerste lid, Awb. Een voornemen is om die reden niet appellabel. Dit is naar huidig recht ook
niet het geval. 140

Tegen uitvoeringsbesluiten van een projectbesluit staat beroep open bij de Afdeling
bestuursrechtspraak in eerste en enige aanleg.
Dit komt overeen met de huidige omgevingsrechtelijke wetgeving, maar vormt een afwijking van artikel
3:30, eerste lid, Awb in gevallen waarin deze uitvoeringsbesluiten gecoördineerd worden voorbereid.

Een gedoogplichtbeschikking op grond van hoofdstuk 10 Omgevingswet is appellabel: beroep in
eerste en enige aanleg bij de Afdeling bestuursrechtspraak.
Hetzelfde geldt voor de afwijzing van een verzoek om een gedoogplichtbeschikking te geven. Deze
beroepsregeling komt voor een deel van de gedoogplichtbeschikkingen overeen met de situatie onder de
bestaande wetgeving, maar vormt voor andere beschikkingen een wijziging vergeleken met het huidige
recht. De argumenten voor deze stroomlijning van de rechtsbescherming zijn beschreven in paragraaf 4.10
van deze memorie van toelichting.
De juridische regeling van het beroep tegen gedoogplichtbeschikkingen heeft plaats via de Invoeringswet
Omgevingswet. Bij die wet wordt, als wordt afgeweken van de hoofdregel van de Awb, bijlage 1 bij de Awb
aangevuld. De beslissing om het voorgenomen beroep in één instantie al dan niet te handhaven en de
toelichting daarop aan te vullen zal dan worden genomen. Tegen die tijd zal namelijk ook duidelijk zijn hoe
de regering de rechtsbescherming tegen een onteigeningsbesluit in de Omgevingswet wil regelen. Het heeft
de voorkeur van de regering om de rechtsbescherming tegen gedoogplichtbeschikkingen en onteigeningsbesluiten in beginsel op dezelfde wijze vorm te geven. 141

De rechtsbescherming tegen exploitatieregels en exploitatievoorschriften is gekoppeld aan de
rechtsbescherming tegen de rechtsfiguur waarvan deze regels en voorschriften deel uitmaken.
Bij exploitatieregels gaat het om het omgevingsplan en bij exploitatievoorschriften om een omgevingsvergunning of een projectbesluit.

Voor handhavingsbesluiten op grond van hoofdstuk 18 geldt het volgende. Tegen besluiten tot het
opleggen van een bestuurlijke sanctie als bedoeld in afdeling 18.1 van de Omgevingswet staat beroep
140
141
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in eerste aanleg open bij de rechtbank, met de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling
bestuursrechtspraak.

Voorlopige voorziening
Wie bezwaar heeft gemaakt of beroep heeft ingesteld, kan hij bij de rechter om een voorlopige
voorziening vragen. Dit is een tijdelijke maatregel die meestal de inwerkingtreding van een bepaald
besluit tegenhoudt (schorst), om zo te voorkomen dat er een onomkeerbare situatie ontstaat. De
bestuursrechter oordeelt of dat verzoek terecht is. De rechter besluit dan of hij het besluit schorst.
In sommige gevallen heeft een verzoek om voorlopige voorziening al direct een automatisch schorsende
werking van het besluit. Het besluit wordt dan geschorst, totdat de rechter op het verzoek heeft beslist. In
dat geval treedt het besluit nog niet in werking.
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9. NADEELCOMPENSATIE
Hoofdstuk 15 is gereserveerd voor de schaderegelingen. Na volledige inwerkingtreding van de Wet
nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten zal de Awb voorzien in een groot
deel van de vereiste schaderegelingen voor het omgevingsrecht.
Deze regeling leidt tot een aanzienlijke inperking ten opzichte van de bestaande bepalingen over schade
in de wetten die in de Omgevingswet samenkomen. Enkele bijzondere bepalingen blijven echter nodig,
zoals bepalingen over schade als gevolg van gedoogplichten en schade door grondwateronttrekkingen en
ontgrondingen.
Niet elke schadevergoeding in de verhouding tussen overheid en burger wordt geregeld in hoofdstuk 15.
Een regeling voor schadevergoeding die een burger of bedrijf aan de overheid moet betalen, is
opgenomen in hoofdstuk 13. Dat hoofdstuk bevat in algemene zin regels over financiële verplichtingen
die een burger of bedrijf opgelegd krijgt door de overheid. Ook bevat hoofdstuk 13 regels over
kostenverhaal tussen overheden onderling.

De Omgevingswet bevat in afdeling 15.1 een regeling voor nadeelcompensatie. Daarnaast voorziet
afdeling 15.2 in een regeling voor de vergoeding van schade bij gedoogplichten die op grond van
hoofdstuk 10 van de Omgevingswet gelden (wettelijke gedoogplichten) of bij beschikking worden
opgelegd. Deze afdeling gaat voor op de regeling voor nadeelcompensatie in afdeling 15.1.
Hoofdstuk 15 is zo opgebouwd dat 15.1 (nadeelcompensatie) de algemene regeling is voor
schadevergoeding als gevolg van rechtmatig overheidshandelen. Afdeling 15.2 gaat als bijzondere
schadevergoedingsregeling voor op afdeling 15.1. Dit volgt ook uit artikel 4:126, tweede lid, aanhef
en onder d, Awb. Daarin is bepaald dat schadevergoeding op grond van dat artikel niet mogelijk is als
de schadevergoeding anderszins is verzekerd.142
De lijn dat afdeling 15.2 voorgaat op afdeling 15.1 kan ten opzichte van geldende wetgeving gevolgen
hebben voor de procedure waarbij de schade bij gedoogplichten wordt afgewikkeld. Schadevergoeding als
gevolg van de plicht om onderhoud aan een waterstaatswerk te gedogen bijvoorbeeld, wordt op grond van
de Waterwet via het bestuursrecht afgewikkeld. Schadevergoeding als gevolg van gedoogplichten wordt
echter afgewikkeld via een dagvaardingsprocedure bij de burgerlijke rechter als niet tot minnelijke
overeenstemming wordt gekomen (zie artikel 15.14).

De Omgevingswet sluit niet uit dat bijvoorbeeld ook het omgevingsplan gedoogplichten bevat, maar
daarop is afdeling 15.2 niet van toepassing.
Schade die het gevolg is van gedoogplichten die op grond van een omgevingsplan gelden, komen op grond
van afdeling 15.1 voor vergoeding in aanmerking. Afdeling 15.2 bevat alleen regels over schadevergoeding
bij gedoogplichten die op grond van hoofdstuk 10 van de Omgevingswet worden opgelegd.

Verhouding afdeling 15.1 tot titel 4.5 Awb
Afdeling 15.1 Omgevingswet bevat een algemene regeling voor schadevergoeding door rechtmatig
overheidshandelen. Nadeelcompensatie omvat de vergoeding van schade die de overheid veroorzaakt
in de uitoefening van haar publiekrechtelijke taak of bevoegdheid, die uitstijgt boven het normale
maatschappelijke risico en een burger of bedrijf onevenredig zwaar treft in vergelijking tot andere
burgers of bedrijven.
142
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We kunnen hierbij denken aan vergoeding van schade die ondernemers oplopen als gevolg van langdurige
wegopenbrekingen, de aanleg van metrostations en grootschalige waterwerken.

Onder nadeelcompensatie wordt in afdeling 15.1 ook begrepen wat onder geldende wetgeving wordt
verstaan onder planschade. Planschade kan worden beschouwd als vorm van nadeelcompensatie
voor schade die wordt geleden ten gevolge van planologische besluitvorming. Dit wordt nu nog
geregeld in afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).
In de planschadepraktijk en in de rechtspraak wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte
schade. Directe planschade is schade die het gevolg is van het wijzigen van bestaande rechten,
bijvoorbeeld door het beëindigen van functies of het opleggen van extra verplichtingen aan een burger of
bedrijf.
Indirecte planschade is schade die wordt veroorzaakt door activiteiten in de omgeving van een perceel
van een burger of in de omgeving van een bedrijf. Een voorbeeld van indirecte planschade is een
bestemmingsplan dat de bouw van een betonmortelcentrale of een hoge woonflat mogelijk maakt,
waardoor een naast gelegen perceel in waarde daalt. Ook in het wetsvoorstel (artikel 15.6, eerste lid) en
in deze toelichting komt dit onderscheid tot uitdrukking.

De Omgevingswet brengt geen wijziging met zich mee voor het gebruik in de huidige praktijk van de
begrippen indirecte en directe schade.
De Awb voorziet in titel 4.5 in een algemene regeling voor nadeelcompensatie. Deze regeling is
onderdeel van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Wns).
De regeling voor nadeelcompensatie in titel 4.5 Awb is nog niet in werking getreden, in afwachting van
wetgeving die bestaande regelingen over nadeelcompensatie aanpast of intrekt. Tijdens de parlementaire
behandeling van het wetsvoorstel voor titel 4.5 Awb is aangekondigd dat bij die wetgeving nadere keuzes
over bijvoorbeeld de aanpassing van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en andere wetten worden
gemaakt20. Voor een groot deel worden deze keuzes bij dit wetsvoorstel gemaakt.
Titel 4.5 Awb zal voorafgaande of in ieder geval gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden, als
onderdeel van een wetsvoorstel dat strekt tot wijzigingen van de Awb in verband met de Omgevingswet.
Dat wetsvoorstel zal ook voorzien in de aanpassing van bestaande wetgeving over nadeelcompensatie die
niet in de Omgevingswet opgaat.

De titel bevat algemene grondslagen voor de toekenning van nadeelcompensatie. Titel 4.5 Awb bevat
verder uniforme procedurele bepalingen over de eisen die aan een verzoek om nadeelcompensatie
worden gesteld en de behandeling ervan. Voor de burger leidt de regeling tot een laagdrempelige en
inzichtelijke procedure voor nadeelcompensatie met rechtsbescherming bij de bestuursrechter.
Afdeling 15.1 neemt titel 4.5 Awb tot uitgangspunt. Dat betekent dat de grondslagen en procedurele
bepalingen van titel 4.5 Awb van toepassing zullen zijn op de toekenning van nadeelcompensatie als
gevolg van besluiten die worden genomen op grond van de Omgevingswet.
Op een aantal punten vult afdeling 15.1 de Awb aan de regeling in de Awb op een aantal punten aan. Voor
zover de regeling uit de Omgevingswet de Awb aanvult, gaat het voor op de Awb. Afdeling 15.1 geldt als
bijzondere regeling ten opzichte van titel 4.5 van de Awb dat de algemene regeling voor
nadeelcompensatie bevat. De noodzakelijke aanvullingen op de Awb zullen hierna verder worden
toegelicht.

Voor zover een aanvulling niet nodig is, wordt teruggevallen op de Awb. Dat is het geval bij de
grondslag voor toekenning van nadeelcompensatie en de procedurele bepalingen die in de Awb zijn
opgenomen (vgl. artikel 4:127 tot en met artikel 4:131 Awb). In de volgende paragraaf zal nader
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worden ingegaan op de grondslag voor toekenning van nadeelcompensatie die in titel 4.5 Awb zijn
opgenomen.
De reikwijdte van afdeling 15.1 bevat ten opzichte van titel 4.5 Awb een duidelijke afbakening. Artikel
4:126, eerste lid, Awb bepaalt dat op grond van elk handelen door de overheid in het kader van een
rechtmatige uitoefening van een haar toegekende taak of bevoegdheid om schadevergoeding kan worden
verzocht. De regeling in de Awb biedt daarmee een brede grondslag voor verzoeken om
nadeelcompensatie.

Voor besluitvorming in het omgevingsrecht (zoals gebiedsontwikkeling met diverse betrokken
overheden of de voorbereiding van grote projecten) is de reikwijdte van de regeling voor
nadeelcompensatie in de Awb te breed.
Een brede grondslag past niet bij de verbeterdoelen van de stelselherziening, het instrumentarium van de
Omgevingswet en bij een aantal keuzes dat is gemaakt over de verdeling van taken en bevoegdheden
over Rijk, provincie, waterschap en gemeente. De rollen en verantwoordelijkheden zijn beschreven in
hoofdstukken 2 tot en met 4 van de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de
Omgevingswet25. Kenmerkend voor het besluitvormingsproces in de Omgevingswet is dat het deels
getrapt verloopt (zie daarvoor de hierna weergegeven figuur). Diverse bestuursorganen zijn daarbij
betrokken, ieder vanuit de hen toebedeelde taken en bevoegdheden. Het proces mondt uit in regelgeving
en besluitvorming waarin het beleid, programma’s en instructieregels van andere overheden, voor zover
noodzakelijk, worden verwerkt.

Toepassingsbereik en grondslagen titel 4.5 Awb
Titel 4.5 Awb, en daarmee ook afdeling 15.1, heeft alleen betrekking op vergoeding van schade die
door rechtmatig overheidshandelen is veroorzaakt. Schadevergoeding door onrechtmatig
overheidshandelen valt daarmee niet onder het toepassingsbereik van titel 4.5 Awb en afdeling 15.1.
Vergoeding van schade die daardoor wordt veroorzaakt, kan worden verkregen op grond van artikel
6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
Verder bestrijken deze regelingen alleen de vergoeding van schade die de overheid veroorzaakt bij de
uitoefening van een publiekrechtelijke taak of bevoegdheid. Sommige bestaande schaderegelingen zijn
strikt genomen niet te kwalificeren als regelingen over nadeelcompensatie omdat zij geen betrekking
hebben op schade als gevolg van actief overheidshandelen (het flora- en faunafonds, bedoeld in artikel
6.3 van de Wet natuurbescherming).
Ook wetten in formele zin vallen niet onder de reikwijdte van de regeling voor nadeelcompensatie omdat
de reikwijdte van artikel 4:126, eerste lid, Awb is beperkt tot bestuursorganen. Verder is titel 4.5 (op grond
van artikel 1:6, aanhef en onder a, Awb) niet van toepassing op strafvorderlijk optreden.

Afdeling 15.1 volgt verder het uitgangspunt van titel 4.5 van de Awb, dat een verzoek om
nadeelcompensatie kan worden gedaan, los van het besluit dat de schade heeft veroorzaakt. De
voorbereiding van het schadeveroorzakende besluit wordt daarmee niet belast met de afwikkeling van
verzoeken om nadeelcompensatie. Omgekeerd is het maken van bezwaar of het instellen van beroep
tegen het schadeveroorzakende besluit geen vereiste om nadeelcompensatie toe te kennen.
Evenmin wordt de mogelijkheid om nadeelcompensatie toe te kennen beperkt door het
relativiteitsvereiste zoals dat in artikel 8:69a Awb is vastgelegd, of door het zogenoemde
specialiteitsbeginsel. Van belang is alleen of de benadeelde door het schadeveroorzakende besluit of de
schadeveroorzakende maatregel schade lijdt. 143

Voor de toekenning van schadevergoeding worden in afdeling 15.1 de materiële eisen tot uitgangspunt
die in artikel 4:126 Awb zijn opgenomen. In dat artikel is onder meer het beginsel van de gelijkheid
143
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voor de openbare lasten (”égalité devant les charges publiques”, vaak geduid als het “égalitébeginsel”)
als grondslag voor de toekenning van nadeelcompensatie wettelijk vastgelegd. 144
Vertrekpunt is dat iedere burger tot op zekere hoogte schade als gevolg van overheidsingrijpen zelf moet
dragen. Burgers mogen niet verwachten dat overheidsmaatregelen in geen enkel geval negatief voor hen
zullen uitpakken. Volgens het égalitébeginsel komt alleen schade voor vergoeding in aanmerking die
uitgaat boven het normale maatschappelijke risico of het normale bedrijfsrisico (‘abnormale last’) en een
benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft (‘speciale last’).
Bij de beantwoording van de vraag of schade tot het normale maatschappelijke risico behoort (de
abnormale last) is in de eerste plaats van belang of de schade een ontwikkeling mogelijk maakt die op
zichzelf normaal is en in de lijn van de verwachtingen ligt. Andere omstandigheden die in de rechtspraak
van belang zijn, zijn onder meer de ernst en de omvang van de schade, de aard van het getroffen belang
en het bestaan van gerechtvaardigde verwachtingen. Daarbij is ook van belang of de benadeelde een
particulier persoon dan wel een ondernemer of onderneming is. In het laatste geval spreekt men ook wel
van het “normaal ondernemersrisico” of het “normaal bedrijfsrisico”.
Het vereiste van de speciale last houdt in dat sprake moet zijn van een last die op een beperkte groep
burgers of bedrijven onevenredig zwaar drukt ten opzichte van een vergelijkbare groep (de
referentiegroep). De gelijke behandeling van een groep burgers of instellingen (vaak aangeduid als de
“referentiegroep”) wordt verstoord als de schade bij een klein deel van die groep terecht komt, terwijl
anderen in een min of meer gelijke positie niet of veel minder getroffen worden. Beide vereisten hangen
met elkaar samen. In sommige gevallen zal met name het vereiste van de speciale last bijdragen aan de
conclusie dat aanspraak bestaat op een vergoeding, terwijl in andere situaties meer betekenis toekomt
aan het normale maatschappelijke risico (de abnormale last). 145

De toepassing van het égalitébeginsel leidt ertoe dat niet iedere schade die het gevolg is van een
schadeveroorzakend overheidshandelen op grond van dit hoofdstuk voor (volledige) vergoeding in
aanmerking komt. Dat is onder meer afhankelijk van de ontwikkeling die met het besluit mogelijk
wordt gemaakt, de inbreuk die op het genot van de eigendom wordt gemaakt en de omvang van de
schade, in verhouding tot anderen die behoren tot dezelfde referentiegroep.
In de regel zal schade als gevolg van het voldoen aan eisen met het oog op een betere bescherming van
het milieu, de archeologie of de volksgezondheid niet voor vergoeding in aanmerking komen (zie hiervoor
nader de artikelsgewijze toelichting op artikel 15.2). Omgekeerd sluit het égalitébeginsel niet uit dat
vanwege de rechtstreekse inbreuk die op het genot van de eigendom wordt gemaakt, schade volledig
wordt vergoed.
Het wordt op grond van de Omgevingswet in de meeste gevallen aan de (rechts)praktijk gelaten om uit te
maken in welke gevallen de schade voor gehele of gedeeltelijke vergoeding in aanmerking komt. In
sommige categorieën van gevallen kan echter bij voorbaat worden gesteld dat schade op grond van het
égalitébeginsel niet of deels niet voor vergoeding in aanmerking komt. Bij of krachtens de Omgevingswet
kunnen deze gevallen worden aangewezen.
De gevallen waaraan wordt gedacht, betreft niet schade die het gevolg is van een rechtstreekse inbreuk
op het genot van de eigendom, maar waar schade ontstaat als gevolg van de toestemming om een
ontwikkeling in de omgeving van een perceel uit te voeren (in dit wetsvoorstel geduid als “indirecte
schade”). Bij indirecte schade die bestaat uit waardedaling van een onroerende zaak, voorziet het
wetsvoorstel daarnaast in een forfait van 5%. In de artikelsgewijze toelichting op het voorstel voor artikel
15.6 wordt hier nader op ingegaan. 146
144
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De regeling in afdeling 15.1
In hoofdstuk 1 is uitvoerig ingegaan op de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet en de
verbeterdoelen van de stelselherziening. Afdeling 15.1 is erop gericht om de maatschappelijke doelen
van de Omgevingswet en de verbeterdoelen van de stelselherziening mogelijk te maken.
De voorstellen worden hierna toegelicht. Tegelijkertijd wordt met afdeling 15.1 ten opzichte van de
geldende wet- en regelgeving een gelijkwaardig rechtsbeschermingsniveau beoogd. Titel 4.5 Awb vormt
hierbij de basis waarbij zoveel mogelijk wordt aangesloten.
De voorstellen die hierna worden toegelicht omvatten aanvullingen op de regeling voor
nadeelcompensatie. Deze voorstellen houden verband met de verbeterdoelen van de stelselherziening,
de instrumenten van de Omgevingswet en de verdeling van taken en bevoegdheden tussen overheden
op grond van deze wet.
Toen de Wns werd aangenomen, kon geen rekening met de Omgevingswet worden gehouden. Het
voorstel voor de Wns richtte zich primair op het maken van een uniforme regeling voor
nadeelcompensatie als het ging om de grondslag voor toekenning van nadeelcompensatie, de
voorbereiding van besluiten op een aanvraag om schadevergoeding en de toegang tot de bestuursrechter.
Nadere keuzes over de aanpassing van geldende wettelijke schaderegelingen in het omgevingsrecht aan
titel 4.5 Awb, zijn bij de totstandkoming van de Wns gereserveerd voor Aanpassingswetgeving.

Reikwijdte van afdeling 15.1
De reikwijdte van afdeling 15.1 bevat ten opzichte van titel 4.5 Awb een duidelijke afbakening. Artikel
4:126, eerste lid, Awb bepaalt dat op grond van elk handelen door de overheid in het kader van een
rechtmatige uitoefening van een haar toegekende taak of bevoegdheid om schadevergoeding kan
worden verzocht. De regeling in de Awb biedt daarmee een brede grondslag voor verzoeken om
nadeelcompensatie.
Voor besluitvorming in het omgevingsrecht (zoals gebiedsontwikkeling met diverse betrokken overheden
of de voorbereiding van grote projecten) is de reikwijdte van de regeling voor nadeelcompensatie in de Awb
te breed. Een brede grondslag past niet bij de verbeterdoelen van de stelselherziening, het instrumentarium
van de Omgevingswet en bij een aantal keuzes dat is gemaakt over de verdeling van taken en bevoegdheden
over Rijk, provincie, waterschap en gemeente. 147
Kenmerkend voor het besluitvormingsproces in de Omgevingswet is dat het deels getrapt verloopt. Diverse
bestuursorganen zijn daarbij betrokken, ieder vanuit de hen toebedeelde taken en bevoegdheden. Het
proces mondt uit in regelgeving en besluitvorming waarin het beleid, programma’s en instructieregels van
andere overheden, voor zover noodzakelijk, worden verwerkt.

De Awb biedt de mogelijkheid om op elk moment in het besluitvormingsproces een verzoek om
nadeelcompensatie in te dienen, dus bijvoorbeeld na het geven van een instructieregel door Rijk of
provincie, bij de voorbereiding van besluiten, na het vaststellen van een omgevingsvisie of een
uitspraak van een bestuurder. Verzoeken om nadeelcompensatie zijn dan al mogelijk als de integrale
besluitvorming over nieuwe ontwikkelingen nog niet is afgerond.
Het is niet uitgesloten dat deze ruime reikwijdte tot een aanzuigende werking van verzoeken leidt, waardoor
de bestuurslasten worden vergroot, los van de vraag of de verzoeken tot het uitkeren van schade leiden.
Dit kan ertoe leiden dat overheden zich belemmerd voelen om deze beleidsvoornemens kenbaar te maken,
omdat zij vrezen dat dit tot nadeelcompensatie kan leiden. Nadeelcompensatie kan dan een transparant en
interactief besluitvormingsproces belemmeren, terwijl onder de Omgevingswet nu juist wordt beoogd om
de burger in een vroeg stadium bij nieuwe ontwikkelingen te betrekken.
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Zie verder Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, p.42-45 en p.72-87.
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Voor de toepassing van de Omgevingswet wordt deze reikwijdte in artikel 15.1 van het wetsvoorstel
daarom afgebakend tot beslissingen die rechten en verplichtingen scheppen voor burgers en
bedrijven. Een omgevingsvisie, programma of een instructieregel van Rijk of provincie is niet als
schadeoorzaak aangewezen.
Een omgevingsvisie en een instructieregel worden verwerkt in een algemeen verbindend voorschrift,
bijvoorbeeld het omgevingsplan, of een beschikking, bijvoorbeeld een besluit over een
omgevingsvergunning. Het algemeen verbindend voorschrift of de beschikking zet het beleid of de
instructieregel om in rechten en verplichtingen voor burgers. In de onderstaande figuur is in de
beleidscyclus van de Omgevingswet met lichtgekleurde pijl – in het kwart, linksonder van de cyclus – de
plaats weergegeven van de besluiten en maatregelen die als schadeoorzaak gelden.

Een ruime reikwijdte kan ook voor de burger die schade lijdt nadelig uitpakken. Zonder een duidelijke
afbakening van het moment waarop om nadeelcompensatie kan worden verzocht, dreigen overheid en
burger, of overheden onderling, in debat te raken over de vraag of schade is ontstaan.
Als schade ontstaat door een omgevingsplan waarin een instructieregel van het Rijk of de provincie is
verwerkt, is het niet uitgesloten dat overheden voor de afhandeling van schadeverzoeken naar elkaar gaan
verwijzen, waarvan de burger de dupe wordt.
Dat kan ook tot ingewikkelde rechtsvragen leiden, bijvoorbeeld over de vraag aan welk orgaan welk deel
van de schade moet worden toegerekend. Bovendien kan de schade bij een getrapt besluitvormingsproces
pas redelijkerwijs worden begroot nadat beleid, programma’s, instructies en instructieregels in regels of
besluiten worden verwerkt. Pas daarna wordt definitief duidelijk welke activiteiten wel en welke niet op
een locatie zijn toegestaan.

Artikel 15.1 is erop gericht de overheid, initiatiefnemer en benadeelde vooraf duidelijkheid te bieden
over de vraag wanneer om schadevergoeding kan worden verzocht, en welk orgaan het verzoek
afwikkelt. Duidelijkheid vooraf maakt een integrale en waar nodig flexibele aanpak van de fysieke
leefomgeving beter mogelijk.
Tegelijkertijd blijft afdeling 15.1 voorzien in een uniforme en laagdrempelige schaderegeling voor besluiten
die zijn genomen op grond van de Omgevingswet, waarop titel 4.5 Awb Van toepassing is.
Afdeling 15.1 volgt verder het uitgangspunt van titel 4.5 van de Awb, dat een verzoek om
nadeelcompensatie kan worden gedaan, los van het besluit dat de schade heeft veroorzaakt. De
voorbereiding van het schadeveroorzakende besluit wordt daarmee niet belast met de afwikkeling van
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verzoeken om nadeelcompensatie. Omgekeerd is het maken van bezwaar of het instellen van beroep tegen
het schadeveroorzakende besluit geen vereiste om nadeelcompensatie toe te kennen.
Evenmin wordt de mogelijkheid om nadeelcompensatie toe te kennen beperkt door het relativiteitsvereiste
zoals dat in artikel 8:69a Awb is vastgelegd, of door het zogenoemde specialiteitsbeginsel. 148 Van belang is
alleen of de benadeelde door het schadeveroorzakende besluit of de schadeveroorzakende maatregel
schade lijdt. 149
Voor de toekenning van schadevergoeding worden in afdeling 15.1 de materiële eisen tot uitgangspunt die
in artikel 4:126 Awb zijn opgenomen. In dat artikel is onder meer het beginsel van de gelijkheid voor de
openbare lasten (”égalité devant les charges publiques”, vaak geduid als het “égalitébeginsel”) als grondslag
voor de toekenning van nadeelcompensatie wettelijk vastgelegd. Vertrekpunt is dat iedere burger tot op
zekere hoogte schade als gevolg van overheidsingrijpen zelf moet dragen. Burgers mogen niet verwachten
dat overheidsmaatregelen in geen enkel geval negatief voor hen zullen uitpakken. Volgens het
égalitébeginsel komt alleen schade voor vergoeding in aanmerking die uitgaat boven het normale
maatschappelijke risico of het normale bedrijfsrisico (‘abnormale last’) en een benadeelde in vergelijking
met anderen onevenredig zwaar treft (‘speciale last’).
Het vereiste van de speciale last houdt in dat sprake moet zijn van een last die op een beperkte groep
burgers of bedrijven onevenredig zwaar drukt ten opzichte van een vergelijkbare groep (de
referentiegroep). De gelijke behandeling van een groep burgers of instellingen (vaak aangeduid als de
“referentiegroep”) wordt verstoord als de schade bij een klein deel van die groep terecht komt, terwijl
anderen in een min of meer gelijke positie niet of veel minder getroffen worden. Beide vereisten hangen
met elkaar samen. In sommige gevallen zal met name het vereiste van de speciale last bijdragen aan de
conclusie dat aanspraak bestaat op een vergoeding, terwijl in andere situaties meer betekenis toekomt aan
het normale maatschappelijke risico (de abnormale last).

De afbakening van schadeoorzaken in artikel 15.1 is ten opzichte van titel 4.5 Awb limitatief en
exclusief. Dat betekent dat als een schadeoorzaak niet in dat artikel is opgenomen, niet alsnog langs
de weg van de Awb om schade kan worden verzocht.
Daarmee sluit afdeling 15.1 aan bij verreweg de meeste wettelijke schaderegelingen die op dit moment
gelden. Op grond van de schaderegelingen in bijvoorbeeld de Wro, de Ontgrondingenwet, de Wet
milieubeheer (Wm) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) kan alleen om
schadevergoeding worden verzocht als de schade het gevolg is van besluiten die op grond van die wetgeving
worden genomen.

Geen vergoeding schaduwschade
De afbakening van het toepassingsbereik heeft, net als bij de geldende wetgeving het geval is, tot
gevolg dat zogenoemde schaduwschade op grond van afdeling 15.1 niet voor vergoeding in
aanmerking komt. Schaduwschade is het negatieve effect van de voorbereiding van een besluit of
activiteit op de waarde van een onroerende zaak. Het besluit of de voorbereiding daarvan werpt als
het ware zijn schaduw vooruit. 150
In de huidige praktijk van de geldende wettelijke schaderegelingen leidt dat zelden tot geschillen over het
ontbreken van de mogelijkheid om op een eerder moment schade vergoed te krijgen. Voor zover geschillen
zich hebben voorgedaan, was dat vrijwel altijd bij de voorbereiding van grote projecten. De afgelopen jaren
is gebleken dat schrijnende gevallen in de praktijk vrijwel altijd worden opgelost, door bijvoorbeeld aankoop
van de onroerende zaak. Daarvoor is een generieke regeling niet nodig. Daarbij komt dat een zekere periode
van onzekerheid, die hoort bij elke besluitvormingsprocedure, kan worden gerekend tot het normale
maatschappelijk risico.
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Vergelijk hiervoor Kamerstukken I 2012/13, 32 621, C, p. 2.
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Voor zover regelingen voorzien in de vergoeding van schade als gevolg van feitelijke handelingen van de
overheid (bijvoorbeeld artikel 7.14 van de Waterwet), kan deze worden verkregen op de voet van artikel
15.3 van het wetsvoorstel, als de schade niet kan worden vergoed via een schadeoorzaak als bedoeld in
artikel 15.1 Omgevingswet.

Op grond van artikel 15.1, tweede lid, en artikel 15.3 kan een verzoek om vergoeding van schade
worden ingediend, nadat een omgevingsvergunning is verleend of, in het geval geen vergunning is
vereist, als met de activiteit wordt begonnen of aan een informatieverplichting is voldaan. 151
Daarmee verschuift ten opzichte van de geldende wetgeving zoals de Wro, het moment dat indirecte schade
voor vergoeding in aanmerking komt van de vaststelling van een bestemmingsplan en andere plannen en
verordeningen generiek naar het moment dat de vergunning voor de ontwikkeling wordt verleend of
daadwerkelijk in de omgeving wordt gebouwd.
Deze beweging is in de eerste plaats ingegeven door de verbrede reikwijdte die het omgevingsplan krijgt ten
opzichte van het bestemmingsplan. Het omgevingsplan gaat regels bevatten over onder meer geur, geluid,
welstand en regels uit lokale verordeningen over bijvoorbeeld de inzameling van hemelwater, ligplaatsen,
kappen van bomen en uitwegen. Deels zullen deze regels worden verwerkt in een omgevingsplan als gevolg
van instructieregels van Rijk, provincie of waterschap.
Om al deze regels goed op elkaar af te stemmen, zal het soms nodig zijn om te werken met regels waarvan
de concrete toepassing afhankelijk is van een nader afwegingsmoment, zoals de vergunningplicht voor een
uitweg of het kappen van een boom. Het omgevingsplan krijgt in tegenstelling tot het bestemmingsplan veel
meer het karakter van een (digitale) verordening die gaat over de fysieke leefomgeving als geheel in plaats
van een plan dat concrete regels geeft over bouwen en grondgebruik.
De verbrede reikwijdte zal tot gevolg hebben dat veel vaker dan nu het geval is, pas op basis van een concreet
initiatief een representatieve inschatting van de schade kan worden gemaakt die het gevolg is van een
omgevingsplan. Dat komt omdat de vaststelling van de schade ten tijde van de vaststelling van het
omgevingsplan nog van te veel onzekerheden afhangt.

Het omgevingsplan maakt - in lijn met de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet en
verbeterdoelen van de stelselherziening - een meer dynamische aanpak van de fysieke leefomgeving
mogelijk. Het omgevingsplan kan ruimte laten om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en
initiatieven van burgers. Functies kunnen globaal aan locaties worden toegedeeld, waarbij abstracte
en concrete randvoorwaarden kunnen worden gesteld. 152
De concrete toepassing kan afhankelijk worden gesteld van een nader afwegingsmoment. Op het moment
dat een omgevingsplan wordt vastgesteld, hoeft nog niet duidelijk te zijn van welke mogelijkheden in het
omgevingsplan gebruik wordt gemaakt. Het omgevingsplan zal de kaders geven waarbinnen mag worden
gebouwd, maar is niet noodzakelijk een blauwdruk voor nieuwe ontwikkelingen. Ook in het geval het
omgevingsplan wel concrete ruimtelijke reserveringen bevat, is niet zeker of daar gebruik van wordt gemaakt.

Ook om die reden kunnen ten tijde van de vaststelling van het omgevingsplan nog zoveel
onzekerheden bestaan dat een reële inschatting van de schade dan nog niet goed is te maken. Door
de schade vast te stellen op het moment dat omgevingsvergunning wordt verleend of met de activiteit
wordt begonnen, kan wel een reële taxatie van de schade worden gemaakt.
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Idem, p.24.
Idem, p.28.

112

Alternatieven
Bij het voorbereiden van de Omgevingswet is onder meer beoordeeld of onder deze nieuwe wet kan
worden gewerkt met de systematiek van de Wro. Overeenkomstig deze systematiek wordt schade
vastgesteld door het oude en nieuwe planologische regime te vergelijken op basis van de maximale
mogelijkheden van beide regimes. De systematiek van de Wro wordt wel beschouwd als één van de
oorzaken waarom betrekkelijk weinig globale bestemmingsplannen worden vastgesteld.
De geldende systematiek in de Wro kan ertoe leiden dat planschade wordt vergoed voor ontwikkelingen die
zich in de werkelijkheid niet voordoen, ook wel geduid als “theoretische schade”. Dat komt omdat de schade
wordt vastgesteld aan de hand van de maximale mogelijkheden van een plan, terwijl in veel gevallen maar
van een deel van de mogelijkheden van een plan gebruik wordt gemaakt of van het bestemmingsplan wordt
afgeweken.
Als onder de Omgevingswet wordt gewerkt met de systematiek van de Wro, zullen de onzekerheden vanwege
de brede reikwijdte van omgevingsplannen vaak te groot zijn om een reële inschatting van de mogelijke
schade te kunnen maken. De brede reikwijdte zorgt ervoor dat veel meer regels (over zowel parkeren,
welstand, geluid, kappen van bomen enzovoort) en meerdere functies aan een locatie kunnen worden
toegedeeld dan onder de geldende wetgeving het geval is, waardoor het begroten van de schade zonder een
concreet initiatief zeer complex zal worden.
Vanwege de onzekerheden die ten tijde van de vaststelling van een omgevingsplan zullen bestaan over de
toekomstige ontwikkelingen, kan ook niet worden gewerkt met een minder vergaande systematiek ten
opzichte van de Wro, waarbij de schade wordt vastgesteld op basis van “een redelijkerwijs te verwachten
invulling”. Een taxateur zal, net zo min als het bevoegd gezag, bij de vaststelling van een omgevingsplan niet
in staat zijn in te schatten welke ontwikkelingen zich in de toekomst gaan voordoen bij een omgevingsplan
met een brede reikwijdte dat ruimte biedt voor nieuwe ontwikkelingen.

Ook is nagegaan of een hybride systeem wenselijk is. Dat houdt in dat zowel het omgevingsplan of een
andere verordening of rijksregel, als de omgevingsvergunning die op basis daarvan wordt verleend,
geldt als schadeoorzaak. In de geldende praktijk van de Wro doet zich dit systeem al voor als wordt
gewerkt met een globaal bestemmingsplan met uitwerkingsverplichting of binnenplanse
afwijkingsbevoegdheid (vergelijk artikel 6.1, zesde lid, Wro). 153
Dat levert echter geregeld complexe rechtszaken op over de vraag welke schade of welk deel van de schade
aan welke oorzaak kan worden toegerekend30. Dergelijke vragen kunnen zich ook voordoen als titel 4.5 Awb
onverkort van toepassing zou worden.

Ter vermijding van deze vragen bepaalt artikel 15.1, tweede lid dat de omgevingsvergunning ten
opzichte van het omgevingsplan, verordeningen en rijksregels, de exclusieve schadeoorzaak is.
De Omgevingswet heeft de vraag opgeroepen of, in lijn met andere West-Europese landen, de vergoeding
van indirecte schade via het burgerlijke recht zou moeten verlopen. Daarmee zou echter afstand worden
genomen van de laagdrempelige procedure die titel 4.5 de Awb voor de burger bevat. In tegenstelling tot het
burgerlijk recht, bestaat in het bestuursrecht geen verplichte procesvertegenwoordiging. De proceskosten
kunnen beperkt worden gehouden. Ook worden aan een aanvraag om nadeelcompensatie geen zware eisen
gesteld. Het is vaak niet nodig om een deskundigenrapport over te leggen.
De benadeelde burger hoeft niet noodzakelijk naar de rechter om schade vergoed te krijgen. Uitkering van
een mogelijke schadevergoeding door het bevoegd gezag is verzekerd. Bovendien wordt de schade (mede)
veroorzaakt door de toestemming die de overheid verleent via één van de schadeoorzaken die in artikel 15.1
zijn opgenomen. De schade kan daardoor worden toegerekend aan de overheid. In tegenstelling tot de ons
omringende landen, is het de afgelopen decennia gebruikelijk geweest dat de Nederlandse overheid de regie
voert bij gebiedsontwikkelingen.
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113

Werking van afdeling 15.1 in de praktijk
De peildatum, d.w.z. het moment dat om vergoeding van de schade kan worden verzocht, verschuift
van de vaststelling van een bestemmingsplan en andere regels, plannen en verordeningen generiek
naar het moment dat de vergunning voor de ontwikkeling wordt verleend of het moment dat de
schadeveroorzakende activiteit wordt verricht. 154
Als de schade wordt veroorzaakt door een besluit, regel of maatregel als bedoeld in artikel 15.1
Omgevingswet, dan wordt, net als onder de Wro, de peildatum aan de schadeoorzaak ontleend. Dat
betekent dat de schade voor en na de verlening van de omgevingsvergunning of vaststelling van een regel
wordt vastgesteld. Op de werking van het stelsel in de praktijk wordt in de artikelsgewijze toelichting bij artikel
15.1 verder ingegaan.
Als geen vergunning is vereist, kan een verzoek om schadevergoeding worden ingediend nadat met de
activiteit is begonnen. Om meer duidelijkheid te scheppen over dat moment en de peildatum die geldt bij
activiteiten waarvoor geen vergunning is vereist, wordt bij het Invoeringsbesluit Omgevingswet nagegaan of
een weinig belastende, maar meer generieke informatieverplichting aan de initiatiefnemer kan worden
opgelegd. Als de initiatiefnemer aan deze verplichting heeft voldaan, zal mogelijk dat moment gaan gelden
als peildatum voor vaststelling van de schade. In de artikelsgewijze toelichting bij artikel 15.3 wordt de
informatieverplichting nader toegelicht.
Vragen zijn ook gerezen over de wijze waarop de waarde van een onroerende zaak moet worden vastgesteld
als de schade wordt vastgesteld bij de verlening van de omgevingsvergunning of bij aanvang van de activiteit
aan de hand van de feitelijke situatie. In dat geval wordt immers afstand genomen van de systematiek van de
Wro. Tijdens de botsproeven is vastgesteld dat het zou moeten gaan om de bepaling van de marktwaarde aan
de hand van de feitelijke situatie, voor en na de verlening van de omgevingsvergunning of de aanvang van de
activiteit. Het gaat dan alleen om de schade die naar objectieve maatstaven kan worden toegerekend aan de
toestemming van de overheid die als schadeoorzaak geldt.
Gaat het bijvoorbeeld om schade die het gevolg is van een omgevingsvergunning voor de
omgevingsplanactiviteit met betrekking tot bouwen, inclusief het in stand houden van een bouwwerk, dan
komt de waardedaling van een onroerende zaak die het gevolg is van de komst van het bouwwerk voor
vergoeding in aanmerking. Maar de wijze waarop de woning wordt onderhouden of de wijze waarop door de
bewoner wordt bewoond kan niet aan de overheid worden toegerekend en komt dus niet voor vergoeding in
aanmerking. Samen met de praktijk zal verder worden verkend hoe de vaststelling van de schade onder de
Omgevingswet tot stand komt.
De consultatiereacties bevatten verder de vraag of het verleggen van de vaststelling van de schade niet tot
meer schadeverzoeken leidt dan nu het geval is. Dat kan nadelig zijn voor het bevoegd gezag, en voor de
benadeelde, aldus deze reacties. Het staat de benadeelde vrij om voor een project dat bestaat uit meerdere
activiteiten waarop meerdere schadeoorzaken van toepassing zijn, een gebundelde aanvraag in te dienen als
de verjaringstermijn nog niet is verstreken.
Het bevoegd gezag dient te beslissen op de grondslag van de aanvraag. In dat geval wordt het wettelijk forfait
voor het normale maatschappelijke risico de benadeelde op grond van artikel 15.6, tweede lid, van de
Omgevingswet maar één keer tegengeworpen (waarover hierna en in het artikelsgewijze deel meer). Dit zal
de verzoeker om schadevergoeding stimuleren om gebundeld een verzoek te doen, te meer daar hij in dat
geval maar één keer leges verschuldigd is. Ook als een project in fases tot stand komt, kan het bevoegde gezag
besluiten het wettelijk forfait maar één keer toe te passen bij opvolgende schadeverzoeken (vergelijk artikel
15.6, derde lid Omgevingswet.
De reacties op de toets versie wijzen er verder terecht op dat die versie nog geen overgangsrecht bevat voor
nadeelcompensatie. In tegenstelling tot de toets versie, bevat dit wetsvoorstel overgangsrecht voor
nadeelcompensatie. Verwezen wordt naar artikel 22.12 van de Omgevingswet en naar hoofdstuk 11 van deze
wet. De artikelen 11.14 tot en met 11.18 van dat hoofdstuk bevat bepalingen over het overgangsrecht voor
nadeelcompensatie.
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Actieve risicoaanvaarding155
In de huidige rechtspraak bestaat geen aanspraak op planschade als de benadeelde ten tijde van de
aankoop van een onroerende zaak had kunnen weten dat een bestemmingsplan in voor hem
ongunstige zin zou kunnen wijzigen (= actieve risicoaanvaarding). De nadelige ontwikkeling moet dan
wel zijn vastgelegd in een concreet en openbaar gemaakt beleidsvoornemen waarin de nadelige
ontwikkeling is beschreven.
Het beleidsvoornemen hoeft geen formele status te hebben, maar burgers moeten er wel kennis van kunnen
nemen. Reden daarvan is dat de koper op dat moment rekening kon houden met de nadelige ontwikkeling
en deze ontwikkeling in de aankoopprijs kan verdisconteren. Deze rechtspraak is gecodificeerd in artikel
4:126, tweede lid en onder a, Awb, waarin is bepaald dat schade in elk geval voor risico van de aanvrager blijft
voor zover hij het risico van het ontstaan van de schade heeft aanvaard.
Nadat een omgevingsplan is vastgesteld zal het voor burgers naar verwachting langer duren dan nu het geval
is bij een bestemmingsplan, voordat duidelijk wordt of indirecte schade ontstaat die voor vergoeding in
aanmerking komt. Bij de vaststelling van het omgevingsplan is nog niet duidelijk in hoeverre gebruik wordt
gemaakt van de mogelijkheden die het omgevingsplan biedt.

Dat betekent dat niet bij vaststelling van het plan, maar bij het moment van het concrete initiatief om
tegemoetkoming kan worden verzocht. Dit kan een verkoper van een pand (bovenmatig) benadelen.
De kans op schaduwschade kan daardoor toenemen, hoewel het ontstaan daarvan van veel
omstandigheden afhankelijk is.
In die gevallen is het niet redelijk om aan de benadeelde tegen te werpen dat hij had kunnen voorzien dat
zich voor hem ongunstige wijzigingen kunnen voordoen.

De Omgevingswet voorziet daarom voor de gevallen waarbij het moment waarop de schade voor
vergoeding in aanmerking komt, wordt verlegd naar de vergunning of de activiteit, in een regeling
waarbij de koper het risico niet heeft aanvaard, als hij aankoopt na vaststelling van het omgevingsplan.
156

Het is als het ware de keerzijde van het voorstel om – anders dan onder de Wro het geval is – het moment
dat om schade kan worden verzocht te verleggen naar het moment dat de vergunning wordt verleend of
de activiteit wordt uitgevoerd. Het recht op schadevergoeding blijft behouden en gaat over op de koper.
Naar verwachting wordt een mogelijk waardedrukkend effect van nog niet benutte mogelijkheden van
een omgevingsplan met deze regeling ten minste in enige mate beperkt. Een dergelijke regeling kan
bijdragen aan een vermindering van nadelige effecten die omgevingsplan mogelijk kan hebben.

Schaduwschade
De afbakening van schadeoorzaken die afdeling 15.1 Omgevingswet bevat, leidt ertoe dat, evenals het
geval is onder de werking van geldende schaderegelingen, geen schadevergoeding kan worden
verkregen voor de voorbereiding van besluiten die haar schaduw op de waarde van onroerende zaken
vooruitwerpt.
De vraag of de kans op schaduwschade toeneemt door het verleggen van het moment dat om schade
wordt gevraagd, kan niet in algemene zin worden beantwoord. Uit de eerdergenoemde botsproeven blijkt
dat de vraag of deze vorm van schade ontstaat, afhankelijk is van diverse factoren zoals de ligging van de
onroerende zaak, de aard van de ontwikkelingen die het omgevingsplan mogelijk maakt en de concrete
of globale weergave daarvan en conjuncturele ontwikkelingen daarvan.
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Schaduwschade kan vooral worden voorkomen door vroegtijdige participatie van bewoners bij
projecten om de besluitvorming op hun wensen af te stemmen, door het nog verder verbeteren van
(vroegtijdig) omgevingsmanagement en door snellere en betere besluitvorming. De regering acht,
onder andere door deze conclusies, een generieke regeling voor het oplossen van deze
schaduwschadeproblematiek niet nodig en ook niet gewenst.157
In artikel 15.1, eerste lid, is gekozen voor een andere afbakening van schadeoorzaken ten opzichte van
titel 4.5 Awb, omdat het aanwijzen van schadeoorzaken die rechtsgevolgen of rechtstreekse gevolgen
hebben voor burgers en bedrijven beter past bij de verbeterdoelstellingen van de stelselherziening dan
de brede grondslag voor schadevergoeding die in de Awb is opgenomen.
Als schadevergoeding mogelijk is bij de voorbereiding van besluiten, kan dat bijvoorbeeld belemmerend
werken om diverse varianten van besluiten breed met de omgeving te participeren. Verder is de regeling
in afdeling 15.1 erop gericht om vooraf duidelijkheid te bieden over de vraag in welke gevallen om
schadevergoeding kan worden verzocht en welk bestuursorgaan het verzoek afwikkelt. Als om
schadevergoeding kan worden verzocht bij de voorbereiding van besluiten, zal niet altijd duidelijk zijn
welk overheidsorgaan verantwoordelijk is voor de afwikkeling van schade.
Daarnaast levert een regeling voor schaduwschade bij de voorbereiding van besluiten diverse
uitvoeringsvragen op. Uit de interviews met overheden en experts bleek dat het bij vergoeding van
schaduwschade vaak lastig is om het causaal verband te bepalen tussen een besluit en de
waardevermindering van een onroerende zaak.
De waardevermindering is volgens diverse experts vaak afhankelijk van veel factoren, zoals de ligging van
de onroerende zaak, de staat waarin een onroerende zaak verkeert, de feitelijke gebruiksmogelijkheden
ervan en economische en financiële ontwikkelingen. In navolging hiervan constateert de regering dat het
ontwerpen van een generieke regeling voor de vergoeding van schaduwschade met de nodige haken en
ogen is omgeven.
Een dergelijke regeling lost bovendien de problematiek van schrijnende gevallen van benadeelden die te
maken hebben met een onverkoopbare onroerende zaak niet op, maar voorziet alleen in een vergoeding
van de waardevermindering. In de praktijk blijkt dat voor schrijnende gevallen geregeld een oplossing
wordt gevonden. Benadeelden zijn daar meer mee gebaat dan met het volgen van een
schadevergoedingsprocedure met een onzekere uitkomst.

Via de vormgeving van een omgevingsplan kan mogelijke schaduwschade worden voorkomen.158
Dat laatste kan worden geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld van de potentiële gevolgen van
oprukkende woningbouw voor (onbenutte) gebruiksmogelijkheden van bestaande bedrijven. De nog
niet gerealiseerde woningbouw werpt dan een schaduw vooruit en kan tot een mogelijke
waardevermindering van de onroerende zaak leiden.
Dergelijke schaduwwerking voor bedrijven kan bij de vaststelling van het omgevingsplan voorkomen
worden. Bijvoorbeeld door in de regels van het omgevingsplan te bepalen dat woningbouw alleen mag
worden gerealiseerd als de gebruiksmogelijkheden van bedrijven niet wordt ingeperkt of door het
opnemen van een voorwaardelijke verplichting dat de nieuwe woningbouw wordt voorzien van
hinderbeperkende maatregelen die ten laste komen van degene die bouwt.
Door slim gebruik te maken van de instrumenten die de Omgevingswet biedt, kunnen bestuursorganen
dus de belangen van bestaande bedrijven beschermen en nieuwe ontwikkelingen mogelijk maken. Een
dergelijke benadering is in lijn met artikel 4.2, eerste lid, van de Omgevingswet waarin geregeld is dat
de gemeenteraad tot taak heeft om in het omgevingsplan regels te stellen met het oog op een
evenwichtige toedeling van functies aan locaties.
De regering wil met dit voorbeeld nog eens onderstrepen dat het voorkomen van schade in deze periode
mogelijk is en ook de voorkeur geniet. Als schadevoorkomende regels echter niet mogelijk zijn en door
de oprukkende woningbouw gebruiksmogelijkheden van bestaande bedrijven worden ingeperkt,
kunnen bestaande bedrijven na inwerkingtreding van het omgevingsplan om een schadevergoeding
verzoeken.
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Voor consumenten voorziet de Omgevingswet in de periode na vaststelling van het omgevingsplan
en de verlening van de omgevingsvergunning, in een regeling waarin de actieve risicoaanvaarding
niet wordt tegengeworpen.
Verwacht mag worden dat de onderhandelingen bij een tussentijdse verkoop van een woning door deze
regeling minder met de schaduwwerking van een nieuwe ontwikkeling worden belast. De regering ziet
geen aanleiding voor een andere regeling.
Perioden van onzekerheid met marktschommelingen kunnen ten nadele maar ook ten voordele van de
eigenaar strekken en behoren tot de risico’s van het normale maatschappelijke verkeer. Verder betrekt
de regering hierbij dat zij – om goede redenen – geen voorstellen doet om de waardevermeerdering die
het gevolg is van nieuwe activiteiten in de omgeving van een perceel van een eigenaar, op de eigenaar
te verhalen (baatbelasting).

Andere aanvullingen
Hieronder wordt toegelicht op welke punten de Omgevingswet titel 4.5 Awb nog verder aanvult. Het
gaat om de volgende voorstellen:
o passieve risicoaanvaarding (artikel 15.5);
o wettelijk forfait voor het normale maatschappelijke risico (artikel 15.6);
o bevoegd gezag (artikel 15.7);
o bevoegdheid tot het sluiten van een overeenkomst (artikel 15.8).

Passieve risicoaanvaarding (artikel 15.5)
Van passieve risicoaanvaarding is sprake wanneer de verzoeker geen gebruik heeft gemaakt van de
mogelijkheden een toegelaten functie te realiseren en daardoor zelf het risico heeft aanvaard dat die
functie zou kunnen komen te vervallen. In artikel 15.5 Omgevingswet wordt in aanvulling op de
regeling in de Awb concreet geregeld wanneer passieve risico-aanvaarding kan worden
tegengeworpen bij het beëindigen of wijzigen van onbenutte functies die aan een locatie zijn
toegedeeld. 159
Onder het geldende recht gaat het bevoegd gezag vaak terughoudend om met het beëindigen of wijzigen van
onbenutte bouw- en gebruiksmogelijkheden die een bestemmingsplan biedt, omdat het vreest dat het
geconfronteerd wordt met (plan)schadeclaims. Dit komt omdat op grond van de huidige lijn in de
jurisprudentie de voorwaarden waaronder passieve risicoaanvaarding kan worden tegengeworpen in het
concrete geval niet vastliggen. Hierdoor is het voor het bevoegd gezag onvoldoende zeker of en wanneer
passieve risicoaanvaarding bij het beëindigen of wijzigen van onbenutte functies kan worden tegengeworpen.
De voorgestelde regeling heeft tot doel om de voorspelbaarheid en inzichtelijkheid te verbeteren wanneer
passieve risicoaanvaarding kan worden tegengeworpen. Zij concretiseert de voorwaarden voor passieve
risicoaanvaarding. Dit biedt enerzijds meer duidelijkheid en zekerheid voor zittende eigenaren over passieve
risicoaanvaarding en anderzijds biedt dit het bevoegd gezag bij het vaststellen van een omgevingsplan meer
inzicht in de schaderisico’s.
Daardoor kan het betere keuzes maken bij het toepassen van de afwegingsruimte. Dit is onder meer van
belang bij het tegengaan van overcapaciteit (van bijvoorbeeld kantoren of winkels) of van leegstand in
krimpregio’s. De artikelsgewijze toelichting gaat nader in op de voorwaarden waaronder een functie kan
worden gewijzigd of beëindigd zonder dat aanspraak op nadeelcompensatie bestaat.
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Wettelijk forfait (artikel 15.6)
In artikel 15.6 wordt in aanvulling op de regeling in de Awb concreet geregeld wanneer passieve
risicoaanvaarding kan worden tegengeworpen bij het beëindigen of wijzigen van onbenutte
mogelijkheden die een omgevingsplan op een locatie biedt.
Op grond van het ‘égalitébeginsel’, dat ten grondslag ligt aan titel 4.5 Awb, komt schade alleen voor
vergoeding in aanmerking als die uitgaat boven het normale maatschappelijke risico (‘abnormale last’)
en een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft (‘speciale last’). Bij elk verzoek
om nadeelcompensatie wordt op grond van dit beginsel beoordeeld of, en zo ja, in hoeverre een
bedrag in mindering wordt gebracht op de schadevergoeding, omdat alleen bovenmatige schade voor
vergoeding in aanmerking komt.
Van deze grondslag kan bij bijzondere wet of wettelijk voorschrift niet worden afgeweken. Wel bestaat de
mogelijkheid om via bijzondere wetten, beleidsregels of andere regels de inhoud van het begrip normale
maatschappelijke risico in te vullen om daarmee de voorspelbaarheid van procedures over
nadeelcompensatie te vergroten.32 In onder meer de Wro en bij nadeelcompensatie vanwege infrastructurele
werken wordt gewerkt met een forfait, drempels of kortingen om de voorspelbaarheid van de uitkomsten
van schadezaken te vergroten.
De Wro kent op dit moment een wettelijk forfait van in ieder geval 2% van de waarde van een onroerende
zaak. In de rechtspraak bedraagt de hoogte van de aftrek voor het normale maatschappelijke risico vaak meer.
Voor bepaalde categorieën van gevallen wordt in de rechtspraak een hogere aftrek toegepast of komt schade
helemaal niet voor vergoeding in aanmerking33. Het gaat daarbij steeds om de vergoeding van indirecte
schade. Bij directe schade ligt een hogere aftrek dan 2% en een generieke aftrek minder voor de hand volgens
de rechtspraak. Een forfait houdt immers in dat in alle gevallen een aftrek op de schadevergoeding wordt
toegepast.
Het wettelijk verankeren van een forfait draagt bij aan de voorspelbaarheid over de uitkomsten van een
procedure over nadeelcompensatie, aan de rechtszekerheid en aan een gelijke toepassing van het normale
maatschappelijke risico. Als vooraf duidelijk is welk deel van de schade in ieder geval niet voor vergoeding in
aanmerking komt, kan worden voorkomen dat procedures worden gevoerd die achteraf gezien weinig kans
van slagen hadden.160

Teneinde meer duidelijkheid te verkrijgen over de uitkomsten van schadeprocedures, bevat artikel
15.6, eerste lid, het voorstel om het forfait voor indirecte schade ten opzichte van de Wro te verhogen
van 2 naar 5% als de schade bestaat uit waardedaling van en onroerende zaak.
De hoogte van het forfait wordt toegelicht in het artikelsgewijze deel van deze memorie van toelichting. Naar
aanleiding van de consultatiereacties is in het wetsvoorstel verduidelijkt dat het forfait alleen betrekking heeft
op indirecte schade. In de consultatiereacties en tijdens de voormelde botsproeven is verder gewezen op de
mogelijk cumulerende werking van het forfait als verschillende activiteiten gelijktijdig of na elkaar worden
verricht op grond van meerdere schadeveroorzakende besluiten, terwijl in feite sprake is van één project.
Om salamitactieken en onredelijke uitkomsten van een herhaalde toepassing van het forfait tegen te gaan,
bevatten het tweede en derde lid van artikel 15.6 een anticumulatiebepaling. Deze bepalingen worden in het
artikelsgewijze deel nader toegelicht.

Bevoegd gezag
Artikel 15.8 bevat een nadere bepaling over het bevoegd gezag, als het schadeveroorzakende besluit
niet door een uitvoerend orgaan, maar door een regelgevend orgaan is genomen, zoals de raad van
een gemeente die het omgevingsplan vaststelt.
Titel 4.5 Awb gaat ervan uit dat het orgaan dat het schadeveroorzakende besluit heeft genomen, ook
het orgaan is dat op het schadeverzoek beslist. Voor de Omgevingswet zou dat bijvoorbeeld
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betekenen dat niet het college van burgemeester en wethouders, maar de gemeenteraad beslist op
verzoeken om schadevergoeding als deze het gevolg zijn van het omgevingsplan.

Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat de bevoegdheid om te beslissen op aanvragen om
schadevergoeding op grond van afdeling 15.1, wordt toebedeeld aan een uitvoerend
bestuursorgaan.161
Dat uitgangspunt wordt ook gevolgd als de schade wordt veroorzaakt door regels die in een
omgevingsplan, waterschapsverordening of omgevingsverordening zijn opgenomen die door de
raad van een gemeente, het algemeen bestuur van een waterschap of provinciale staten zijn
vastgesteld. Dit betekent bijvoorbeeld dat als het algemeen bestuur een waterschapsverordening
vaststelt, het dagelijks bestuur de schade afwikkelt die daarvan het gevolg is.
Afhandeling door een uitvoerend bestuursorgaan in plaats van het regelgevende orgaan is doorgaans
efficiënter en sneller. Dit is ook in lijn met de Omgevingswet, waar de besluiten ter uitvoering van
beleid of regelgeving, zoals de verlening van omgevingsvergunningen, zijn toebedeeld aan het college
van burgemeester en wethouders, het dagelijks bestuur van het waterschap, het college van
gedeputeerde staten of aan de minister.

Schadevergoedingsovereenkomst (artikel 15.8)
Titel 4.5 Awb bevat niet de bevoegdheid om de schadevergoeding te verhalen op de initiatiefnemer
die baat heeft bij een nieuwe ontwikkeling. In dergelijke gevallen is het echter redelijk dat de kosten
die zijn gemoeid met de vergoeding van nadeelcompensatie geheel of gedeeltelijk op de
initiatiefnemer kunnen worden verhaald. In de praktijk worden deze kosten verhaald op de
initiatiefnemer via een overeenkomst. 162
Voor het sluiten van deze overeenkomsten is op grond van jurisprudentie van de Hoge Raad wel een
wettelijke grondslag vereist. Artikel 15.8 Omgevingswet voorziet daarin. Evenals de geldende Wro,
voorziet de huidige Omgevingswet in hoofdstuk 12 in een regeling voor grondexploitatie waarbij ook
nadeelcompensatie publiekrechtelijk op initiatiefnemers kan worden verhaald.

Integratie van bestaande wettelijke schaderegelingen
Een aantal wettelijke regelingen dat opgaat in de Omgevingswet kent een aparte regeling waarin
procedurele en/of materiële regels zijn opgenomen voor vergoeding van schade of nadeelcompensatie
vanwege een rechtmatig besluit op grond van de desbetreffende regeling.
Het gaat steeds om vergoeding van schade als gevolg van een in die wettelijke regeling aangewezen
besluit, voor zover die niet redelijkerwijs ten laste van de benadeelde behoort te blijven. De volgende
wettelijke bepalingen gaan op in afdeling 15.1 over nadeelcompensatie:
- Ontgrondingenwet (artikelen 26 t/m 28);
- Spoedwet wegverbreding (artikel 17);
- Tracéwet (artikel 22);
- Waterwet (artikel 7.14);
- Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (artikel 4.2);
- Wet ruimtelijke ordening (artikelen 6.1 t/m 6.7);
- Mijnbouwwet (artikel 40, elfde lid);
- Monumentenwet 1988 (artikelen 22 t/m 29 en 58), die op grond van het overgangsrecht van de
Erfgoedwet blijven gelden, totdat de Omgevingswet in werking treedt;
- Wet luchtvaart (voor zover de daarin genoemde besluiten opgaan in de Omgevingswet);
- Wet milieubeheer (artikel 15.20 en 15.21, voor zover de daarin genoemde besluiten opgaan in de
Omgevingswet).
161
162

Idem, p.34.
Idem, p.33.

119

Op de wetten die niet opgaan in de Omgevingswet zoals de (later te integreren) Wegenwet of de
Wegenverkeerswet 1994, wordt titel 4.5 Awb van toepassing. 163
Als een bedrijf bijvoorbeeld schade lijdt als gevolg van een wegreconstructie die wordt uitgevoerd op grond
van een verkeersbesluit, kan op grond van titel 4.5 Awb om nadeelcompensatie worden verzocht. Afdeling
15.1 is daarop niet van toepassing.
Sommige wetten gaan gedeeltelijk op in de Omgevingswet. Een voorbeeld daarvan is de Wet luchtvaart.
Reden hiervoor is dat de verkeerskundige aspecten van een besluit op grond van de Wet luchtvaart en de
effecten die zo’n besluit heeft op de fysieke leefomgeving niet of nauwelijks van elkaar zijn te scheiden. De
Wet luchtvaart wordt daarom maar ten dele geïntegreerd in de Omgevingswet. In de Memorie van Toelichting
van de Omgevingswet is deze keuze toegelicht.
De regeling voor de nadeelcompensatie volgt deze lijn. Dat betekent dat wanneer de schade het gevolg is van
een besluit op grond van de Wet luchtvaart (zoals een luchthavenbesluit), om vergoeding daarvan kan worden
verzocht op grond van de regeling in de Wet luchtvaart. Is de schade het gevolg van een besluit op grond van
de Omgevingswet, zoals een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit of een vergunning voor
een beperkingengebiedactiviteit, dan kan om vergoeding daarvan worden verzocht op grond van afdeling
15.1 van de Omgevingswet. De aangepaste schaderegeling voor de Wet luchtvaart is elders in de Omgevingswet opgenomen.

Schade bij gedoogplichten
Hoofdstuk 10 van de Omgevingswet regelt het opleggen van gedoogplichten, hoofdstuk 15 de
schadevergoeding voor gedoogplichten. Hoofdstuk 10 kent een onderscheid tussen gedoogplichten
van rechtswege (afdeling 10.2; hierna: wettelijke gedoogplichten) en gedoogplichten die bij
beschikking worden opgelegd (afdeling 10.3). Het hoofdstuk regelt de oplegging echter niet exclusief.
Ook in een omgevingsverordening, waterschapsverordening of een omgevingsplan kunnen
gedoogplichten worden opgenomen.164
Bestaande gedoogplichten in lokale verordeningen kunnen daarmee in het omgevingsplan opgaan.
Ook voor schadevergoeding heeft het onderscheid tussen wettelijke gedoogplichten en gedoogplichten die
bij beschikking worden opgelegd betekenis. Bij de wettelijke gedoogplichten hangt de gedoogplicht samen
met de specifieke functie van de grond of nabijgelegen grond van de rechthebbende (bijvoorbeeld
waterstaatswerken of wegen waar onderhoud door de beheerder moet worden gedoogd of een luchthaven
waar meetapparatuur moet worden gedoogd). Dat van die gronden soms gebruik moet worden gemaakt
omwille van die specifieke functie is daarmee voorzienbaar.

De wettelijke gedoogplichten hebben daarbij doorgaans betrekking op relatief geringe inbreuken op
de eigendom. Bovendien zijn deze gedoogplichten vergelijkbaar met gedoogplichten in huidige lokale
verordeningen, zoals de plicht om verkeers- of straatnaamborden aan een woning te dulden. Die
gedoogplichten gelden niet op grond van hoofdstuk 10 maar zullen gelden op grond van regels in een
omgevingsplan, waar de geldende regels in lokale verordeningen in opgaan.
Als gedoogplichten die op grond van een omgevingsplan gelden tot schade leiden, komen deze voor
vergoeding in aanmerking op grond van afdeling 15.1 (Nadeelcompensatie) als de schade uitstijgt boven het
normale maatschappelijke risico en de degene die de plicht opgelegd krijgt onevenredig zwaar wordt
getroffen in vergelijking met anderen. Er is daarom aanleiding om voor de wettelijke gedoogplichten in
hoofdstuk 10 een vergelijkbare maatstaf te hanteren als voor de gedoogplichten die op grond van een regel
in een omgevingsplan of verordening kunnen worden opgelegd.
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Hierop is echter wel een uitzondering. Een van de wettelijke gedoogplichten, namelijk die tot het gedogen
van wateronttrekkingen en infiltraties (10.3, derde lid), sluit naar de aard van de schade niet aan bij wat
hierboven is beschreven. Die schade is minder voorzienbaar en de gevolgen van de ingreep kunnen groter
zijn. Bovendien geldt voor die gedoogplicht ook in de huidige situatie, zie artikel 7.18, tweede lid, van de
Waterwet, dat daarvoor een recht op schadeloosstelling is. Daarom zal voor de vergoeding van de schade
voor deze gedoogplicht worden aangesloten bij de gedoogplichten die bij beschikking worden opgelegd.
De gedoogplichten in afdeling 10.2 hebben niet alleen een verschillende herkomst, zie de artikelsgewijze
toelichting bij de artikelen 10.2 tot en met 10.10 van de Omgevingswet, maar er zijn ook verschillen in de
huidige reikwijdte van de schadevergoeding voor die gedoogplichten. Zo kennen de gedoogplichten op basis
van de artikelen 9 en 10 van de Waterstaatswet 1900, in de Omgevingswet opgenomen in artikel 10.2, een
recht op volledige vergoeding van de schade, terwijl voor andere en vergelijkbare gedoogplichten zoals die
in de Waterwet, overgenomen in artikel 10.3, eerste, tweede en vierde lid, op basis van artikel 7.14 van de
Waterwet een aanspraak op schadevergoeding op basis van het egalitébeginsel geldt.

Over andere in afdeling 10.2 opgenomen gedoogplichten zijn de betreffende wettelijke bepalingen
minder uitgesproken over de reikwijdte van de schadevergoeding, zie bijvoorbeeld de gedoogplicht
op basis van de Wm of de Wet luchtvaart. Bij het samenbrengen van die gedoogplichten in de
Omgevingswet is daarom bezien of er voor de schadevergoeding van gedoogplichten eenzelfde
regeling kan worden gehanteerd.165
Vanwege de hierboven aangehaalde argumentatie wordt voorgesteld voor de gedoogplichten op basis van
afdeling 10.2, met uitzondering van de gedoogplicht voor grondwateronttrekking (10.3, derde lid), een
aanspraak op schadevergoeding te regelen uitgaande van het egalitébeginsel. De schadeplichtige
initiatiefnemers bij gedoogplichten zijn niet altijd bestuursorganen, maar kunnen ook privaatrechtelijke
rechtspersonen zijn (bijvoorbeeld de vergunninghouder bedoeld in artikel 10.9). De gedoogplichten zien wel
altijd op verwezenlijking van een algemeen belang.
Daarom bevat afdeling 15.2 een regeling waarbij in overeenstemming met titel 4.5 Awb en afdeling 15.1 bij
de schadevergoeding voor deze gedoogplichten uitgegaan wordt van het egalitébeginsel (zie ook paragraaf
2.1.1.2). Voor deze gedoogplichten die samengehangen met de functie van de grond is daardoor uitgangspunt
dat schade als gevolg van rechtmatig handelen op grond van een wettelijke gedoogplicht in beginsel tot het
normale maatschappelijke of het normale bedrijfsrisico behoort.
Voor de reikwijdte van de schadevergoeding is van belang dat alleen die schade voor vergoeding in
aanmerking komt die onevenredig is in vergelijking met anderen, waarbij vooral gedacht moet worden aan
anderen die door vergelijkbare gedoogplichten in vergelijkbare omstandigheden schade lijden, en dat er een
drempel is door het normale maatschappelijke risico.
De gedoogplichten die bij beschikking worden opgelegd, opgenomen in afdeling 10.3, leiden doorgaans tot
zwaardere inbreuken. Bij het opleggen van deze plichten gaat het over het gedogen van werken van algemeen
belang, zoals hoogspanningsmasten en windturbines. Voor het gedogen van zulke permanent aanwezige
werken is er recht op een volledige vergoeding van schade die een rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van
de gedoogplicht.
Hoewel voor de meeste van de in die afdeling opgenomen gedoogplichten geldt dat er in de huidige wetgeving
recht op schadeloosstelling is, zijn er enkele (zoals de gedoogplicht voor ontgrondingen, zie artikel 10.16)
waarvoor dat niet het geval is en waarvoor nu een recht op vergoeding naar billijkheid geldt. Voorgesteld
wordt om wegens de hierboven beschreven argumenten voor het maken van onderscheid in
schadevergoeding tussen gedoogplichten van rechtswege en gedoogplichten die bij beschikking worden
opgelegd en de gewenste voorspelbaarheid en inzichtelijkheid van de regeling eenzelfde lijn te hanteren. Dat
betekent dat voor alle gedoogplichten die bij beschikking worden opgelegd een recht op schadeloosstelling
bestaat.
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Idem, p.36.
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10.

HANDHAVING

Inleiding
In het omgevingsrecht kunnen bij niet-naleving van regels zowel reparatoire als punitieve sancties
worden opgelegd. Reparatoire sancties zijn gericht op het beëindigen of ongedaan maken van een
overtreding of de gevolgen daarvan, of het voorkomen van herhaling of continuering van de
overtreding. Reparatoire sancties zijn vrijwel altijd bestuursrechtelijk van aard. De belangrijkste zijn de
in de Awb geregelde last onder bestuursdwang en last onder dwangsom.
Punitieve sancties zijn gericht op het bestraffen van de overtreder door hem leed toe te voegen. Eén van
de sanctiemogelijkheden is de geldelijke sanctie (geldboete). Geldboetes hebben een algemeen preventieve
werking en kunnen onder meer worden ingezet als overtredingen niet meer ongedaan kunnen worden
gemaakt en herstelsancties dus niet (meer) aan de orde zijn. Zo wordt met een punitieve sanctie een
overtreding bestraft, wat kan worden gecombineerd met een aankondiging van een sanctie bij herhaling of
continuering van de eerdere overtreding.
In het omgevingsrecht worden punitieve sancties vanouds in het kader van het strafrecht opgelegd. In de
Wet economische delicten (Wed) wordt het overtreden strafbaar gesteld van tal van voorschriften uit
wetten die naar de Omgevingswet zijn overgeheveld. Overtreders worden vervolgd door het Openbaar
Ministerie en krijgen hun straf opgelegd door de strafrechter. Vooral binnen het milieurecht bestaat de
behoefte om het strafrecht in te zetten.
Dat geldt bij zware overtredingen die aanzienlijke milieuschade (dreigen te) veroorzaken en daar waar
criminaliteit plaatsvindt om grof geld te verdienen door milieuregelgeving te ontduiken37. Bij dergelijke
zware delicten die de rechtsorde schokken, is een openbare verantwoording van de verdachte met een
daarbij passende, niet louter financiële, straf aangewezen.
Het strafrecht biedt bovendien de mogelijkheid om dwangmiddelen en opsporingsbevoegdheden in te
zetten, zodat achter de façade van een onderneming gekeken kan worden of sprake is van een criminele
organisatie. Het is daarom ook dat het Openbaar Ministerie een Functioneel Parket met een aandachtspunt
milieu heeft ingericht. 166

Invoeging Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving167
Zoals aangekondigd in de memorie van toelichting bij de Omgevingswet wordt de nieuwe paragraaf
5.2 van de Wabo, zoals deze is komen te luiden bij inwerkingtreding van De Wet verbetering
vergunningverlening, toezicht en handhaving (hierna: wet VTH) overgeheveld naar de gereserveerde
afdeling 18.3 van de Omgevingswet.
De wet VTH vormde de verankering van de afspraken die tussen de rijksoverheid, de provincies en
gemeenten in 2009 zijn gemaakt om de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het
omgevingsrecht beter te organiseren.
Met de wet VTH is de basis gelegd voor een landelijk dekkend stelsel van 29 omgevingsdiensten. In deze
diensten brengen provincies en gemeenten de uitvoering van een aantal VTH-taken onder, waardoor
expertise kan worden gebundeld. Gemeenten en provincies blijven bevoegd gezag voor deze taken. Zij
stellen verordeningen vast waarin kwaliteitseisen zijn opgenomen voor de taakuitvoering door
aangewezen om toezicht te houden op complexe en risicovolle bedrijven.

166

Feiten die tot een directe aantasting van het milieu leiden of daarvoor een ernstige en rechtstreekse bedreiging vormen, zijn in 1994
bijeengebracht in de eerste categorie van artikel 1a Wed en kunnen worden bestraft met een gevangenisstraf van maximaal 6 jaar of
geldboete van de vijfde categorie.
167 Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 986, nr. 3, p. 41 e.v.
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De wet VTH heeft ook bepalingen geïntroduceerd over informatie-uitwisseling en samenwerking bij toezicht en
handhaving tussen onder andere provincies, gemeenten, waterschappen, Openbaar Ministerie en de politie. De
overheveling naar afdeling 18.3 gebeurt beleidsneutraal.

De afdeling heeft ook dezelfde titel als de huidige paragraaf 5.2 Wabo («Kwaliteitsbevordering en
afstemming»). Dit betekent dat geen inhoudelijke, beleidsmatige veranderingen ten opzichte van de
huidige tekst worden voorgesteld.
De artikelen zijn wel redactioneel gewijzigd. Deze redactionele wijzigingen liggen in het verlengde van
redactionele ingrepen die zijn doorgevoerd bij de eerdere overheveling van artikelen uit hoofdstuk 5 van de Wabo
naar hoofdstuk 18 van de Omgevingswet. Zo zijn in lijn met deze eerdere aanpassingen enkele, volgens recenter
inzicht niet strikt nodige bepalingen geschrapt. Voor een nadere toelichting op deze wijzigingen wordt verwezen
naar de artikelsgewijze toelichting. omgevingsdiensten.

Rol omgevingsdienst onder de Omgevingswet
De omgevingsdiensten zijn inmiddels uitgegroeid tot professionele uitvoeringsorganisaties die werken
voor gemeenten, provincies en soms voor waterschappen. Ze zullen onder de Omgevingswet een
belangrijke rol spelen bij de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). Er zijn
zes gespecialiseerde omgevingsdiensten aangewezen om toezicht te houden op complexe en
risicovolle bedrijven.
De kennis en deskundigheid van de omgevingsdiensten kan ook door gemeenten worden benut bij bijvoorbeeld
het opstellen van omgevingsplannen. In meer algemene zin zullen omgevingsdiensten goed kunnen adviseren en
ondersteunen bij tal van taken op het terrein van de fysieke leefomgeving, omdat zij regionaal opereren en veel
samenwerken met verschillende overheden gemeenten en provincies.

Meer in algemene zin zullen omgevingsdiensten, omdat zij regionaal opereren en veel samenwerken
met verschillende overheden gemeenten en provincies goed kunnen adviseren en ondersteunen bij
tal van taken op het terrein van de fysieke leefomgeving.
De wet VTH vormde de verankering van de afspraken die tussen de rijksoverheid, de provincies en gemeenten in
2009 zijn gemaakt om de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van het omgevingsrecht beter te
organiseren. Met de wet VTH is de basis gelegd voor een landelijk dekkend stelsel van 29 omgevingsdiensten. In
deze diensten brengen provincies en gemeenten de uitvoering van een aantal VTH-taken onder, waardoor expertise
kan worden gebundeld.
Gemeenten en provincies blijven bevoegd gezag voor deze taken. Zij stellen verordeningen vast waarin
kwaliteitseisen zijn opgenomen voor de taakuitvoering door omgevingsdiensten. Er zijn zes gespecialiseerde
omgevingsdiensten aangewezen om toezicht te houden op complexe en risicovolle bedrijven. De Wet VTH heeft
ook bepalingen geïntroduceerd over informatie-uitwisseling en samenwerking bij toezicht en handhaving tussen
onder andere provincies, gemeenten, waterschappen, Openbaar Ministerie en de politie.
De omgevingsdiensten zijn inmiddels uitgegroeid tot professionele uitvoeringsorganisaties die werken voor
gemeenten, provincies en soms voor waterschappen. Ze zullen onder de Omgevingswet een belangrijke rol spelen
bij de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). De kennis en deskundigheid van de
omgevingsdiensten kan ook door gemeenten worden benut bij bijvoorbeeld het opstellen van omgevingsplannen.

Verhouding wet VTH en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
De wet VTH leidt tot borging van de kwaliteit van de uitvoering van VTH-taken door onder andere gemeenten.
Ook het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) streeft naar een betere kwaliteitsborging van de
uitvoering.
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Het verschil is echter dat de wet VTH uitgaat van een betere uitvoering van de taken, terwijl het wetsvoorstel
Wkb vooral door middel van een andere vorm van toetsing en controle tijdens de bouw, namelijk door private
toetsing, streeft naar een betere naleving van de regelgeving door bouwende partijen en hun opdrachtgevers.
In de praktijk betekent dit dat met de inwerkingtreding van de Wkb de kwaliteit van de voorafgaande toetsing
aan (technische) bouwvoorschriften over de aan te wijzen categorieën bouwwerken via het nieuwe
kwaliteitsborgingsysteem zal worden geborgd en niet langer in het kader van de Wet VTH.

Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sanctiemiddelen
Onder de Omgevingswet kunnen – in navolging van onder andere de Wabo – de last onder
bestuursdwang en de daaraan gekoppelde last onder dwangsom als bestuurlijke herstelsancties
worden ingezet.
Deze sancties, die tot doel hebben een overtreding te beëindigen, zijn gereguleerd in hoofdstuk 5, titel 5.3,
Awb. De bevoegdheid om deze sancties toe te passen is geregeld in de artikelen 125 van de Gemeentewet,
122 van de Provinciewet, 61 van de Waterschapswet en artikel 18.4 van het wetsvoorstel, dat in de plaats
komt van onder andere artikel 5.15 Wabo. Aanvullend op het sanctiearsenaal dat de Awb biedt, wordt –
opnieuw in navolging van hoofdstuk 5 Wabo – de bestuurlijke sanctie van intrekking van de
omgevingsvergunning in de Omgevingswet vastgelegd.
In het huidige omgevingsrecht kunnen bij niet-naleving van regels meestal naast herstelsancties ook
punitieve sancties worden opgelegd. Punitieve sancties zijn primair gericht op het bestraffen van de
overtreder. Van oudsher worden punitieve sancties in het kader van het strafrecht opgelegd, vooral via de
Wet economische delicten.
In delen van het omgevingsrecht heeft daarnaast de bestuurlijke boete als bestuursrechtelijke punitieve
sanctie (lik-op-stuk-instrument) zijn intrede gedaan. In paragraaf 18.14 van de Omgevingswet is een regeling
opgenomen die het gebruik van de bestuurlijke boete in het bredere omgevingsrecht mogelijk maakt.
Zoals aangegeven, voorziet de Omgevingswet in een grondslag om bij overtredingen de bestuurlijke boete
op te leggen. Er zou voor gekozen kunnen worden om voor de volle breedte van de Omgevingswet de
bestuurlijke boete te gaan toepassen. Daarmee dient zich wel de vraag aan hoe de toepassing van de
bestuurlijke boete zich verhoudt tot de strafrechtelijke handhaving. Deze vraag speelt op twee niveaus.
Op het niveau van de wetgeving: welke overtredingen worden (via de Wet op de economische delicten of
op een andere manier) strafbaar gesteld en welke niet (en zijn dus alleen bestuursrechtelijk handhaafbaar,
bij voorbeeld door oplegging van de bestuurlijke boete)? En op het niveau van toepassing van de wet in die
gevallen waarin op dezelfde overtreding zowel een strafrechtelijke sanctie als een bestuurlijke boete kan
volgen.
Een belangrijk, complicerend gegeven in dit verband is dat binnen het omgevingsrecht zeer veel
overtredingen, waaronder ook overtredingen van geringe ernst, strafbaar zijn gesteld (aangemerkt als
economisch delict). Uit de verkenning Implementatie Omgevingswet komt naar voren dat de uitvoeringspraktijk worstelt met de punitieve handhaving en de verschillende manieren waarop daarmee in de diverse
domeinen wordt omgegaan.
Tegen deze achtergrond wordt het wenselijk gevonden om in het kader van de stelselherziening
omgevingsrecht te komen tot een eenduidige, overzichtelijke en efficiënte opzet en inrichting van de
punitieve handhaving. De eerste stap is om te bezien of het mogelijk is om op wetsniveau tot een heldere
en werkbare afbakening te komen van de inzet van strafrechtelijke handhaving en van bestuursrechtelijke
punitieve handhaving.
Voor zover er op basis van noodzaak voor de handhaving en of wetgevingstechniek overlap onvermijdelijk
is, zal er tussen bestuur en openbaar ministerie in de praktijk een goede afstemming moeten plaatsvinden,
bij voorbeeld door gebruikmaking van een gezamenlijke handhavingsstrategie. Over bedoelde wettelijke
afbakening zal genoemd onderzoek aanbevelingen doen. Deze kunnen bouwstenen opleveren voor het
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door de regering uiteindelijk op te stellen voorstel dat, zoals gezegd een plaats krijgt in de Invoeringswet
Omgevingswet.

De bestuurlijke strafbeschikking bij de handhaving van het omgevingsrecht
Veel milieuovertredingen van minder ernstige aard worden afgedaan met een geldboete. Om het
Functioneel Parket van het Openbaar Ministerie te ontlasten, is in 2012 als “lik-op-stuk-boeteinstrument” de Bestuurlijke Strafbeschikking Milieu (hierna: BSB) ingevoerd.
De BSB is wettelijk geregeld in het Wetboek van Strafvordering. Bij de BSB is een bestuursorgaan (in de
praktijk omgevingsdiensten, waterschappen, Rijkswaterstaat en enkele landelijke inspecties) bevoegd bij
strafrechtelijke beschikking een geldboete op te leggen. Dit kunnen zij doen voor lichte en eenvoudig vast
te stellen overtredingen van voorschriften die zijn vastgesteld in het Besluit OM-afdoening. In Bijlage II van
die algemene maatregel van bestuur zijn alle feiten opgesomd die kunnen worden afgedaan met een BSB.
In de bijbehorende beleidsregels van het openbaar ministerie is ook de hoogte van deze geldboetes
(tarieven) opgenomen.
Een overzicht van de feiten en tarieven is ook terug te vinden in het zogenoemde Feitenboekje Bestuurlijke
strafbeschikking milieu- en keurfeiten van het Openbaar Ministerie. Bijlage II en het feitenboekje worden
jaarlijks aangepast aan gewijzigde wetgeving. Het werken met deze strafbeschikking gebeurt binnen de
richtlijnen van het Openbaar Ministerie. Alleen op basis van een proces-verbaal van een buitengewoon
opsporingsambtenaar (BOA) in dienst bij het bestuursorgaan kan een BSB worden uitgevaardigd. De BSB is
een zelfstandige bevoegdheid van de aangewezen bestuursorganen.
Zij kunnen binnen het door het Openbaar Ministerie vastgestelde beleid over de BSB zelf bepalen in welke
concrete gevallen de strafbeschikkingsbevoegdheid wordt ingezet. Het Openbaar Ministerie kan een door
het bestuur uitgevaardigde strafbeschikking niet seponeren op beleidsmatige gronden, maar enkel als er
technische gebreken aan kleven.
Nadat de zaak is aangeleverd bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), verstuurt het CJIB de
strafbeschikking naar de bestrafte en start – als er geen verzet is ingesteld – de inning van de geldboete. Is
de bestrafte het niet eens met de strafbeschikking dan kan hij verzet instellen bij de officier van justitie. In
dat geval is de officier verplicht om de verdachte te dagvaarden en volgt een regulier strafproces. Alleen als
er technische gebreken kleven aan de BSB kan hij daarvan af zien (technisch sepot). De BSB wordt toegepast
naast de “normale” strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie van overtredingen die niet in
aanmerking komen voor een BSB.

De bestuurlijke boete bij de handhaving van het omgevingsrecht
In het omgevingsrecht heeft daarnaast recent – in 2015 in de Woningwet - de bestuurlijke boete haar
intrede gedaan. Een bestuurlijke boete is een met de BSB vergelijkbaar lik-op-stuk-instrument. Het
verschil is dat de bestuurlijke boete een zuiver bestuursrechtelijke punitieve sanctie is naast de
strafrechtelijke handhaving.
Het bestuur bepaalt zelf het boetebeleid en -tarief binnen het wettelijk toegestane maximum en het
verzorgt zelf de inning. Tegen de boete kan bezwaar worden gemaakt bij het bestuursorgaan dat de boete
heeft opgelegd en vervolgens kan eventueel beroep worden aangetekend tegen de beslissing op bezwaar
bij de bestuursrechter.
De Awb voorziet sinds 1 juli 2009 in een algemene regeling voor de bestuurlijke boete. In de bijzondere
wet wordt geregeld voor welke overtredingen een bestuurlijke boete kan worden opgelegd en tot welk
maximum geldbedrag.
Naast de bestuurlijke boete blijft soms ook punitieve handhaving via de Wet economische delicten
(strafrechtelijke vervolging door het Openbaar Ministerie) mogelijk (duaal stelsel). Het bestuursorgaan

125

maakt met het Openbaar Ministerie afspraken over het inzetten van strafrechtelijke handhaving,
bijvoorbeeld bij de meer ernstige overtredingen en bij recidive. 168

Invulling punitieve handhaving onder de Omgevingswet
Bij de stelselherziening dient de vraag zich aan op welke wijze de nieuwe, geïntegreerde wet en
onderliggende regelgeving punitief gehandhaafd zou moeten worden.
In de toetsversie van de Omgevingswet was een globale regeling van de bestuurlijke boete opgenomen, ook
omdat voor het domein bouwen dat instrument op korte termijn zou worden geïntroduceerd. In de
toelichting op de toetsversie werd aangegeven dat per deelterrein in het omgevingsrecht een keuze zou
kunnen worden gemaakt tussen de BSB of de bestuurlijke boete op basis van een afweging van de voor- en
nadelen van beide instrumenten in verhouding tot de specifieke kenmerken van het betrokken domein.
Door verschillende partijen werd naar aanleiding van die toetsversie gevraagd naar een verdere doordenking
van de punitieve handhaving van het omgevingsrecht. Om hierop een beter afgewogen antwoord te
formuleren, is in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu in overleg met het Ministerie van
Veiligheid en Justitie door de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek gedaan naar de gewenste inrichting van
de punitieve handhaving van de Omgevingswet.169
Dit onderzoek is later in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangevuld met een advies
van prof. mr. A.B. Blomberg41. Uit het onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) blijkt dat het
verschil tussen de bestuurlijke boete en de BSB wat betreft rechtswaarborgen en efficiëntie klein is. De
onderzoekers vinden het wenselijk om één en hetzelfde lik-op-stuk-boete-instrument te hanteren in alle
domeinen van het omgevingsrecht.
Zij menen dat het naast elkaar bestaan van de bestuurlijke boete en de BSB de handhaving nodeloos
gecompliceerd maakt. Alles overwegende geeft de RUG de voorkeur aan brede toepassing van de BSB boven
de bestuurlijke boete. Wel stelt de RUG enkele wijzigingen voor van de BSB. Zo wordt aanbevolen de lijst met
strafbare feiten die via een BSB kunnen worden afgedaan, uit te breiden en vooral een meer open
strafbeschikkingsbevoegdheid voor bestuursorganen vorm te geven.
Verder zouden de opbrengsten van geldboetes verdeeld moeten worden naar rato van inspanningen die door
de bestuurlijke en strafvorderlijke organen in het kader van de punitieve handhaving geleverd zijn. De RUG
noemt overigens als voordeel van de bestuurlijke boete boven de BSB dat de lijnen tussen herstel- en
punitieve sancties kort zijn.
In haar aanvullend advies stelt professor Blomberg dat het naast elkaar bestaan van de bestuurlijke boete en
de BSB geen noemenswaardige knelpunten voor de justitiabelen oplevert, noch tot knellende
samenloopkwesties leidt. Blomberg concludeert na een nadere analyse van de door de RUG genoemde vooren nadelen van de bestuurlijke boete en de BSB dat veel van de voordelen van de onderscheiden
instrumenten ook in meer of mindere mate bij het andere instrument zouden kunnen worden gerealiseerd.
Kortom, de keuze tussen beide instrumenten lijkt om het even. 170

Medio 2015 heeft vervolgens de Afdeling advisering van de Raad van State in een ongevraagd advies
aandacht gevraagd voor de verschillen in rechtsbescherming voor de justitiabele tussen het strafrecht
en het punitieve bestuursrecht (bestuurlijke boete).171

168

Wet van 4 juni 2014 tot wijziging van de Woningwet in verband met het versterken van het handhavingsinstrumentarium (Stb. 2014,
249).
169 Prof. mr. B.F. Keulen, prof. mr. H.E. Bröring, mr. drs. A.A. van Dijk, mr. A. Postma en mr. M.E. Buwalda, De punitieve handhaving van de
Omgevingswet, Uitgeverij Paris b.v. Zutphen, 2015. Zie ook: www.omgevingswetportaal.nl/documenten/rapporten/2015/06/01
/eindrapport-punitieve-handhaving-in -de-omgevingswet
170 http://www.omgevingswetportaal.nl/documenten/rapporten/2015/06/01/aanvullend-advies-punitieve-handhaving-in-deomgevingswet.
171 Advies d.d. 13 juli 2015, no. W03.15.0138/II (Stcrt. 2015, no. 30280).
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Het Ministerie van Veiligheid en Justitie bereidt in nauw overleg met de andere betrokken departementen en
de bestuurlijke koepels een kabinetsreactie op dit advies voor. Het nieuwe kabinet zal zijn standpunt zo snel
mogelijk na het aantreden aan het parlement zenden. Daarnaast heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie
aan het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), dat onderzoeken doet en adviezen
uitbrengt over justitieel beleid, opdracht gegeven de Wet OM-afdoening te evalueren. Dat onderzoek is in
2016 gestart en is nog niet afgerond.

Continuering strafbaarstelling in de Wed
Dat het wenselijk is om ook in de toekomst te beschikken over de mogelijkheid van punitieve
handhaving op grond van de Wed, is onomstreden. Voor de bestuurlijke boete en de BSB geldt dat
deze allebei nog maar kort worden toegepast in het omgevingsrecht.
Genoemd onderzoeksrapport en advies laten een divers beeld van de voor- en nadelen van beide boeteinstrumenten zien en vormen daarom op dit moment onvoldoende basis om nu al voor de Omgevingswet te
kiezen voor het ene of andere instrument. Het evaluatieonderzoek dat het WODC uitvoert, zal belangrijke
informatie kunnen opleveren over de werking van de BSB. Duidelijk is ook dat de invulling van de punitieve
handhaving in het omgevingsrecht ook moet worden beschouwd in het licht van het ongevraagde advies van
de Afdeling advisering van de Raad van State en het kabinetsstandpunt dat naar aanleiding van dit advies
wordt opgesteld.

Om die redenen ligt het niet voor de hand in de Omgevingswet op dit moment fundamentele
veranderingen door te voeren. Daarom stelt de regering voor om vooralsnog te kiezen om de huidige
situatie voort te zetten.
Dit betekent allereerst voortzetting van strafbaarstelling van omgevingsrechtelijke voorschriften via de Wed.
De technische aanpassing van de Wed aan de Omgevingswet wordt geregeld in artikel 10.5 van dit
wetsvoorstel.
Daarnaast blijft een lik-op-stuk-boete-instrument voor een aantal lichte, eenvoudig bewijsbare overtredingen
in de vorm van de BSB of de bestuurlijke boete onderdeel van de instrumentenkoffer van decentrale
overheden. Dit houdt in dat de huidige bestuurlijke strafbeschikking op grond van de Wet OM-afdoening
binnen de domeinen milieu, water en natuur voorlopig wordt voortgezet. Daarnaast wordt de huidige
bestuurlijke boete in het domein bouwen en voor de beperkingengebieden bij luchthavens en spoor in de
Omgevingswet ondergebracht.

Bestuurlijke boete
Er dus in het kader van de stelselherziening geen ingrijpende vernieuwing van het handhavingsinstrumentarium nodig. Dit is alleen anders voor het opleggen van de zogenaamde punitieve
(bestraffende) sanctie. Voor dit instrument acht de regering het wenselijk dat een herbezinning
plaatsvindt op de inzet van straf- en bestuursrechtelijke sancties met als doel tot een meer
overzichtelijke en consistente regeling te komen.
Daartoe introduceert de Omgevingswet op twee nieuwe domeinen de bestuurlijke boete. Dit betreft
de handhaving van de milieuregels uit het huidige Besluit risico’s zware ongevallen 2015, die in de
stelselherziening worden overgeheveld naar het voorgenomen Besluit activiteiten leefomgeving. En
verder gaat het om de handhaving van regels ter bescherming van het cultureel erfgoed en
werelderfgoed.
Voor de handhaving van de milieuregels uit het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (hierna: Brzo) wordt de
bestuurlijke boete geïntroduceerd in overeenstemming met de toezegging in de kabinetsreactie op het
rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en het advies van de Raad voor de leefomgeving en
infrastructuur over Odfjell. 172
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Op dit terrein bestaat een nauwe samenhang met de handhaving van andere niet-omgevingsrechtelijke
voorschriften waarvoor de bestuurlijke boete al wordt gebruikt (arbeidsomstandighedenwetgeving). Voor de
opzet van de bestuurlijke boete voor Brzo-milieuovertredingen is dan ook aangesloten bij de
boetebevoegdheden waarover de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid sinds
1 januari 2013 beschikt om veiligheidsvoorschriften binnen de zogenoemde Seveso-inrichtingen te
handhaven. Hiermee wordt geborgd dat de verschillende handhavingsorganisaties bij vergelijkbare
overtredingen over dezelfde instrumenten beschikken.
Voor de maximale hoogte van de boetetarieven is aangesloten bij de boetebevoegdheid van de Inspectie van
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De handhavingsbevoegdheid van Brzo-milieufeiten ligt
bij gedeputeerde staten en bij de Minister van Economische Zaken. De uitvoering van de handhavingstaken
is ondergebracht bij de speciaal daartoe ingerichte Brzo-Omgevingsdiensten en bij het Staatstoezicht op de
Mijnen.
Het bevoegd gezag zal beleidsregels opstellen ter vaststelling van de boetetarieven. Deze beleidsregels zullen
omwille van de rechtsgelijkheid en het handhaven van een gelijk speelveld onderling tussen de provincies in
het verband van het Interprovinciaal Overleg worden afgestemd. Het boetebeleid wordt eveneens afgestemd
met het Openbaar Ministerie in verband met hun strafrechtelijke handhavingstaak. De invulling van deze
nieuwe bevoegdheid zal ook plaatsvinden door aanpassing van de in 2013 vastgestelde (en in 2014
geactualiseerde) Landelijke handhavingsstrategie Brzo 1999.

Verder stelt de regering voor om voor de monumentenzorg de bestuurlijke boete te introduceren. Dit
is in lijn met de beleidsreactie van het kabinet op het rapport ‘Erfgoed in goede handen?’, waarin de
aanbeveling wordt gedaan om het voor gemeenten mogelijk te maken om een bestuurlijke boete op
te leggen.
De boetebevoegdheid zal in de regel worden uitgeoefend door het college van burgemeester en wethouders
en in een enkel geval de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap of de Minister van Infrastructuur en
Milieu. Voor de maximale boetehoogte wordt voorgesteld te kiezen voor de vijfde categorie aansluitend bij
artikel 1a, onder 2°, van de Wed, waarin nu overtreding van de artikelen 5.1, eerste lid, en 5.10, eerste lid,
van de Erfgoedwet en op grond van artikel 9.1, tweede lid, onder b, van de Erfgoedwet overtreding van de
artikelen 11, 53, eerste lid, en 56 van de Monumentenwet 1988, zoals die wet luidde voor de inwerkingtreding
van de Erfgoedwet, strafbaar is gesteld. 173

Handhaving van gedoogplichten
In artikel 18.2 van de Omgevingswet is de handhavingstaak toegedeeld voor die onderdelen van de
Omgevingswet, waarvoor die dient te worden belegd. Bestuursrechtelijke handhaving ligt bij gedoogplichten
evenwel minder voor de hand dan bij de algemene regels, vergunningen en andere besluiten. In de Invoeringswet
omgevingswet wordt voorgesteld de bestuurlijke handhaving van gedoogplichten specifiek te regelen.
Zie de voorgestelde wijziging van artikel 18.2 in hoofdstuk 1 van dit wetsvoorstel. Bij algemene maatregel van
bestuur zal worden ingevuld voor welke specifieke gedoogplichten welk bestuursrechtelijk handhavend
bevoegd gezag wordt aangewezen. Dat zal niet bij elke gedoogplicht aan de orde zijn.
Bestuurlijke handhaving van gedoogplichten is namelijk niet voor het hele werkveld van de Omgevingswet waar
met gedoogplichten gewerkt wordt, even effectief. Daarom wordt in het voorgenomen Invoeringsbesluit
Omgevingswet per afzonderlijke gedoogplicht een keuze gemaakt of bestuurlijke handhaving nodig is. De keuze
wordt gemaakt op basis van een afweging van de voor- en nadelen van dit instrument, in verhouding tot de
specifieke kenmerken van het betrokken domein. Dit gebeurt uiteraard in overleg met het desbetreffende
bestuursorgaan dat een gedoogplicht oplegt of het bij uitvoering van werkzaamheden nodig heeft.
Hoofdstuk 10 van de Omgevingswet bevat de gedoogplichten die voortkomen uit de Belemmeringenwet
privaatrecht, aangevuld met enkele andere gedoogplichten. Alle in de overige hoofdstukken van de
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Omgevingswet opgenomen regels en besluiten dwingen bedrijven of burgers om iets te doen of na te laten.
Gedoogplichten daarentegen brengen mee dat iemand gedwongen wordt iets toe te staan en zich niet met een
beroep op het eigendomsrecht kan weren tegen betreding van zijn gronden.
In de huidige uitvoeringspraktijk wordt bij gedoogplichten-bij-beschikking die worden opgelegd via de
Belemmeringenwet privaatrecht niet bestuursrechtelijk gehandhaafd. Strafrechtelijke handhaving – of alleen al
het «erbij roepen van de sterke arm» – volstaat. Voor elke gedoogplicht (zowel van rechtswege als bij
gedoogplichten bij beschikking) zal worden bezien of het wel nodig is voor het beheer of de taakuitoefening
voor een werk om bestuursrechtelijk te kunnen optreden tegen het handelen in strijd met een gedoogplicht.
Dit hangt af van de aard van de gedoogplicht. Zo geven de waterschappen aan het wenselijk te vinden om het
instrument last onder bestuursdwang in de rol van beheerder en bevoegd gezag te kunnen blijven toepassen
om een gedoogplicht te kunnen effectueren.
Het is wel bij alle gedoogplichten effectief als zo nodig de «sterke arm» kan worden ingeroepen om bij
belemmering om gronden te betreden de toegang daartoe te effectueren. Daarom is ervoor gekozen om
overtreding van alle gedoogplichten strafbaar te stellen. Ook die keuze is in lijn met de huidige
uitvoeringspraktijk.

Wijzigingen ten opzichte van de Wabo
•

•

•

•

•

De bepalingen over handhaving in de Omgevingswet zijn goeddeels ontleend aan hoofdstuk 5
van de Wabo. Paragraaf 5.2 (Wabo) is niet opgenomen, gelet op het lopende wetsvoorstel tot
wijziging hiervan. Hiervoor is afdeling 18.3 gereserveerd.
De bepaling over het bestuurlijke sanctiemiddel intrekking van een begunstigende beschikking
in paragraaf 18.1.3 van de Omgevingswet is aanvullend op de regeling voor bestuursrechtelijke
handhaving in hoofdstuk 5 Awb. Ook voor dit onderdeel geldt dat deze vrijwel ongewijzigd –
met een enkele redactionele wijziging – is overgenomen uit (paragraaf 5.4 van) de Wabo.
Bij de overheveling van bepalingen uit hoofdstuk 5 van de Wabo is ook gekeken welke
bepalingen naar huidig inzicht overbodig zijn of welke bepalingen zich lenen voor een
verbreding van het bijzondere bestuursrecht naar het algemene bestuursrecht. Zo zijn twee
bepalingen uit paragraaf 5.4 Wabo niet opgenomen in hoofdstuk 18 van het wetsvoorstel,
omdat deze worden overgeheveld naar de Awb (artikel 5.14 Wabo: bestuursdwang ter
handhaving van medewerkingsplicht en artikel 5.18 Wabo: handhaving jegens de
rechtsopvolger). Ook artikel 5.12 Wabo is niet overgenomen, omdat de aanwijzing van
bijzondere opsporingsambtenaren plaats zal vinden krachtens artikel 17 van de Wet op de
economische delicten.
–Een aantal artikelen komt te vervallen. Artikel 5.17 Wabo is niet overgeheveld, noch naar
hoofdstuk 18 van het wetsvoorstel, noch naar de Awb. Bij nader inzien wordt deze
bevoegdheid, die oorspronkelijk bedoeld was als een nuttige aanvulling op de
bestuursdwangbevoegdheid, als overbodig beschouwd. Artikel 5:2 Awb definieert een
bestuurlijke sanctie zo ruim, dat daaronder ook het treffen van beheersmaatregelen (het
wegnemen of beperken van de gevolgen van een overtreding) valt.
Specifieke bepalingen die zien op het elkaar informeren door bestuursorganen (artikelen 5.16
en 5.23 Wabo) of het informeren van belanghebbenden (artikel 5.21, derde lid, en artikel 5.22
Wabo) zijn ook niet overgenomen in het wetsvoorstel. Enerzijds spreken deze informatieplichten zo vanzelf, dat de wetgever ze niet hoeft voor te schrijven. Anderzijds volgen deze
informatieplichten al uit de Awb. Bovendien kunnen de betrokken bestuursorganen in het
kader van een gecoördineerde handhaving hierover onderling afspraken maken. Dergelijke
afspraken kunnen ook betrekking hebben op het afdoen van verzoeken tot handhaving
wanneer verschillende bestuursorganen bevoegd zijn tot het opleggen van een bestuurlijke
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•

sanctie. Dit hoeft niet in de wet te worden geregeld; artikel 5.21, eerste en tweede lid, Wabo
is daarom niet overgenomen.
Hetzelfde geldt voor artikel 5.20 Wabo dat betrekking heeft op de situatie dat een
bestuursorgaan dat in het kader van de vergunningverlening advies kan uitbrengen aan het
vergunningverlenend bestuursorgaan, het verzoek doet om een bestuurlijke sanctie op te
leggen. De wetgever gaat ervan uit dat overheden in de praktijk hierover in goed overleg
afspraken maken. En dat zo nodig bij geschillen in het kader van interbestuurlijk toezicht
gezamenlijk tot een oplossing wordt gekomen. Daarmee bestaat er geen noodzaak om dit
onderwerp hier nog wettelijk regelen.

Toepassingsbereik Hoofdstuk Handhaving
Hoofdstuk 18 Omgevingswet is van toepassing op de gehele Omgevingswet. Het toepassingsbereik
omvat ook een aantal andere, niet in de Omgevingswet geïntegreerde, wetten, zodat de
bestuursrechtelijke handhaving ook buiten de Omgevingswet zo veel mogelijk wordt geïntegreerd tot
één uniform stelsel. 174
Artikel 5.1 Wabo bevat een opsomming van die andere wetten, waarop het hoofdstuk handhaving van
toepassing is. In afdeling 18.1 is geen vergelijkbare bepaling opgenomen, omdat de desbetreffende wetten
zelf in die toepassing van (delen van) hoofdstuk 18 zullen voorzien.
De betrokken wetten, waarin (delen van) hoofdstuk 18 van toepassing worden verklaard, zijn:
–de Monumentenwet 1988 of haar beoogd opvolger, de Erfgoedwet;
–de Kernenergiewet;
–de Wet bescherming Antarctica. Verder zal hoofdstuk 18 van toepassing zijn op de handhaving van (het
restant van) de Wet milieubeheer tot het moment dat deze wet opgaat in de Omgevingswet.

Voor de verschillende domeinen van het omgevingsrecht wordt bezien of de bestuurlijke
handhaving al dan niet opengesteld wordt. De gevallen waarin handhaving opengesteld wordt,
worden vastgelegd in hoofdstuk 13 van het Omgevingsbesluit via het Invoeringsbesluit
Omgevingswet.
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II. INSTRUMENTEN
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11.

ALGEMENE REGELS

Inleiding
Een belangrijke categorie regels die de overheden stellen om aan hun taken op het gebied van de
fysieke leefomgeving invulling te geven, vormen de regels over activiteiten die door burgers en
bedrijven of overheden in de fysieke leefomgeving worden uitgevoerd. Hoofdstuk 4 van de
Omgevingswet heeft betrekking op algemene regels die door gemeenten, waterschappen, provincies
en het Rijk worden gesteld over die activiteiten. De omgevingsvergunning en het projectbesluit,
waarbij activiteiten individueel worden gereguleerd, komen aan bod in hoofdstuk 5 Omgevingswet.

Algemene werking
Algemene regels zijn wettelijke voorschriften met een algemene werking. Het gaat om regels die
gericht zijn op het reguleren van – het gedrag van - een bepaalde “afbakenbare” groep: de
normadressaten, bijvoorbeeld “melkveehouders in Oost-Groningen” of “inrichtingen voor de zuivering
van stedelijk afvalwater”.
Het voordeel van algemene regels is dat burgers en bedrijven zonder tussenkomst van de overheid weten welke
randvoorwaarden van toepassing zijn voor hun activiteiten en wat hun handelingsvrijheid is. Met algemene regels
kunnen tijdrovende en dure vergunningprocedures worden voorkomen.

Algemene regels gelden voor de gehele groep tot wie de regels zich richten. De tegenpool van de
algemene regel is de individuele vergunning. Deze werkt uitsluitend jegens degene aan wie hij is
verleend.
In bestuursrechtelijke zin hebben algemene regels het karakter van algemeen verbindende voorschriften, die
behoren tot de zogenaamde besluiten van algemene strekking. Algemene regels zijn te vinden in de wet,
algemene maatregelen van bestuur en ministeriele regelingen.

Rijk, provincie, waterschap en gemeente zijn uitsluitend bevoegd tot het stellen van algemene regels,
indien die bevoegdheid bij of op grond van een wettelijk voorschrift aan hen is toegekend, dus: hetzij
door attributie, hetzij door delegatie.

Doorwerking op drie manieren
De algemene regels zijn moeten doorwerken in het beleid van bestuursorganen, maar de mate van
doorwerking is verschillend. Afhankelijk van de gebruikte formulering van de betreffende algemene
regel kan het gaan om strikt gebondenheid, maar ook gemotiveerde afwijking en beleidsvrijheid zijn
mogelijk. De gebruikte formuleringen in de Omgevingswet zijn:
o
o
o

“Betrekken bij”: aandacht schenken aan feiten of verwachtingen over feiten en deze meenemen in de
overwegingen;
“Rekening houden met”: dit stuurt inhoudelijk de belangenafweging; als het bestuursorgaan daar goede redenen
voor heeft, is afwijken (mits gemotiveerd) toegestaan.
‘In acht nemen’ of vergelijkbare dwingende formulering: het bestuursorgaan moet zich bij de uitoefening van de
bevoegdheid aan de achterliggende norm houden. Er is geen beleidsruimte voor afwijking van de regel.

De regels over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving,
kunnen worden gesteld in het omgevingsplan, de waterschapsverordening, de omgevingsverordening
en in algemene maatregelen van bestuur van het Rijk. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om regels over
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aanlegactiviteiten, bouwactiviteiten of sloopactiviteiten of over het uitvoeren van bedrijfsmatige of
beheersmatige activiteiten.
Het initiatief voor deze activiteiten ligt meestal bij burgers en bedrijven, maar soms ook bij overheden zelf
(bijvoorbeeld bij de aanleg van een weg, de bouw van een zuiveringstechnisch werk of het realiseren van een
gemeentelijke jachthaven).

Decentraal, tenzij
Ook bij het stellen van regels over activiteiten is decentrale beleidsvrijheid het uitgangspunt.175 Het al
dan niet stellen van regels is in beginsel een keuze van decentrale overheden.
Zo kiezen veel gemeenten er bijvoorbeeld voor om regels te stellen ter bescherming van bomen en
houtopstanden, het maken van een inrit of uitweg of het aanbrengen van handelsreclame op of aan een
onroerende zaak. Waterschappen stellen bijvoorbeeld regels over het lozen en onttrekken van water.

Voor een aantal onderwerpen heeft de regering het wel noodzakelijk geoordeeld dat op decentraal
niveau algemene regels worden gesteld. Daartoe zijn in de Omgevingswet enkel opdrachten
opgenomen. Dit geldt in het bijzonder voor de opdracht aan de gemeenten om in het omgevingsplan
functies aan locaties toe te delen en met het oog op die functies regels te stellen.
Voor andere onderwerpen is de opdracht om regels te stellen meer impliciet gegeven. Dat geldt bijvoorbeeld voor
de opdracht aan de provincies om grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden te beschermen en geluidhinder
in stiltegebieden te voorkomen of te beperken. Aan deze opdracht kan niet worden voldaan zonder het stellen van
regels voor activiteiten, ofwel direct in de omgevingsverordening, ofwel via instructieregels aan de gemeente, die
vervolgens ter uitvoering daarvan regels stelt in het omgevingsplan.
In de gevallen dat het Rijk expliciet opdracht geeft om decentraal regels te stellen of een taak toedeelt waaruit het
stellen van regels volgt, kan zo nodig met instructieregels en soms ook met een instructie sturing worden
uitgeoefend op de inhoud daarvan.

Het opnemen van de bevoegdheid voor het Rijk in de Omgevingswet om voor een aantal opgesomde
activiteiten algemene rijksregels te stellen, betekent dus niet dat decentrale overheden van
rechtswege elke verordende bevoegdheid verliezen om ook algemene regels over die activiteit te
stellen.
Voor zover activiteiten of aspecten daarvan buiten het toepassingsbereik van de AMvB vallen, resteert een vrije
verordenende bevoegdheid van decentrale overheden. Zo staat het gemeenten vrij om in het omgevingsplan eisen
te stellen aan het waterhuishoudkundig bouwrijp maken van een locatie. De gemeente kan bijvoorbeeld
voorschrijven op welk niveau het bouw- of vloerpeil bij nieuw te bouwen woningen moet liggen en of er
beperkingen ten aanzien van uitlogende bouwmaterialen moeten worde gesteld om ongewenste gevolgen voor de
grondwaterkwaliteit te voorkomen.
Echter: de technische bouwnormen gericht op het waarborgen van de veiligheid, gezondheid, duurzaamheid,
bruikbaarheid, alsmede de algemene technische en procedurele regels over het bouwen, in stand houden,
gebruiken en slopen van bouwwerken zijn uitputtend in de AMvB geregeld. De gemeente mag die niet aanvullen.
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Tot slot zijn er ook activiteiten waarvoor het Rijk zelf regels stelt, ofwel door algemene rijksregels te
stellen, ofwel door een vergunningplicht in het leven te roepen. Omwille van het beperken van de
administratieve en bestuurlijke lasten en het streven naar eenheid in regelgeving voor diegenen die
activiteiten uitvoeren is er de afgelopen decennia voor gekozen om voor veel soorten van activiteiten
algemene rijksregels in te zetten. 176
Dat heeft geleid tot meerdere algemene maatregelen van bestuur die algemene regels bevatten en waarbinnen
een aantal onderwerpen uitputtend is geregeld. Tot dergelijke algemene rijksregels behoren bijvoorbeeld het
Activiteitenbesluit milieubeheer, het Besluit bodemkwaliteit en het Bouwbesluit 2012. Ruimte voor aanvullende (of
afwijkende) decentrale regelgeving bestaat bij deze algemene rijksregels alleen wanneer dat in die regels expliciet
is aangegeven.

Afdeling 4.1 Ow geeft limitatief aan voor welke activiteiten die afweging tot het opstellen van
algemene rijksregels leidt of kan leiden.
Bij de keuze om voor bepaalde onderwerpen gebruik te maken van de mogelijkheid om rijksregels te stellen, vindt
een afweging plaats tussen de bovenstaande redenen en de voordelen van de decentrale afwegingsruimte die blijft
bestaan bij het uitblijven van rijksregels. Die afweging kan er ook toe leiden dat het Rijk afziet van het stellen van
algemene rijksregels en dat het ervoor kiest decentrale overheden op te dragen om regels voor activiteiten te
stellen, zonder dat het Rijk zelf de inhoud uitputtend regelt.

De Omgevingswet – en de daarop gebaseerde vier AMvB’s - kent drie typen algemene regels, die in
hierna nader zullen worden toegelicht:
1. Absoluut geldende algemene regels (geen afwijkingsmogelijkheid);
2. Algemene regels met gelijkwaardigheidsmogelijkheid;
3. Algemene regels in combinatie met maatwerkvoorschriften of maatwerkregels.

Gedelegeerde bevoegdheid
Op rijksniveau is de bevoegdheid tot het stellen van algemene regels in de Omgevingswet gedelegeerd
aan “Onze Minister”. Dat heeft als gevolg dat deze minister nadere wettelijke regels kan vaststellen via algemene maatregel van bestuur en daarop gebaseerde ministeriële regeling - zonder dat
daarvoor de wet moet worden gewijzigd. Voor de aanvullende regels hoeft dus niet het tijdrovende
wetgevingstraject te worden doorlopen.177
De Omgevingswet continueert de mogelijkheid tot het stellen van algemene rijksregels. Voornaamste
redenen om van deze mogelijkheid gebruik te maken zijn:
o

o
o

een maatschappelijk vraagstuk van nationaal belang (zoals gezondheid, veiligheid van burgers, waterveiligheid,
verkeersveiligheid, constructieve veiligheid, brandveiligheid, waterkwaliteit) vereist het treffen van landelijk
uniforme maatregelen; –uit het oogpunt van efficiency, eenheid in regelgeving en transparantie is het gewenst een
vraagstuk landelijk te regelen;
een EU-richtlijn noopt tot het stellen van algemene regels op nationaal niveau; –internationale verdragen vergen
algemene regels;
het betreft mogelijke nadelige gevolgen van activiteiten die aantoonbaar de grenzen van het territorium van de
gemeente, waterschap of provincie (kunnen) overschrijden, waardoor bij uitblijven van rijksregelgeving en het
uitsluitend reguleren van de activiteiten op lokaal niveau het risico van afwenteling op een naastgelegen gemeente,
waterschap of provincie reëel is.
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Flexibiliteit
Het grote nadeel van algemene regels is dat bij vaststelling van de daarin opgenomen bepalingen geen
rekening kan worden gehouden met concrete situaties, terwijl dat wel wenselijk is. In bepaalde
gevallen kan dan blijken dat algemene regels niet goed passen, wat tot onnodige beperkingen van de
initiatiefnemer kan leiden, of tot onvoldoende bescherming van de fysieke leefomgeving. De
Omgevingswet bevat daarom een aantal mogelijkheden om de flexibiliteit van de algemene regels te
vergroten. 178
De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om in concrete gevallen en voor specifieke onderwerpen via een
maatwerkvoorschrift de algemene regels nader in te vullen of er van af te wijken.
Toepassing van deze mogelijkheid door het bevoegd gezag gebeurt in de vorm van een beschikking, zodat de
procedurele waarborgen voor besluiten van de Awb gelden. Als voor de activiteit ook een omgevingsvergunning is
vereist, kan bij de algemene regels worden bepaald dat de maatwerkvoorschriften aan die vergunning worden
verbonden.
Deze flexibiliteitsmogelijkheid kan ook breder worden toegepast voor aangewezen gevallen of voor een geografisch
afgebakend gebied via een maatwerkregel. Veel wetten binnen het huidige omgevingsrecht kennen al dergelijke
regels.

De Omgevingswet biedt alleen ruimte voor maatwerk voor die onderwerpen die expliciet in de
algemene regels zijn aangegeven. Als er niets is aangegeven, is er dus geen aanvullende bevoegdheid
voor overheden om voor het betreffende onderwerp maatwerkregels te stellen of
maatwerkvoorschriften in de vergunningvoorwaarden op te nemen.
Tenslotte kan nog gewezen worden op de gelijkwaardigheidsbepaling, die inhoudt dat, als in de
algemene rijksregels een maatregel is voorgeschreven de initiatiefnemer ook een andere maatregel
kan treffen, als daarmee dezelfde mate van bescherming van de fysieke leefomgeving wordt
gerealiseerd (gelijkwaardigheid).
De initiatiefnemer moet de gelijkwaardigheid van een maatregel aantonen. Uitgangspunt is dat het bevoegd gezag
de gelijkwaardigheid voorafgaand aan de toepassing van een alternatief toetst, uitmondend in een beschikking. In
de algemene regels kan in afwijking daarvan worden bepaald, dat voorafgaande toestemming niet is vereist. In dat
geval kan zo nodig worden bepaald, dat wel een voorafgaande melding moet worden gedaan bij toepassing van
een gelijkwaardige maatregel.179
De nadelen van middelvoorschriften kunnen bijvoorbeeld worden ondervangen door een middelvoorschrift in de
regelgeving op een slimme manier aan een doelvoorschrift en mogelijkheid voor gelijkwaardigheid te koppelen.
Degene die het in het middelvoorschrift voorgeschreven standaardmiddel toepast, heeft dan vooraf zekerheid dat
hij aan de voorschriften voldoet. Tegelijkertijd bestaat er binnen het voorschrift ruimte voor toepassing van andere
middelen mits daarmee het in het doelvoorschrift aangegeven doel wordt bereikt. Dit maakt in de praktijk
toepassing mogelijk van innovatieve middelen en middelen die het best bij de bedrijfsvoering van een bedrijf
passen. 180

Aanvullende meldingsplicht
Waar nodig kunnen de algemene regels worden aangevuld met een meldingsplicht, zodat de overheid
van het uitvoeren van de activiteit op de hoogte is. Potentieel nadeel van algemene regels is dat bij
vaststelling van de daarin opgenomen bepalingen in beginsel geen rekening kan worden gehouden
met specifieke situaties. In bepaalde gevallen kan dan blijken dat algemene regels niet goed «passen»,
wat tot onnodige beperkingen van de initiatiefnemer kan leiden, of tot onvoldoende bescherming van
de fysieke leefomgeving. 181
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Rechtsbescherming tegen algemene rijksregels
Algemene rijksregels neergelegd in, onder meer, een algemene maatregel van bestuur (afdeling 4.1
Ow) zijn niet appellabel, omdat deze algemeen verbindende voorschriften behelzen. Dit is naar huidig
recht niet anders. 182
In het kader van algemene regels op grond van afdeling 4.1 kunnen soms individuele besluiten worden genomen.
Voor deze beschikkingen geldt het volgende. Tegen een beschikking over gelijkwaardigheid van maatregelen
(artikelen 4.7, eerste lid) kan volgens de hoofdregel van de Awb beroep in twee instanties worden ingesteld
(rechtbank, Afdeling bestuursrechtspraak). Dezelfde rechtsgang staat open bij een beschikking tot vaststelling van
maatwerkvoorschriften (artikel 4.5). Dit spoort met de situatie onder de huidige wetgeving.
Maatwerkvoorschriften kunnen onder meer worden vastgesteld op basis van een melding (artikel 4.4, eerste lid).
Een dergelijke melding resulteert niet in een (appellabel) Awb-besluit. Als die maatwerkvoorschriften aan
vergunning worden gebonden – en dat kan alleen via een besluit - dan is sprake van een appellabel besluit. 183

Het Omgevingsbesluit (Ob)
Het Ob bevat de algemene en procedurele bepalingen voor de uitwerking van de instrumenten van
de wet die voor een ieder van belang zijn, zowel voor overheden als voor bedrijven en burgers. Het
besluit richt zich tot alle partijen die in de fysieke leefomgeving actief zijn: burgers, bedrijven en
overheden.184
Het Omgevingsbesluit geeft in aanvulling op de wet eenduidig aan welke procedures gelden, wie het
bevoegd gezag is voor de omgevingsvergunning en hoe andere bestuursorganen, adviesorganen en
adviseurs bij de besluitvorming zijn betrokken. Daarnaast regelt het besluit een aantal onderwerpen, zoals
de milieueffectrapportage en de financiële zekerheidstelling.

Inhoud van het Omgevingsbesluit
Het Omgevingsbesluit regelt - in aanvulling op de wet – de uitwerking van:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

taken van het Rijk (aanwijzing van rijkswateren, paragraaf 2.4.2 van de wet);
aanwijzing bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning (paragraaf 5.1.2 van de wet);
projectbesluit (afdeling 5.2 van de wet);
kostenverhaal (hoofdstuk 12 van de wet);
financiële bepalingen (artikel 13.5 van de wet);
betrokkenheid van andere bestuursorganen (advies en instemming, artikelen 16.15, 16.16 en 16.17 van de wet);
elektronisch verkeer (elektronische aanvraag, omgevingsdocumenten en wijze van aanvraag, paragraaf 16.1.1 en
artikel 16.55 van de wet);
procedures (artikelen 16.88, 20.6, 20.8 en 20.13 van de wet);
milieueffectrapportage (afdeling 16.4 van de wet);
adviesorganen en adviseurs (afdeling 17.1 van de wet);
handhaving en uitvoering (paragraaf 18.1.1 van de wet).185

Burgers en bedrijven kunnen in het Omgevingsbesluit de algemene en procedurele bepalingen over de
omgevingsvergunning, waaronder de voorbereidingsprocedures, vinden.
Overheidsinstanties en bestuursorganen vinden in het Omgevingsbesluit onder andere:
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➢
➢

➢

de toedeling van beheertaken en bevoegdheden die niet in de wet aan overheden zijn toebedeeld en de toedeling
van advies- en instemmingsbevoegdheden;
de nadere procedurele bepalingen over door bestuursorganen te nemen besluiten. Dit zijn onder andere nadere
bepalingen over de voorbereidingsprocedure voor programma’s, omgevingsplannen, omgevings-verordeningen en
omgevingsvergunningen, evenals procedurele bepalingen over de milieueffectrapportage en procedurele zaken bij
kostenverhaal;
de bepalingen over bestuursrechtelijke handhaving van de overige instrumenten van de Omgevingswet.

Verhouding tot voorheen geldende regelgeving
Het Omgevingsbesluit komt geheel of gedeeltelijk in de plaats van verschillende AMvB’s. Het Besluit
milieueffectrapportage is geheel opgegaan in dit besluit. Vanuit andere besluiten zijn (grote) delen
overgegaan naar dit besluit, zoals het voormalige Besluit omgevingsrecht (Bor), het voormalige Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) en het voormalige Waterbesluit. 186
De delen uit deze besluiten die niet zijn overgegaan in het Omgevingsbesluit zijn ingetrokken of opgenomen in de
andere AMvB’s die onder de Omgevingswet hangen. Ook zijn delen van wetten overgegaan naar dit besluit, zoals
delen van de Wet milieubeheer, de voormalige Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de voormalige
Wet ruimtelijke ordening (Wro) en de voormalige Waterwet. Een nadere beschrijving van de voorheen geldende
AMvB’s en wetten en de wijze waarop ze geheel of gedeeltelijk overgaan naar dit besluit is te vinden in de
hoofdstukken 4 en 5 van deze toelichting.

Dwarsverbanden met andere besluiten
Anders dan het Bkl, het Bal en het Bbl bevat dit besluit geen inhoudelijke regels, maar procedurele
bepalingen en bepalingen van algemene aard.
Algemene onderwerpen zijn onderwerpen die voor het gehele toepassingsgebied van de
Omgevingswet relevant zijn, zoals handhaving en uitvoering en digitale voorzieningen.
Voor sommige onderwerpen die in dit besluit worden geregeld, zijn ook een of meer van de andere
besluiten onder de Omgevingswet van belang.
Raakvlakken liggen onder meer bij:
o de omgevingsvergunning: de vergunningplichtige activiteiten worden aangewezen in het
Besluit activiteiten leefomgeving, de inhoudelijke beoordelingsregels staan in het Besluit
kwaliteit leefomgeving, het bevoegd gezag en de procedurele aspecten van de
omgevingsvergunning, zoals de voorbereidingsprocedure en eventuele milieueffectrapportage, zijn opgenomen in dit besluit;
o IPPC-installaties en Seveso-inrichtingen (complexe bedrijven): het bevoegd gezag is geregeld
in artikel 3.12 van dit besluit, de vergunningplicht en de rechtstreeks werkende rijksregels zijn
neergelegd in het Besluit activiteiten leefomgeving.187

Procedurele regels in het Ob
Uitgangspunt bij het opstellen van het Omgevingsbesluit is dat zo min mogelijk wordt geregeld in
aanvulling op of in afwijking van generieke regelgeving zoals bepaald in de Algemene wet
bestuursrecht. Daarom is met het opnemen van aanvullende regels terughoudend omgegaan.
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Het Omgevingsbesluit geeft antwoord op de vraag welke procedurele regels gelden. Deze regels zijn
voor burgers, bedrijven en overheden van belang voor het realiseren van hun initiatieven. Het besluit
bevat vier typen procedureregels:
• regels die betrekking hebben op de totstandkoming van een aantal instrumenten uit de wet
(zoals omgevingsplannen);
• regels over bestuurlijk overleg in geval van een reactieve interventie of een instructie;
• regels over kennisgeving van meldingen en maatwerkvoorschriften;
• regels over participatie.

Regels voor het projectbesluit
Het Omgevingsbesluit geeft een nadere uitwerking van regels over de projectprocedure die betrekking
heeft op complexe projecten met een publiek belang. Deze uitwerking ziet op de kennisgeving van het
voornemen, de voorkeursbeslissing, het projectbesluit en op de wijze waarop derde partijen worden
betrokken bij de projectprocedure. 188
Bij de uitwerking van de projectprocedure in dit besluit zijn participatie, bestuurlijke afwegingsruimte en
integrale besluitvorming de leidende elementen. Er zijn nadere regels gesteld aan de kennisgeving van het
voornemen, aan de voorkeursbeslissing, aan het projectbesluit en aan de wijze waarop derde partijen worden
betrokken (participatie). Het bevoegd gezag heeft hierbij de ruimte om participatie te laten aansluiten bij de
aard en omvang van de opgave. Voor integrale besluitvorming zijn andere besluiten aangewezen, die in het
projectbesluit kunnen worden meegenomen.
Alleen voor projecten waarvoor het Rijk bevoegd gezag is, zijn in de wet gevallen aangewezen waarvoor een
voorkeursbeslissing verplicht is. Daarbij is aangesloten bij die gevallen waar op basis van de ervaring met de
Tracéwet op voorhand duidelijk is dat een voorkeursbeslissing meerwaarde heeft. In andere gevallen wordt per
project beoordeeld of een voorkeursbeslissing meerwaarde heeft. Dit voorkomt onnodige bestuurslasten en
draagt bij aan het creëren van bestuurlijke afwegingsruimte.189
Het Ob geeft onder meer aan in welke gevallen een verplichte voorkeursbeslissing geldt als tussenstap naar het
projectbesluit. Dit is het geval bij de aanleg of aanzienlijke uitbreiding van auto(snel)wegen en spoorwegen en
bij de aanleg van vaarwegen. Dit komt overeen met hoe het nu is geregeld in de Tracéwet. In alle andere
gevallen is de voorkeursbeslissing facultatief.
VNG, Natuur&Milieu en de Commissie voor de mer pleiten voor het aanwijzen van meer (typen) complexe
projecten waarvoor een verplichte voorkeursbeslissing zou moeten gelden. Als voorbeeld worden
windmolenparken, infrastructurele werken (wegen, vaarwegen, spoor en dijken), (lucht)havens, buisleidingen,
hoogspanningsleidingen, stuwdammen en primaire waterkeringen genoemd. De VNG ziet de verplichte
voorkeursbeslissing als waarborg voor de betrokkenheid van gemeenten.
Het kabinet deelt de behoefte van de insprekers aan zorgvuldigheid en betrokkenheid. Participatie gaat echter
verder dan het indienen van zienswijzen. Participatie is voor de projectprocedure juist al gegarandeerd door de
verplichte verkenningsfase. Sleutelwoorden hierbij zijn een brede verkenning van mogelijke oplossingen en
vroegtijdige participatie. In het Omgevingsbesluit is bovendien opgenomen dat in de kennisgeving (over de
wijze waarop burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen worden betrokken)
kenbaar moet worden gemaakt wie worden betrokken, waarover en wanneer.
Op deze manier is betrokkenheid bij alle projectbesluiten geregeld en niet beperkt tot alleen een mogelijke
voorkeursbeslissing. Ten slotte is in artikel 2.2 van de Omgevingswet bepaald dat een bestuursorgaan rekening
moet houden met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen en hiermee moet afstemmen. Voor
de gevallen waarbij de voorkeursbeslissing facultatief is, bepaalt het bevoegd gezag zelf of de aard en
complexiteit van het project om een voorkeursbeslissing vraagt.
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Een voorkeursbeslissing heeft vooral toegevoegde waarde wanneer grote keuzes (over alternatieven) moeten
worden gemaakt op planniveau en wanneer een plan maatschappelijk complex is. Aangezien op voorhand voor
de (door de insprekers) genoemde projecten niet te zeggen is of deze elementen aan de orde zijn, zou de
uitbreiding van het aantal gevallen van een verplichte voorkeursbeslissing kunnen leiden tot vermindering van
de bestuurlijke afweegruimte en tot een disproportionele lastenverzwaring.190

Regels voor milieueffectrapportage (Ob)
De milieueffectrapportage is erop gericht om de gevolgen voor het milieu van onder meer
omgevingsvisies, plannen, programma’s en projecten in beeld te brengen. Dit besluit vult de procedure
over de milieueffectrapportage verder in. Dit besluit bevat ook regels over de samenstelling en wijze
van advisering door de Commissie voor de milieueffectrapportage.191
Uitgangspunten bij de regelgeving zijn de relevante EU-richtlijnen en verdragen. Op basis van het uitgangspunt
van vertrouwen in de professionaliteit van het bevoegd gezag zijn enkele bepalingen geschrapt, die het
onderling verkeer tussen overheden regelen. De regelgeving is meer inzichtelijk door onderscheid te maken
tussen plan-mer, project-mer en grensoverschrijdende mer. De aanwijzing van de mer-plichtige en merbeoordelingsplichtige projecten is samengevoegd in één overzicht, waarmee het gebruiksgemak is verbeterd.

De belangrijkste keuzes met betrekking tot de milieueffectrapportage (mer) zijn reeds gemaakt in de
Omgevingswet, zoals de generieke aanwijzing van plannen en programma’s waarvoor een
milieueffectrapportage moet worden gemaakt en verplicht alternatievenonderzoek bij project-mer. In
het Omgevingsbesluit is verder invulling gegeven aan de plan-mer en de project-mer.192
In de consultatie is een aantal punten ingebracht over de mer. Ten eerste pleiten de Commissie voor de mer en
Stichting Natuur&Milieu om bij de plan-mer en project-mer niet alleen een monitoringsverplichting op te
nemen op basis van de herziene mer-richtlijn, maar ook een beschrijving van de in te zetten «maatregelen
achter de hand».
De monitoringsverplichting zit nog niet in het Omgevingsbesluit, maar wordt hierin nog opgenomen via het
Invoeringsbesluit. Daarvoor moet eerst een grondslag worden gerealiseerd met de Invoeringswet. De inhoud
van die bepaling zal aansluiten bij de smb-richtlijn en de herziene mer-richtlijn. Het doel van deze monitoring is
om passende herstellende maatregelen te kunnen nemen bij onvoorziene effecten. In specifieke situaties kan
het gewenst zijn om deze maatregelen van te voren te definiëren in het plan of project. Dat geldt echter niet
voor alle gevallen. In het Omgevingsbesluit zal daarom worden opgenomen dat het bevoegd gezag, wanneer
nodig passende herstellende maatregelen neemt om de eventuele onvoorziene nadelige milieueffecten zoveel
mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
De opzet van de aanwijzing van de mer-plichtige en mer-beoordelingsplichtige projecten en besluiten is in het
besluit vereenvoudigd en overzichtelijk gemaakt. De Commissie voor de mer heeft hierover haar waardering
uitgesproken. De Unie van Waterschappen, het Havenbedrijf Rotterdam en een aantal bedrijven en gemeenten
hebben wel opgemerkt dat in Bijlage V bij het Omgevingsbesluit de drempelwaarden bij de mer-beoordeling
zijn verdwenen. De vrees is dat dit zou kunnen leiden tot extra mer-beoordelingen en daarmee tot extra lasten.
Deze drempelwaarden zijn inderdaad verdwenen.
In de huidige regelgeving vormen deze waarden nog het onderscheid tussen de vormvrije en de formele merbeoordeling. De drempelwaarden zijn dus niet van invloed op de vraag of er een mer-beoordeling moet
plaatsvinden. In het nieuwe stelsel bestaat nog maar één procedure voor de mer-beoordeling met eisen om te
voldoen aan de mer-richtlijn. Deze procedure is lichter dan de huidige formele mer-beoordeling, waardoor
eerder sprake zal zijn van een lastenverlichting. Commissie voor de mer, GGD GHOR en verschillende
gemeenten hebben vragen gesteld over de betekenis van «milieu» in milieueffectrapportage.
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Suggesties waren onder meer om het begrip synoniem te stellen aan het begrip fysieke leefomgeving. Ook is
voorgesteld om hieraan «gezondheid» en «veiligheid» toe te voegen. De inhoudelijke vereisten voor de mer
sluiten dicht bij de Europese regelgeving. Die keuze sluit aan op het vaste uitgangspunt voor de stelselherziening
dat niets méér wordt vastgelegd dan de EU-richtlijnen voorschrijven. De reikwijdte van «milieu» in de mer
wordt bepaald door de mer-richtlijn en de smb-richtlijn. Deze reikwijdte is heel breed en omvat ook gezondheid,
externe veiligheid, gevolgen voor drinkwater, cultureel erfgoed en natuur. Het is tegelijkertijd wel smaller dan
de fysieke leefomgeving, aangezien aspecten als bouwwerken en infrastructuur er niet onder vallen.
In het Omgevingsbesluit wordt gebruik gemaakt van de termen «wijziging» en «uitbreiding», zonder dat deze
in het besluit zelf worden uitgelegd. Een aantal gemeenten, RUD’s en de Nederlandse Olie en Gas Exploratie en
Productie Associatie hebben terecht gevraagd om deze termen te verduidelijken. Beide termen zijn
gedefinieerd in het huidige Besluit mer. Het kabinet zal deze termen ter verduidelijking ook weer laten
terugkomen in het Omgevingsbesluit.

Regels voor omgevingsplan (Ob)
Het Ob voorziet niet in een verplichting tot het opnemen van een algemene toelichting in het
omgevingsplan, zoals die geldt onder het oude wettelijke regime voor bestemmingsplannen. 193Zo’n
toelichting dient voor een goed begrip van de planregels en voor de verantwoording van de gemaakte
keuzes over bijvoorbeeld de afwegingsruimte.
Het kabinet acht een aparte verplichting om een toelichting op te nemen niet nodig. Op grond van de
Algemene wet bestuursrecht moet een besluit tot vaststelling van een omgevingsplan al deugdelijk worden
gemotiveerd. Daarbij moet onder meer aandacht worden geschonken aan het vereiste van een evenwichtige
toedeling van functies aan locaties, aan het besluit ten grondslag gelegd onderzoek en zienswijzen die bij de
voorbereiding zijn ingekomen. Omdat zo’n besluit appellabel is zal de rechter hierop toetsen.
Veelal zal een besluit tot vaststelling van een omgevingsplan bestaan uit wijzigingen die in het geldende plan
worden aangebracht. In de motivering van zo’n wijzigingsbesluit moet ook worden aangeduid om welke reden
het omgevingsplan op welke onderdelen wordt aangepast. Gemeenten kunnen zelf kiezen om bij een
omgevingsplan ook een actuele artikelsgewijze toelichting te voegen. In dat geval moet deze, net als het plan,
beschikbaar worden gesteld via het digitaal stelsel Omgevingswet.

De huidige standaardregels over eerbiedigende overgangsrecht in het Besluit ruimtelijke ordening
leiden ertoe dat legaal bestaand gebruik praktisch altijd mag worden voortgezet, ondanks een
bestemmingswijziging of aanscherping van de regels. 194
Dit beperkt de mogelijkheid voor gemeenten om gewenste ontwikkelingen mogelijk te maken of ongewenst
geworden situaties tegen te gaan. Daarom is gekozen om het opnemen van deze standaardregels voor
overgangsrecht in omgevingsplannen niet langer verplicht te stellen.
Wat hierbij ook speelt, is dat het omgevingsplan ook regels zal bevatten over onderwerpen die nu nog in
gemeentelijke verordeningen zijn geregeld. Voor die onderwerpen zou een verplichte opname van
eerbiedigend overgangsrecht nieuw zijn en de mogelijkheden van gemeenten om die regels aan te passen aan
nieuwe ontwikkelingen en inzichten verregaand beperken.
Dit wil niet zeggen dat de overgangsrechtelijke regels uit het Besluit ruimtelijke ordening geheel zullen
verdwijnen. Gemeenten mogen deze uiteraard wel gebruiken als zij dat passend achten. Als een gemeente
een nieuwe ontwikkeling mogelijk wil maken, kan zij dat bereiken door binnen de grenzen van rechtszekerheid,
evenredigheid en zorgvuldigheid een (overgangsrechtelijke) regeling op maat te treffen. Dat dit leidt tot
verschillen tussen de gemeenten, acht het Kabinet niet bezwaarlijk. Het is juist belangrijk dat het
overgangsrecht in het omgevingsplan is toegesneden op de lokale situatie.
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Overigens wordt samen met de VNG gewerkt aan een modelomgevingsplan met modelbepalingen, waaruit
gemeenten naar wens kunnen putten. Daarbij zal ook aandacht worden geschonken aan vormen van
overgangsrecht en de consequenties daarvan voor bestaande (zakelijke) rechten.
De Raad voor de Rechtspraak stelt dat het vernietigingsberoep tegen het omgevingsplan aan betekenis zal
verliezen, omdat het omgevingsplan open normen zal bevatten. De verwachting is dat gemeenten niet overal
voor het gebruik van open normen zullen kiezen. Het werken met open normen is bij uitstek geschikt voor
gebieden waar het wenselijk is om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, zonder dat het eindbeeld in detail
vaststaat.
Voor gebieden waar geen ontwikkelingen zijn voorzien, zal het werken met concrete, gedetailleerdere normen
meer voor de hand liggen. Als gekozen wordt voor open normen, dan verschuift het accent van de
rechtsbescherming naar de besluitvorming over de concrete ontwikkelingen, zoals de Raad voor de Rechtspraak
stelt. De discussie over de aanvaardbaarheid van een concrete activiteit op een bepaalde locatie wordt dan
gevoerd in het kader van de vergunning.
De mogelijkheid om beroep in te kunnen stellen tegen een besluit tot vaststelling van het omgevingsplan is
wel nadrukkelijk gehandhaafd. Hiertoe is gekozen vanwege het bijzondere en locatiespecifieke karakter van het
omgevingsplan. Daarbij kan de bestuursrechter beoordelen of de gemeente in redelijkheid open normen in het
omgevingsplan heeft kunnen opnemen en of de in het plan opgenomen regeling in voldoende mate een
evenwichtige toedeling van functies aan locaties borgt.
Naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State is hierbij geen onderscheid
gemaakt tussen regels die nu in bestemmingsplannen kunnen worden opgenomen en andere regels (die nu
veelal nog in verordeningen staan). Voor alle regels in het omgevingsplan wordt voorzien in een uniforme
regeling. Dit is eenvoudiger en voorkomt juridische disputen over de vraag of regels nu wel of niet appellabel
zijn.195

Regels voor vergunningen (Ob)
Het vertrekpunt in de wet is dat gemeenten het bevoegd gezag zijn voor activiteiten die gevolgen
hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. 196
De uitzonderingen op deze hoofdregel worden in het Ob geregeld.
De wet regelt dat voor bij algemene maatregel van bestuur aangewezen wateractiviteiten een aparte vergunning
moet worden aangevraagd. Dit besluit wijst daarvoor alle wateractiviteiten aan. Daarom kent dit besluit twee
aparte bevoegdheidsverdelingen: één voor wateractiviteiten en één voor alle andere activiteiten. Voor beide
soorten activiteiten bevat dit besluit een regeling voor enkelvoudige aanvragen (de aanvraag heeft betrekking op
één vergunningplichtige activiteit) en meervoudige aanvragen (de aanvraag heeft betrekking op verschillende
vergunningplichtige activiteiten).
Dit besluit bevat een sluitende regeling voor het beslissen op aanvragen om vergunningen. Uitgangspunt hierbij is
dat de gebruiker centraal staat: één loket, één bevoegd gezag en één besluit. Zo is voor iedere aanvraag om een
omgevingsvergunning op voorhand duidelijk welk bestuursorgaan bevoegd is de omgevingsvergunning te verlenen.
De regeling voor het bevoegd gezag draagt daarmee bij aan verschillende doelen van de verbetering van het stelsel
omgevingsrecht: er is sprake van een grotere inzichtelijkheid en voorspelbaarheid van de bevoegdheidsverdeling
en een samenhangende benadering. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan versnelling van de besluitvorming.
Een aantal vergunningenstelsels dat buiten het bereik van de voormalige Wabo viel, is binnen de werkingssfeer van
de Omgevingswet gebracht, zoals vergunningen voor ontgrondingen en beperkingengebiedactiviteiten bij wegen
en spoorwegen.
Hierdoor kan voor nagenoeg ieder initiatief met gevolgen voor de fysieke leefomgeving één gecombineerde
aanvraag worden ingediend, waarvoor één vergunning wordt verleend door maar één bevoegd gezag, of kunnen
gecoördineerde vergunningen door één coördinerend bestuursorgaan worden verleend. Deze gecombineerde
vergunningverlening draagt bij aan administratieve lastenverlichting en vermindering van bestuurlijke drukte rond
activiteiten in de fysieke leefomgeving. Bovendien dwingt dit het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning tot
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een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving. Het bevoegd gezag maakt een integrale afweging,
waarbij de beoordelingsregels voor alle relevante vergunningplichtige activiteiten worden toegepast. 197

De artikelen 3.1 t/m 3.10 van het Omgevingsbesluit geven voor alle mogelijke combinaties van
vergunningplichtige activiteiten altijd een eenduidig antwoord op de vraag wie bevoegd gezag is. Dit
geldt ook wanneer er sprake is van meerdere magneetactiviteiten in één aanvraag.
In dat geval beslist op grond van artikel 3.9 van het Omgevingsbesluit het hoogste bevoegd gezag. Indien het gaat
om twee magneetactiviteiten van het Rijk is de Minister van Infrastructuur en Milieu bevoegd gezag. Voor het
bepalen wie de aanvraag voor een meervoudige activiteit afhandelt hoeft geen aparte procedure te worden gevolgd
of verslag te worden gelegd, er hoeft slechts te worden bezien welke activiteiten precies worden aangevraagd en
wie op grond van het ontwerp-Omgevingsbesluit bevoegd gezag is voor de aanvraag. Het is de bedoeling om dit in
het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht te automatiseren, zodat de aanvraag meteen naar het juiste bestuursorgaan
wordt doorgeleid nadat deze digitaal is ingediend. 198

Net als onder de huidige Wabo, schrijft het Omgevingsbesluit voor in welke gevallen bij de aanvraag
van een omgevingsvergunning de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van 6 maanden
moet worden toegepast (volgens afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht).
Voor de in het Omgevingsbesluit genoemde gevallen geldt in principe dat dit is terug te voeren op
internationaalrechtelijke verplichtingen. In alle andere gevallen geldt de reguliere procedure van 8 weken. VNG, IPO
en UvW vragen in de consultatie om de mogelijkheid voor het bevoegd gezag om zelf te kunnen bepalen in welke
gevallen de uitgebreide procedure wordt toegepast op het nemen van een beslissing op een vergunningaanvraag. Dit
zou betere mogelijkheden geven om belanghebbenden te kunnen laten participeren en zienswijzen in te dienen.
Ook wordt in dit verband gewezen op de verantwoordingsplicht aan de democratisch gelegitimeerde bestuursorganen. De Raad voor de rechtspraak vraagt om in de nota van toelichting verder in te gaan op de vraag welke
voorbereidingsprocedure het beste past bij het karakter van het omgevingsrecht. De Raad vindt de reguliere
procedure in het omgevingsrecht vaak minder geschikt, omdat het in veel gevallen om meerpartijen- en complexe
geschillen gaat.
Het kabinet kan niet meegaan in de wens om meer gevallen onder de uitgebreide procedure te laten vallen. Het
kabinet wil procedures juist versnellen en voorkomen dat een aanvrager, afhankelijk van een eenzijdig oordeel van
het bevoegd gezag, een half jaar moet wachten op een besluit. De reguliere procedure is effectief en met goede
waarborgen omkleed. Bovendien leent de reguliere procedure zich bij uitstek voor een op maat gesneden participatie.
Deze kan in overleg met de aanvrager worden geboden op een effectief en vroegtijdig moment, voorafgaand aan de
indiening van de formele aanvraag. In dat stadium van het project is inspraak immers het meest effectief, omdat nog
niet alle keuzes vastliggen.
Om betrokkenheid van belanghebbenden te borgen zal in de ministeriële regeling worden bepaald, dat een
initiatiefnemer bij zijn vergunningaanvraag moet aangeven op welke wijze hij belanghebbenden heeft geïnformeerd
of betrokken. Aan de hand hiervan kan het bevoegd gezag een afweging maken of een aanvullende gelegenheid tot
het geven van zienswijzen nodig is. Hiertoe kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn
met zes weken te verlengen. Ook kan de gemeente gebruik maken van de mogelijkheid uit de Algemene wet
bestuursrecht, om met instemming van de aanvrager de beslistermijn verder op te schorten.
Eén van de redenen die is aangedragen in de consultatie om zelf te mogen kiezen voor een uitgebreide procedure is
om de gemeenteraad, de provinciale staten of het algemeen bestuur van het waterschap beter te kunnen betrekken
bij de concrete besluitvorming op ingekomen aanvragen. De voorbereidingsprocedure is hierop niet standaard
toegerust. Binnen de duale verhoudingen beschikken de democratisch gelegitimeerde organen over een toereikend
instrumentarium om kaders te stellen, actief om informatie te vragen en het dagelijks bestuur te controleren en waar
nodig ter verantwoording te roepen. Het dagelijks bestuur heeft hierin ook een eigen verantwoordelijkheid. Het
toepassing geven aan afdeling 3.4 van de Awb is niet het geëigende middel om invulling te kunnen geven aan een

197
198

Idem, p.85.
Kamerstukken II, vergaderjaar 2016/17, 33 118, nr.39, p.7.

142

intern besluitvormingsproces en het afleggen van politieke verantwoording. De eerder genoemde mogelijkheden tot
het verlengen en opschorten van de beslistermijn kunnen hier evenwel in incidentele gevallen faciliterend in zijn.
In aansluiting op het huidige recht regelt het Omgevingsbesluit dat de reguliere procedure van toepassing is op nietbelangrijke wijzigingen van vergunningen, waarvoor de uitgebreide procedure is voorgeschreven. Hiermee is beoogd
om een opvolger te maken voor de milieuneutrale wijziging uit de Wabo, waarbij beter wordt aangesloten op de
terminologie uit de Europese milieurichtlijnen. Uit de consultatiereacties blijkt dat deze bepaling als onvoldoende
duidelijk wordt ervaren. In de versie die naar de Raad van State wordt gestuurd zal dit nader worden verduidelijkt in
de toelichting.

Handhaving van vergunningen
Voor de bevoegdheden voor handhaving van vergunningen voor activiteiten geldt volgens artikel 18.2,
tweede lid, van de wet dat het bevoegd gezag voor het verlenen van de vergunning ook bevoegd is
voor het toezicht op de naleving daarvan en de handhaving. 199
Hierdoor heeft de initiatiefnemer in principe te maken met één bevoegd gezag voor het gehele vergunningentraject.
Dit leidt tot een samenhangende benadering van toezicht en handhaving. Ook vormt dit een stimulans voor
intensievere samenwerking tussen toezichthoudende overheden. Dit besluit regelt een beperkt aantal uitzonderingen
op deze hoofdregel. Het bestuursorgaan dat advies met instemming heeft verleend, mag handhaven op de
onderdelen van deze vergunning waarmee is ingestemd. Het gaat om situaties waarin dit leidt tot doelmatiger
toezicht en handhaving.200

Kostenverhaal
Het Omgevingsbesluit bevat een uitwerking van de regeling over kostenverhaal zoals die in
Omgevingswet is opgenomen. Kostenverhaal wordt gebruikt als “stok achter de deur” voor gevallen
waarin tussen bevoegd gezag en initiatiefnemer geen privaatrechtelijke overeenkomst wordt gesloten
over de kosten die gemeenten maken voor het ontwikkelen en bouwrijp maken van bouwlocaties. De
initiatiefnemer moet dan alsnog bijdragen aan deze kosten. 201
Het Omgevingsbesluit maakt kostenverhaal inzichtelijker door onder meer de rekenregels over kostenverhaal
in dit besluit op te nemen en samen te voegen per onderwerp. Ook zijn de te verhalen kostensoorten
geïntegreerd in één lijst als bijlage bij dit besluit. Dit besluit biedt ook de mogelijkheid voor een eenvoudige
vorm van kostenverhaal voor activiteiten, waarbij geen sprake is van kosten die voor verevening in aanmerking
komen. Dit is bijvoorbeeld het geval als er maar één initiatiefnemer is. 202
De regeling voor kostenverhaal (grondexploitatie) in hoofdstuk 12 van de Omgevingswet zorgt ervoor dat
gemeenten of andere decentrale overheden de kosten voor onder meer het bouwrijp maken, de riolering en
de straatverlichting kunnen verhalen op initiatiefnemers. In verreweg de meeste gevallen wordt voorafgaand
aan het verlenen van toestemming voor een activiteit een overeenkomst met de initiatiefnemer afgesloten en
is kostenverhaal niet nodig. Als sprake is van gemeentelijk grondbezit kunnen de kosten ook worden verhaald
via de gronduitgifte. Voor de gevallen waarin het verhalen van kosten niet ‘anderszins verzekerd’ is, vormt de
regeling voor kostenverhaal een stok achter de deur.203
VNG en IPO pleiten beide voor het behoud van de huidige regeling voor bovenplanse verevening en de
mogelijkheid om een bijdrage ruimtelijke ontwikkeling door te berekenen. Bij het opstellen van de wet zijn de
criteria van profijt, proportionaliteit en toerekenbaarheid (PPT) leidend gemaakt voor het verhaal van kosten.
Het kabinet is van mening dat het voorliggende besluit daar goed invulling aangeeft en voldoende ruimte biedt.
In de kostensoortenlijst wordt geen onderscheid gemaakt tussen voorzieningen binnen of buiten het
desbetreffende gebied. Alle kosten die de gemeente moet verhalen staan weergeven op de kostensoortenlijst.
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Financiële bepalingen
In het Omgevingsbesluit zijn drie gevallen aangewezen, waarvoor het bevoegd gezag in de
omgevingsvergunning een voorschrift kan opnemen over het stellen van financiële zekerheid. 204
Op grond van de Waterwet en de Ontgrondingenwet kon het bevoegd gezag al voorschriften over financiële
zekerheid verbinden aan een vergunning voor een wateractiviteit of een ontgrondingsactiviteit. In het
Omgevingsbesluit zijn daar majeure risicobedrijven aan toegevoegd.
Deze regels borgen dat er voldoende financiële middelen zijn om vergunningvoorschriften na te komen na
bijvoorbeeld een faillissement van een onderneming of om eventuele aansprakelijkheid af te dekken. Hiermee
wordt invulling gegeven aan het breed gedragen uitgangspunt ‘de vervuiler betaalt’. Het bevoegd gezag krijgt
wel de ruimte om maatwerk te bieden, zodat zekerheidsstelling niet onnodig hoog wordt. Ook moet het
bevoegd gezag rekening houden met de voorkeur van degene die de activiteit verricht voor een specifieke vorm
van financiële zekerheid.
Het is aan het bevoegd gezag om te beoordelen of de gekozen vorm voldoende zekerheid biedt. In het besluit
is niet bepaald welke vorm de financiële zekerheidsstelling moet hebben. In beginsel wordt de voorkeur van de
initiatiefnemer door het bevoegd gezag gevolgd als de gekozen vorm voldoende zekerheid biedt. Hiermee
wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt van flexibiliteit en vertrouwen in zowel de initiatiefnemer als de
overheid.205
Financiële zekerheid kan worden opgelegd voor het nakomen van in de omgevingsvergunning geldende
verplichtingen. Deze zekerheidsstelling is in ieder geval van belang wanneer het gaat om voorschriften die
moeten worden nagekomen na het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten of na een faillissement. Met de
financiële zekerheidsstelling wordt dan geborgd dat er voldoende financiële middelen zijn om voorschriften na
te komen of eventuele aansprakelijkheid af te dekken. Hierbij kan het bijvoorbeeld gaan om de kosten voor het
ontmantelen van een windturbine na beëindiging van de activiteiten.
Financiële zekerheid kan ook worden opgelegd ter dekking van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit
uit door de activiteit veroorzaakte nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Met een financiële
zekerheidsstelling kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat de kosten voor het opruimen of herstellen van die
schade op de samenleving drukken, in plaats van op de vergunninghouder. Dit geeft invulling aan het beginsel
‘de vervuiler betaalt’.
Voor de aanwijzing van de gevallen is aansluiting gezocht bij activiteiten waarvoor op grond van de Waterwet
en Ontgrondingenwet financiële zekerheidsstelling kon worden gesteld. Daarnaast is voor majeure
risicobedrijven (bedrijven binnen de chemische industrie die een ippc-installatie, als genoemd in bijlage 1,
categorie 4, bij de richtlijn industriële emissies, exploiteren en bedrijven die onder de Seveso-richtlijn vallen) de
mogelijkheid tot financiële zekerheidsstelling toegevoegd.206
In de consultatie hebben VNO-NCW en de VNCI aangegeven financiële zekerheid bij majeure risicobedrijven te
zien als ongewenste verzwaring. Zij voeren aan dat geen sprake is van een beleidsneutrale omzetting. Zij geven
aan dat de verkenning nog gaande is en er onvoldoende draagvlak is voor een dergelijke regeling. IPO en
stichting Natuur & Milieu hebben daarentegen aangegeven juist tevreden te zijn met de bevoegdheid om
financiële zekerheid te kunnen stellen bij majeure risicobedrijven. IPO heeft zelfs de wens geuit om deze
bevoegdheid uit te breiden door hiervoor meer gevallen aan te wijzen. Actal heeft geadviseerd om aan te geven
waarom de afweging met betrekking tot de noodzaak en wenselijkheid om financiële zekerheid te kunnen
stellen nu anders is dan bij het intrekken van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer (Befize) in 2010.
Sinds het intrekken van het Befize zijn twee chemiebedrijven die ernstige schade aan de fysieke leefomgeving
hebben veroorzaakt failliet gegaan, waarbij de zeer hoge herstelkosten voor de milieuschade niet meer konden
worden verhaald op de veroorzaker. Als gevolg hiervan zijn de kosten afgewenteld op de overheid (en indirect
op de samenleving). Het ging per geval om tientallen miljoenen euro’s. Naar aanleiding hiervan zijn in 2013
twee moties aangenomen, waarbij de regering is verzocht om de mogelijkheden te onderzoeken dat bedrijven
zelf zorg dragen voor de saneringskosten bij faillissement11 en om de financiële aansprakelijkheid van de
overheid waar mogelijk te beperken door nadere eisen te kunnen stellen (of voorzieningen te treffen) voor het
opruimen van terreinen bij beëindiging van activiteiten.
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Ter uitvoering van deze moties is advies gevraagd aan de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. 13 In
vervolg hierop is aan de Kamer aangekondigd dat het kabinet in overleg met de betrokken stakeholders
(waaronder IPO, VNO/NCW, VNCI) de mogelijkheden nagaat om financiële zekerheidsstelling in de vergunning
voor majeure risicobedrijven op te nemen. Met de voorgestelde regeling, waarin een bevoegdheid is
opgenomen voor het stellen van financiële zekerheid in het Omgevingsbesluit, geeft het kabinet uitvoering aan
deze moties en wordt invulling gegeven aan het beginsel dat de vervuiler betaalt. De stakeholders zijn
gedurende het proces betrokken bij de mogelijkheden en afweging om financiële zekerheidsstelling in de
vergunning voor majeure risicobedrijven op te nemen.
Ten opzichte van het Befize, dat betrekking had op circa 10.000 bedrijven, gaat het nu om een veel beperktere
groep bedrijven (circa 480), waarvoor de gevolgen voor de fysieke leefomgeving en de afwenteling van de
kosten op de maatschappij zeer groot kunnen zijn. Het bevoegd gezag kan zelf afwegen of financiële
zekerheidsstelling noodzakelijk is. Bovendien kan de vergunninghouder in beginsel zelf voorstellen welke vorm
de zekerheidsstelling krijgt, mits de voorgestelde vorm voldoende zekerheid biedt.
Slechts voor een beperkt aantal gevallen wordt het stellen van financiële zekerheid verplicht. Voor deze
activiteiten geldt op basis van de bestaande regelgeving al een verplichting tot het stellen van financiële
zekerheid. Deze verplichte gevallen worden in het Invoeringsbesluit in een apart artikel aangewezen en komen
vervolgens in het Omgevingsbesluit terecht. Het gaat dan onder meer om het storten van baggerspecie op land,
het storten of verzamelen van winningsafval-stoffen en het opslaan, herverpakken of bewerken van vuurwerk.

Digitale voorzieningen
Het Omgevingsbesluit bevat een apart hoofdstuk over digitale voorzieningen. Digitalisering is een
belangrijk onderdeel van de stelselherziening van het omgevingsrecht. Dit besluit faciliteert het
elektronisch doen van aanvragen, meldingen en het indienen van gegevens en bescheiden. Ook vult
het besluit de lijst van omgevingsdocumenten uit de Omgevingswet verder aan met onder andere
peilbesluiten en geluidbelastingskaarten. Dit betekent dat deze als elektronisch bestand via een
landelijke voorziening beschikbaar worden gesteld. Zo ontstaat op termijn een beter toegankelijk
beeld van de regels die gelden voor de fysieke leefomgeving. 207
Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen werken samen aan het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO):
een samenhangend en samenwerkend geheel van, vooral bestaande, digitale voorzieningen.
Met een metafoor is het streefbeeld van het DSO als volgt te verwoorden: met één klik op de kaart weet de
gebruiker welke regels er binnen een bepaald gebied van kracht zijn en kan daar ook gegevens over de fysieke
omgevingskwaliteit raadplegen. Duidelijk is wel dat de landelijke voorzieningen voor de ontsluiting van de
omgevingsdocumenten en het indienen van vergunningsaanvragen en meldingen in het DSO zullen opgaan.
Cruciaal is de beschikbaarheid van bruikbare informatie. In dit besluit komt deze ambitie vooral tot uitdrukking
door omgevingsdocumenten aan te wijzen, waardoor de desbetreffende documenten in het Digitaal Stelsel
Omgevingswet worden opgenomen. Het digitaal eenvoudig ontsluiten van omgevingsdocumenten bevordert
het gebruiksgemak van het omgevingsrecht.
De afgelopen jaren is ook dankzij het Omgevingsloket Online (OLO) en de Activiteitenbesluit internetmodule
het aantal digitale vergunningaanvragen en meldingen door burgers en bedrijven toegenomen. Dit vermindert
procedurele lasten van de verwerking, vereenvoudigt de vorming en het beheer van dossiers en stimuleert
kennisdeling tussen partijen.
Het is de ambitie om de digitale dienstverlening en informatievoorziening van de overheid te versterken. Daarin
past ook de plicht voor bedrijven om een vergunningaanvragen, gegevens en bescheiden of meldingen digitaal
in te dienen. Eindbeeld is in ieder geval dat in 2024 alle aanvragen, gegevens en bescheiden en meldingen door
bedrijven digitaal moet worden ingediend. De plicht zal pas in werking treden als aan enkele voorwaarden is
voldaan, zoals een effectief digitaal stelsel en een minimaal aantal aanvragen en meldingen dat al digitaal wordt
ingediend.208
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De omgevingsregeling 209
De Omgevingswet wordt niet alleen uitgewerkt in vier algemene maatregelen van bestuur, maar ook
in een ministeriële regeling. Deze Omgevingsregeling bundelt de regels uit ongeveer 75 bestaande
ministeriële regelingen. Het gaat om regels voor het gebruik van de wet in de praktijk.
De ontwikkeling van de Omgevingsregeling biedt veel kansen om regelgeving te vereenvoudigen. Juist
door de focus op de praktijk. Daarmee kan de Omgevingsregeling een belangrijke bijdrage leveren aan de
verbetering van het omgevingsstelsel.

Uitgangspunten Omgevingsregeling
Voor de ontwikkeling van de Omgevingsregeling zijn twee uitgangspunten benoemd:
1. Er komt één Omgevingsregeling. Voorwaarde is wel dat de regeling toegankelijk en inzichtelijk
is voor al haar gebruikers.
2. De regeling wordt ingedeeld naar doelgroep.
Voor bestuursorganen worden de regels verder verdeeld naar taken en instrumenten. Voor initiatiefnemers is
er een indeling naar activiteiten. Bestuursorganen en initiatiefnemers kunnen zo snel zien welke informatie
voor hen van toepassing is. Dit sluit aan bij de indeling van de AMvB’s.

Thema’s in de Omgevingsregeling
De Omgevingsregeling is verdeeld in diverse thema’s:
•

Thema Gegevensverstrekking
Dit thema gaat vooral over indieningvereisten voor de omgevingsvergunning. Een belangrijk doel is vermindering
en harmonisatie van de aanvraagvereisten. Ook wordt geregeld dat aangeleverde gegevens niet nogmaals verstrekt
hoeven worden bij een nieuwe aanvraag. Dit bespaart kosten voor zowel de initiatiefnemer als het bevoegd gezag.

•

Thema Regels voor het uitvoeren van activiteiten
Hier gaat het om de praktische uitwerking van de regels voor initiatiefnemers uit het Besluit bouwwerken
leefomgeving en het Besluit activiteiten leefomgeving. Doel is vooral harmonisatie van technische regels en
verbetering van de gebruiksvriendelijkheid.

•

Thema Grenzen voor gebieden en locaties
In de Omgevingswet en de AMvB’s worden gebieden aangewezen zoals beperkinggebieden langs infrastructuur en
gebieden met militaire objecten. In de Omgevingsregeling worden de precieze grenzen getrokken. Alle gebieden
en locaties komen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daar is straks met één druk op de knop te zien welke
rijksregels gelden voor een specifiek gebied.

•

Thema Monitoring en onderzoeksverplichtingen
Dit thema richt zich op regels voor bestuursorganen rond monitoring, verslaglegging en registers. Harmoniseren en
vereenvoudigen van meet- en rekensystemen voor monitoring van (onder meer) omgevingswaarden geldt hier als
belangrijk doel.

•

Planning en proces
Voor de ontwikkeling van de Omgevingsregeling is kennis en expertise vanuit de praktijk onmisbaar. In 2017
organiseert het ministerie van I en M daarom expertsessies, werksessies en praktijkproeven. Die moeten ervoor
zorgen dat de vertaalslag van praktijk naar regelgeving kan worden gemaakt en verbetermogelijkheden ten volle
benut.210
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Het Besluit bouwwerken leefomgeving (bbl)

Samenvatting van het Bbl
Het Besluit bouwwerken leefomgeving is een van de vier AMvB’s die uitvoering geven aan de
Omgevingswet. Het besluit bevat, samen met het Besluit activiteiten leefomgeving, de algemene
regels waaraan burgers en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde activiteiten verrichten in de
fysieke leefomgeving.
Het Bbl bevat regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen
van een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk en het uitvoeren van
bouw- en sloopwerkzaamheden. Het Besluit activiteiten leefomgeving bevat voornamelijk regels om
het milieu, waterstaatwerken, wegen en spoorwegen, zwemmers en cultureel erfgoed te beschermen.
Het Besluit kwaliteit leefomgeving bevat de inhoudelijke kaders voor overheidsorganen, waarbinnen zij hun taken
en bevoegdheden op het terrein van de fysieke leefomgeving uitoefenen. Het Omgevingsbesluit regelt welk
bestuursorgaan het bevoegd gezag is om een omgevingsvergunning te verlenen. Ook regelt het welke
bestuursorganen, adviesorganen en adviseurs betrokken moeten worden bij de besluitvorming, de invulling van
procedures en stelt het regels aan een aantal op zichzelf staande onderwerpen zoals de milieueffectrapportage. 211

Inleiding
Dit besluit bevat de algemene rijksregels voor bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en
het in stand houden van bouwwerken. Dit zijn regels die genoemd zijn in artikel 4.3, eerste lid, van de
Omgevingswet.212
Artikel 4.3, eerste lid, is de grondslag voor het onderhavige besluit. Hiernaast is vooral artikel 4.21, rijksregels
bouwwerken, van belang. In artikel 4.21, eerste lid, is bepaald dat de in artikel 4.3 bedoelde regels worden gesteld
met het oog op het waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het waarborgen van
duurzaamheid en bruikbaarheid.
De regels moeten in ieder geval zo zijn dat een minimumkwaliteit van bouwwerken is gewaarborgd evenals een
brandveilig gebruik. Ook moet het belang van de veiligheid en gezondheid in de directe omgeving van het bouwen
en slopen worden gewaarborgd. Verder moet voor nieuw te realiseren bouwwerken en de directe omgeving
daarvan de toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking worden gewaarborgd.

Vanuit het oogpunt van lastenbeperking, rechtszekerheid, rechtsgelijkheid en voorspelbaarheid zijn de
regels van dit besluit in beginsel landelijk uniform. Door gemeenten waar nodig ruimte voor nadere
invulling, aanvulling of afwijking van regels te laten, kan bij de toepassing gebiedsgericht of in
individuele gevallen maatwerk worden geleverd.
Voorbeelden daarvan in dit besluit zijn: het bevoegd gezag kan in bijzondere gevallen op verzoek van een
aanvrager door middel van een maatwerkvoorschrift bepalen dat de technische nieuwbouweisen in dat
specifieke geval niet gelden. Hierbij geldt een adviesrecht met instemming van de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties.T20

Uitgangspunten van het besluit
Evenals bij de Woningwet het geval was, is dit besluit gebaseerd op het uitgangspunt dat de
opdrachtgever/ontwerper /bouwer van een nieuw bouwwerk en de eigenaar/beheerder/gebruiker
van een bestaand bouwwerk in principe zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit, het gebruik en de
instandhouding daarvan. Om te zorgen dat de uitoefening van die verantwoordelijkheid niet leidt tot
211
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maatschappelijk ongewenste situaties op het terrein van veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en
bruikbaarheid is daarvoor een publiekrechtelijk kader nodig. 213
Dit besluit mag de uitoefening van die eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen niet verder
beperken dan met het oog op het maatschappelijk belang strikt noodzakelijk is. Dit uitgangspunt komt onder
andere tot uitdrukking in het hanteren van een minimumniveau van eisen alsmede in de vrije indeelbaarheid en
het beginsel van verworven rechten (rechtens verkregen niveau).
Het Bbl bevat minimumeisen. Het is altijd toegestaan om een hoger kwaliteitsniveau te realiseren dan op grond van
dit besluit minimaal vereist is.
Vrije indeelbaarheid betekent dat de ontwerper van een bouwwerk in principe de vrijheid heeft om oplossingen te
bedenken die aansluiten bij de wensen van de opdrachtgever en de marktsituatie. De technische bouwvoorschriften
in dit besluit zijn er daarom op gericht de voorschriften op een zo hoog mogelijk niveau (aan een zo groot mogelijke
bouwkundige eenheid) te stellen. Eén eis aan een eigenschap van een gebouw is te prefereren boven een aantal
eisen aan bouwdelen en één eis aan een bouwdeel is weer te verkiezen boven een aantal eisen aan
bouwmaterialen.
Het beginsel van verworven rechten (rechtens verkregen niveau) houdt in dat bestaande bouwwerken zoveel
mogelijk worden ontzien, wanneer bestaande technische eisen worden aangescherpt of nieuwe eisen worden
geïntroduceerd. In artikel 5.5 zijn de randvoorwaarden voor dit rechtens verkregen niveau opgenomen.

Uitputtendheid
In de Omgevingswet is uitoefening van taken en bevoegdheden met betrekking tot de fysieke
leefomgeving primair aan de gemeenten toebedeeld, maar kan ook het Rijk (met inachtneming van
artikel 2.3, tweede lid, van de wet) taken en bevoegdheden uitoefenen als daar regels over zijn gesteld.
Artikel 4.3 van de wet bevat zo’n regel. Op grond daarvan moeten bij AMvB algemene regels worden
gesteld over een aantal activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke
leefomgeving, waaronder het bouwen, in stand houden, gebruiken en slopen van bouwwerken.

Toepassingsbereik
Met artikel 4.3 Omgevingswet beoogt de regering de onderwerpen waarvoor het Rijk aan de lat staat
om algemene regels te stellen, af te bakenen ten opzichte van de onderwerpen waarvoor uitsluitend
decentrale overheden binnen hun verordenende bevoegdheid regels over activiteiten kunnen stellen
(artikel 4.1).
De enkele opname van de grondslag in de wet om voor de opgesomde activiteiten algemene rijksregels
te stellen betekent niet dat decentrale overheden van rechtswege elke verordenende bevoegdheid
verliezen om algemene regels te stellen over die activiteiten. Voor zover activiteiten of aspecten
daarvan buiten het toepassingsbereik van de AMvB vallen, resteert een vrije verordenende
bevoegdheid voor decentrale overheden.214
Het staat gemeenten vrij om in het omgevingsplan eisen te stellen aan het waterhuishoudkundig bouwrijp maken
van een locatie of om in het omgevingsplan algemene regels over andere (deel)aspecten van het gebruik van
bouwwerken te stellen, bijvoorbeeld over het maximale aantal personen dat vanuit oogpunt van gezondheid
tegelijk in een woning mag verblijven zodat zogenoemde overbewoning wordt voorkomen.

Voor zover activiteiten en aspecten daarvan wel onder het toepassingsbereik van dit besluit vallen en
uitputtend zijn geregeld, bestaat geen ruimte voor het stellen van gemeentelijke regels, tenzij de regels
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in dit besluit die mogelijkheid expliciet bieden in de vorm van maatwerkregels op grond van artikel 4.6
van de wet. 215
Bijvoorbeeld: afhankelijk van de gebruiksfunctie van het gebouw en het aantal personen dat daarin tegelijk zal
verblijven, is het op grond van dit besluit in sommige gevallen verboden om een gebouw zonder gebruiksmelding
in gebruik te nemen. Dit besluit biedt gemeenten expliciet de mogelijkheid om door een maatwerkregel in het
omgevingsplan voor een aantal gebruiksfuncties van die landelijke grenswaarde af te wijken. Daarmee is in dit
besluit dit deelaspect van het brandveilig gebruik van gebouwen uitputtend geregeld, daarbij ruimte voor lokale
maatwerkregels biedend.

Vergunningvrij, melding- en vergunningplichtig
Bij de meeste categorieën van activiteiten bieden de algemene regels, waar nodig aangevuld met
maatwerkvoorschriften of maatwerkregels, voldoende mogelijkheid tot het reguleren van nadelige
gevolgen voor de fysieke leefomgeving.
Bij een deel van de activiteiten is het echter gewenst dat de activiteit niet mag starten, voordat het
bevoegd gezag op de hoogte van de activiteit is gebracht of voorafgaand met het uitvoeren van de
activiteit heeft ingestemd. In dergelijke gevallen is een voorafgaande melding of omgevingsvergunning
vereist.216

Meldingsplichten
Het Bbl bevat de volgende meldingsplichten:
- de melding brandveilig gebruik,
- de sloopmelding, en
- de melding mobiel breken.
Op grond van artikel 4.4 van de wet kan in de algemene regels een verbod worden opgenomen om zonder
voorafgaande melding aan het bevoegd gezag een activiteit te verrichten. Deze melding geeft het bevoegd gezag
de tijd voor een initiële controle van de voorgenomen activiteit zodat het zich er van kan vergewissen dat de
voorgenomen bouwactiviteit voldoet aan de regels van dit besluit. 217
Een andere aanleiding voor het opnemen van een meldingsplicht is dat het bevoegd gezag dan tijdig kan
beoordelen of het nodig is maatwerkvoorschriften te stellen. Soms zal het bevoegd gezag zelf maatregelen
moeten nemen in verband met de voorgenomen activiteit, zoals bij een sloopactiviteit langs een weg die tot het
nemen van verkeersmaatregelen noodzaakt. Zonder tijdige melding is het verboden de activiteit te verrichten.
Als een activiteit geen onmiddellijke substantiële gevolgen voor de fysieke leefomgeving kan hebben, is in dit
besluit veelal gekozen geen melding te eisen. Bij die activiteiten is het immers niet strikt noodzakelijk dat het
bevoegd gezag voorafgaand aan de activiteit een beoordeling uitvoert van de naleving van de regels of van de
noodzaak voor maatwerk. Dat kan immers ook nadat de activiteit is aangevangen.
Een melding kan digitaal worden gedaan. Als een voorgenomen activiteit meerdere meldingsplichtige activiteiten
omvat, kan de melding in één keer worden gedaan. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen als voor het slopen van
een bouwwerk een sloopmelding is vereist en ook melding moet worden gedaan van de inzet van een mobiele
breker voor het op de sloopplaats breken van het van die sloop afkomstige puin. Beide meldingen kunnen tegelijk
via hetzelfde (digitale) formulier worden gedaan. 218

Het bevoegd gezag kan creatief omgaan met het meldingensysteem. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk
om aan een (verplichte) melding een verbod te koppelen om binnen een bepaald tijdsbestek met de
gemelde activiteit te beginnen.
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Bij een melding moeten de in dit besluit aangegeven gegevens en bescheiden worden aangeleverd. Van een
melding in de zin van dit besluit is pas sprake als de vereiste gegevens en bescheiden daadwerkelijk zijn
aangeleverd. Een ‘onvolledige’ melding is dus geen melding. 219
Omdat een
melding ten minste vier weken voor het begin van de activiteit bij het bevoegd gezag moet zijn ingediend, is het
belangrijk dat over de juiste datum van indiening geen misverstand moet kunnen bestaan. Om die reden ontvangt
de melder door of namens het bevoegd gezag een ontvangstbevestiging waarin de datum van ontvangst is
vermeld.220

Een melding die niet voldoet aan de door het bevoegde gezag gestelde eisen is geen rechtsgeldige
melding. Als het bevoegd gezag tot die conclusie komt, ligt het voor de hand dat degene die de melding
heeft gedaan, hiervan op de hoogte wordt gesteld.
Informatieplichten De informatieplicht moet worden onderscheiden van de meldingsplicht. Er is sprake van een
informatieplicht wanneer degene die een bepaalde activiteit verricht bepaalde informatie aan het bevoegd gezag
moet verstrekken.
In het Bouwbesluit 2012 werd hier van een mededelingsplicht gesproken. De informatieplicht is een gebod om
op een bepaald moment bepaalde informatie te verstrekken, wanneer niet aan dat gebod wordt voldaan heeft
dat niet direct consequenties. Dit is dus anders dan bij het niet voldoen aan een meldingsplicht. 221

Een meldingsplicht is – in tegenstelling tot een informatieplicht - altijd rechtstreeks gekoppeld aan een
verbod om de betreffende activiteit zonder die melding te starten.
Informatieplichten zijn bedoeld om het bevoegd gezag te ondersteunen bij de controle van de naleving van de
regels van dit besluit, bij de beoordeling van de gevolgen van activiteiten voor de fysieke leefomgeving
(bijvoorbeeld in verband met cumulatie) of bij het nakomen van een eigen verplichting van het bevoegd gezag
om bepaalde activiteiten te registreren (bijvoorbeeld vanwege de implementatie van Europees recht).
Voorbeelden van zulke informatieplichten in het Bbl zijn dat het bevoegd gezag ten minste twee werkdagen voor
het begin van (omgevingsvergunningplichtige) bouwwerkzaamheden of (sloopmeldingplichtige) sloopwerkzaamheden moet worden geïnformeerd en opnieuw ten hoogste één werkdag na beëindiging van die
werkzaamheden.222

Regels m.b.t. de vergunningplicht
Voor inzet van het instrument vergunningplicht is bij bouwen met name gekozen als de bouwactiviteit
dusdanige gevolgen voor de fysieke leefomgeving kan hebben, dat voorafgaande toestemming van het
bevoegd gezag voor die activiteit gewenst is. Op basis van deze risicobenadering is een deel van de
bouwactiviteiten vergunningplichtig. Als voor de regulering van een activiteit voor een
vergunningplicht is gekozen, betekent dat niet dat er voor die activiteit geen algemene regels (meer)
gelden.
Een voorbeeld daarvan is het stelsel voor de beoordeling van een aanvraag om omgevingsvergunning voor de
bouwactiviteit. Wat de bouw- en installatietechnische aspecten van het bouwplan betreft moet de vergunning
worden verleend (en mag die niet worden geweigerd) als het bouwplan voldoet aan de regels die daarop op grond
van dit besluit van toepassing zijn. De algemene rijksregels van dit besluit hebben dus niet alleen rechtstreekse
werking, maar zijn ook onderdeel van het beoordelingskader voor aanvragen om omgevingsvergunning voor een
bouwactiviteit.
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Het limitatief-imperatieve karakter van dat beoordelingskader komt ook tot uitdrukking in artikel 5.20, tweede
lid, onder a, van de wet, dat aangeeft dat de vergunning een bouwactiviteit wordt geweigerd als niet aan de
gestelde regels over bouwactiviteiten is voldaan.223

De aanwijzing van de vergunningplichtige respectievelijk vergunningvrije gevallen voor de
bouwactiviteit zal voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit via het Invoeringsbesluit in dit
besluit worden opgenomen vanwege de samenhang met algemene regels.

Bevoegd gezag en verboden
Welk bestuursorgaan bevoegd gezag is voor het besluit over de omgevingsvergunning wordt deels bij
algemene maatregel van bestuur bepaald. In de Omgevingswet is een hoofdregel opgenomen,
namelijk dat de gemeente bevoegd is voor het verlenen van de omgevingsvergunning bij een aanvraag
om één activiteit.
Op deze hoofdregel kunnen een begrensd aantal specifieke uitzonderingen worden gemaakt. Voor situaties dat
de aanvraag op één activiteit betrekking heeft, bevat de wet een limitatieve lijst van gevallen waarin de
bevoegdheid aan het waterschap, de provincie of het Rijk kan worden toegedeeld. Hierbij is voor enkelvoudige
activiteiten aansluiting gezocht bij de huidige verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.
Toch wordt verwacht dat als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet de gemeente in meer gevallen
het bevoegd gezag zal zijn voor de verlening van de omgevingsvergunning. De oorzaak hiervoor ligt in het feit dat
een groot aantal op zichzelf staande vergunningenstelsels uit de oude wetgeving opgaat in de
omgevingsvergunning. Wanneer een initiatief meerdere vergunningplichtige activiteiten omvat, is er nog steeds
maar één bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning die daarvoor wordt aangevraagd, en geldt ook hier de
hoofdregel dat deze rol bij de gemeente komt te liggen.

Het bevoegd gezag voor de algemene regels opgenomen in het Ob is over het algemeen het college
van burgemeester en wethouders. Uit artikel 4.9 van de wet vloeit voort dat dat het bevoegd gezag
voor de melding, het stellen van maatwerk en het toestaan van gelijkwaardige maatregelen ingevolge
artikel 18.2 van de wet ook het bevoegd gezag tot handhaven van de algemene regels is.224
Voor een aantal onderwerpen is een afwijkende regeling. Dit betreft regels aangaande de verordening
bouwproducten en een aantal regels ter implementatie van de richtlijn energieprestatie gebouwen, zoals het
energielabel. In die gevallen is de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het bevoegd gezag.
Voor informatieplichten op grond van dit besluit geldt een soortgelijke regeling van het bevoegd gezag: in het
algemeen is het college van burgemeester en wethouders bevoegd gezag, tenzij anders is bepaald. Als de
aanvraag om een omgevingsvergunning naast een bouwactiviteit ook een zogenoemde ‘magneetactiviteit’ omvat
kan een ander bestuursorgaan, zoals gedeputeerde staten of een andere minister, bevoegd gezag zijn voor de
omgevingsvergunning voor beide activiteiten.225

De artikelen 3.1 t/m 3.10 van het Ob geven voor alle mogelijke combinaties van vergunningplichtige
activiteiten altijd een eenduidig antwoord op de vraag wie bevoegd gezag is. Dit geldt ook wanneer er
sprake is van meerdere magneetactiviteiten in één aanvraag. In dat geval beslist op grond van artikel
3.9 van het Omgevingsbesluit het hoogste bevoegd gezag.
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Indien het gaat om twee magneetactiviteiten van het Rijk is de Minister van Infrastructuur en Milieu bevoegd
gezag. Voor het bepalen wie de aanvraag voor een meervoudige activiteit afhandelt hoeft geen aparte procedure
te worden gevolgd of verslag te worden gelegd, er hoeft slechts te worden bezien welke activiteiten precies
worden aangevraagd en wie op grond van het ontwerp-Omgevingsbesluit bevoegd gezag is voor de aanvraag. Het
is de bedoeling om dit in het Digitaal Stelsel Omgevingsrecht te automatiseren, zodat de aanvraag meteen naar
het juiste bestuursorgaan wordt doorgeleid nadat deze digitaal is ingediend. 226

De meeste regels in dit besluit bestaan uit relatieve geboden. De regels verplichten dan niet tot het
uitvoeren van activiteiten, maar bevatten regels waaraan moet worden voldaan als een initiatiefnemer
een activiteit uitvoert. 227
De regels waaraan het bouwen van een bouwwerk moet voldoen schrijven voor waar de staat van het bouwwerk
bij oplevering aan moet voldoen en de regels inzake het in stand laten van bouwwerken schrijven voor wat de
staat van een bestaand bouwwerk minimaal moet zijn. Die regels gaan dus over het “product” bouwwerk.
De regels voor het in stand houden van bouwwerken gebieden dus impliciet om te gaan verbouwen of te slopen
wanneer aan dat laagste niveau niet langer wordt voldaan. Voor verbouw en wijziging van de 228gebruiksfunctie
geldt ook dat wanneer men iets wil gaan doen met het gebouw, aan bepaalde regels moet worden voldaan. Zo
ook de regels voor nieuwbouw.
In enkele gevallen is er sprake van absolute geboden waarbij de eigenaar (of degene die uit andere hoofde
bevoegd is tot het treffen van voorzieningen aan een bouwwerk) verplicht is iets te doen. Zo’n gebod kan worden
opgelegd door het bevoegd gezag bij bestaande bouwwerken door middel van een maatwerkvoorschrift, dan wel
door handhavend op te treden.
Verder geldt er voor bestaande bouwwerken een gebod in de vorm van een onderzoeksplicht voor de eigenaar
of degene die uit andere hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen aan een bouwwerk indien het
bouwwerk behoort tot een bij ministeriële regeling aan te wijzen categorie waarvan is gebleken dat dat type
bouwwerken een gevaar voor de veiligheid of gezondheid op kan leveren.
Daarnaast zijn er nog de regels over het gebruiken van bouwwerken en het uitvoeren van bouw- en
sloopwerkzaamheden. Deze regels bevatten in een aantal gevallen wel absolute geboden en verboden.
Bijvoorbeeld het verbod op open vuur. 229

Bij het handelen of nalaten in strijd met deze ge- of verboden is altijd sprake van een overtreding
waartegen het bevoegd gezag bestuursrechtelijk handhavend kan optreden.230
Dat blijkt uit artikel 18.1, aanhef en onder c, van de wet. Onder de Woningwet was in artikel 1b van de wet een
verbod om het Bouwbesluit 2012 te overtreden opgenomen. De opzet van de Omgevingswet is vergelijkbaar. Er
kan bij vaststellen van het handelen of nalaten in strijd met de regels meteen worden opgetreden met een last
onder bestuursdwang of dwangsom.231

Doel- en middelvoorschriften en gelijkwaardigheid
De inhoudelijke regels van de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het Bbl zijn uitgewerkt in de vorm van
doel- en middelvoorschriften.
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Een voorbeeld van een doelvoorschrift uit dit besluit is dat een gebouw bij brand binnen redelijke tijd door de
aanwezigen moet kunnen worden verlaten. Een voorbeeld van een middelvoorschrift is dat een deur 30
minuten brandwerend moet zijn.

Een initiatiefnemer kan aan de doelvoorschriften voldoen door de middelvoorschriften toe te passen
of door een gelijkwaardige maatregel te nemen. 232
Als waarborg voor de flexibiliteit voor degene die de activiteit verricht, bevat artikel 4.7 van de wet een regeling
van gelijkwaardigheid. Dit geeft het recht om een maatregel toe te mogen passen die gelijkwaardig is aan de
maatregel die in het besluit is voorgeschreven. De term “maatregel” moet daarbij niet te nauw worden gelezen:
ook werkwijzen of meetmethoden vallen hieronder. Innovatieve oplossingen die nog niet in dit besluit zijn
vastgelegd, worden hiermee mogelijk gemaakt. 233

De Omgevingswet heeft - in artikel 4.7, eerste lid - als uitgangspunt dat het bevoegd gezag
voorafgaand toestemming moet verlenen voor de toepassing van een gelijkwaardige maatregel. Dit
uitgangspunt betreft alle algemene regels, ongeacht of dat gemeentelijke, provinciale of rijksregels
zijn.
Als de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een vergunningplichtige activiteit wordt die
toestemming door indiening van de vergunningaanvraag aangevraagd.
Het bevoegd gezag beoordeelt de gelijkwaardigheid van de maatregel dan als onderdeel van het bouwplan
waarvoor vergunning is aangevraagd. Door de vergunning te verlenen voor het bouwplan wordt impliciet tevens
toestemming voor de toepassing van de gelijkwaardige maatregel verleend. Dit sluit aan bij de tot op heden
bestaande praktijk van vergunningverlening voor bouwactiviteiten.
Het tweede lid van artikel 4.7 van de wet biedt de mogelijkheid om toepassing van een gelijkwaardige maatregel
toe te staan zonder voorafgaande toestemming van het bevoegd gezag. Van deze mogelijkheid is in dit besluit
gebruik gemaakt door te bepalen:
➢

➢

dat de toepassing van een gelijkwaardige maatregel is toegestaan na een melding als de gelijkwaardige
maatregel betrekking heeft op een activiteit waarvoor op grond van dit besluit een melding is
voorgeschreven, en
dat de toepassing van een gelijkwaardige maatregel is toegestaan zonder voorafgaande toestemming
en zonder voorafgaande melding als de gelijkwaardige maatregel betrekking heeft op een activiteit
waarvoor op grond van de wet of dit besluit geen vergunning of melding is voorgeschreven. In die
gevallen heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om de gelijkwaardigheid van de toegepaste
maatregel repressief te beoordelen. 234

Ongeacht of de gelijkwaardigheid door het bevoegd gezag preventief of achteraf wordt beoordeeld,
geldt altijd dat de gelijkwaardigheid voldoende aannemelijk moet worden gemaakt door degene die in
het concrete geval een beroep op gelijkwaardigheid doet, dus ook bij een beroep op gelijkwaardigheid
bij een meldingsplichtige of vergunningvrije activiteit. De bewijslast moet dus geleverd worden door
degene die zich op de gelijkwaardigheid van de toe te passen respectievelijk toegepaste maatregel
beroept. 235
Het derde lid van artikel 4.7 van de wet geeft de mogelijkheid om het gelijkwaardigheidsbeginsel in dit besluit
uit te sluiten of de toepassing daarvan te begrenzen. Daarvan is gebruik gemaakt om in afdeling 7.1 het
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gelijkwaardigheidsbeginsel uit te sluiten van activiteiten met asbest of asbesthoudende producten die slechts
verricht mogen worden door een gecertificeerd bedrijf.
Reden voor die uitsluiting is dat het in verband met risico’s voor mens en milieu ongewenst is om toepassing
van eventuele gelijkwaardigheden te laten plaatsvinden buiten het kader van de certificatieschema’s die
krachtens het Arbeidsomstandighedenbesluit op de bedoelde handelingen van toepassing zijn. 236

Maatwerk
Bij de toepassing van algemene rijksregels over activiteiten kan behoefte bestaan om de door het Rijk
gestelde regels te laten aansluiten op lokale omstandigheden of de specifieke situatie van degene die
de activiteit verricht.237
Lokaal maatwerk kan worden geleverd via maatwerkvoorschriften of via maatwerkregels.
Maatwerkvoorschriften zijn beschikkingen – appellabele besluiten - gericht tot degene die een activiteit
verricht. Maatwerkregels daarentegen hebben het karakter van algemeen verbindende voorschriften die in
het omgevingsplan, de waterschapsverordening of de omgevingsverordening kunnen worden opgenomen.
Maatwerkregels zijn gericht op een bepaalde locatie of een bepaald gebied en raken dus – in beginsel - een
variabele doelgroep.

Voor lokaal maatwerk biedt de Omgevingswet wet, naast de hiervoor beschreven regeling van
gelijkwaardigheid, verschillende mogelijkheden:
o

o

o

het stellen van maatwerkvoorschriften in het individuele geval, waarmee algemene regels kunnen worden ingevuld,
aangevuld of waarmee van algemene regels kan worden afgeweken. Maatwerkvoorschriften zijn beschikkingen,
gericht tot degene die de activiteit verricht, dus een bepaald persoon of bepaald bedrijf,
het stellen van maatwerkregels, waarmee algemene rijksregels kunnen worden ingevuld, aangevuld of waarmee
van algemene regels kan worden afgeweken. Maatwerkregels zijn algemeen verbindende voorschriften die in het
omgevingsplan, de waterschapsverordening of de omgevingsverordening worden opgenomen. Zij gelden voor een
bepaalde locatie of een bepaald gebied en daarmee dus voor een variërende doelgroep, en
het instellen van een vergunningplicht, waarbij een activiteit voorafgaand aan de uitvoering daarvan individueel
moet worden getoetst. 238

Inhoudelijke waarborgen
Aan het toepassen van maatwerkmogelijkheden zijn grenzen. De eerste begrenzing vloeit voort uit het
oogmerk en de strekking van de algemene rijksregels, zoals beschreven in paragraaf 4.3.2 van de
wet.239
De artikelen 4.5 (maatwerkvoorschriften) en 4.6 (maatwerkregels) van de wet bepalen dat die paragraaf van
overeenkomstige toepassing is op het stellen van maatwerkvoorschriften en maatwerkregels. Maatwerk kan dus
niet gesteld worden met een ander oogmerk dan in de wet is voorgeschreven. Hiermee is geborgd dat het bevoegd
gezag niet willekeurig mag omspringen met de mogelijkheid van maatwerk en ook dat bij het toepassen van
maatwerk in ieder geval de doelen en strekking van de wet en de besluiten moeten worden nageleefd. 240
Dit is van belang omdat de overheid de rechtszekerheid en gelijkheid van burgers en bedrijven dient te waarborgen
en te bevorderen. Het betekent ook dat de regels in dit besluit ondubbelzinnig moeten zijn en bij voorbaat duidelijk
moeten maken wat de rechtspositie van de initiatiefnemer en andere belanghebbenden is. Daarmee is het
speelveld voor iedereen gelijk.
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Tegelijkertijd moet worden erkend dat de regels van dit besluit in zeer uiteenlopende omstandigheden van
toepassing zijn. Daarom is in sommige situaties een aanpassing of aanvulling van de algemene regels nodig, om tot
de beste regel voor die specifieke context te komen. Dit betekent dat de vereisten van rechtszekerheid en gelijkheid
niet alleen een beschermende functie hebben (ondubbelzinnige regels) maar ook een activerende functie.
Van het bevoegd gezag wordt een actieve houding verwacht bij het realiseren van het doel en de strekking van de
regels in dit besluit. Waar nodig leidt dat tot het toepassen van maatwerk, om de regels goed te laten aansluiten
op de omstandigheden van het geval. Doordat dit niet willekeurig mag gebeuren, maar op basis van transparante
besluitvorming en met de mogelijkheid van bezwaar en beroep, is ook bij maatwerk sprake van waarborgen voor
de rechtszekerheid.241

Procedurele waarborgen
Naast de inhoudelijke waarborgen zijn er ook procedurele waarborgen bij het stellen van
maatwerkvoorschriften en maatwerkregels, die voortvloeien uit de Algemene wet bestuursrecht
(Awb). 242
Net als bij ieder ander besluit moet het bevoegd gezag voldoende onderzoek doen naar de belangen die met het
maatwerkvoorschrift of de maatwerkregel zijn gemoeid. Het besluit moet daarnaast worden voorzien van een
deugdelijke motivering. Een andere procedurele waarborg is dat in de voorbereidingsprocedure van maatwerk
wordt voorzien in betrokkenheid van belanghebbenden.
Maatwerkregels worden opgenomen in het omgevingsplan en volgen dus de voorbereidingsprocedure van dat plan
(afdeling 3.4 Awb, zie paragraaf 16.3.5 van de wet). Daarbij kan een ieder een zienswijze indienen op het ontwerp
van het plan of de verordening. Tegen het vaststellen van het omgevingsplan staat bovendien beroep open – dus
ook tegen de daarin opgenomen maatwerkregels.

Maatwerkvoorschriften (zie hieronder) daarentegen worden voorbereid met de reguliere procedure
van afdeling 4.1.2 Awb (tenzij het bevoegd gezag in een concreet geval besluit om afdeling 3.4 Awb
toe te passen).
Als het bevoegd gezag ambtshalve een maatwerkvoorschrift wil stellen, zal het op grond van artikel 4:8 Awb
belanghebbenden die daartegen naar verwachting bezwaren hebben in de gelegenheid moeten stellen om een
zienswijze in te dienen. Tegen een maatwerkvoorschrift is beroep mogelijk (voorafgegaan door bezwaar, als de
reguliere procedure is toegepast). De zorgvuldigheidseisen van de Awb en de betrokkenheid van belanghebbenden
dragen eraan bij dat maatwerk in lijn met de wet en dit besluit wordt toegepast. Op deze manier is de
rechtszekerheid van de betrokkenen procedureel geborgd. 243

Maatwerkvoorschriften
Maatwerk op de algemene rijksregels moet op besluitniveau expliciet opengezet worden. Als
maatwerk nodig is om de algemene regels beter te laten aansluiten op een specifiek geval bestaat
daarvoor in beginsel vaak ruimte. Dat betekent niet dat het stellen van maatwerkvoorschriften
onbeperkt mogelijk is.244
Ten eerste bepaalt de wet dat het oogmerk en de strekking van de algemene rijksregels, zoals in de wet vastgelegd,
ook van toepassing zijn op de bevoegdheid tot het stellen van voor maatwerkvoorschriften. Als in dit besluit het
oogmerk en de strekking nader is afgebakend of uitgewerkt, geldt die afbakening of uitwerking ook voor
maatwerkvoorschriften.
Ten tweede is er in algemene zin wel sprake van een aantal beperkingen aan de mogelijkheid van maatwerk. Het is
niet mogelijk het toepassingsbereik van de rijksregels via maatwerk anders te regelen. Dat ligt buiten de
bevoegdheid zoals deze uit de wet volgt en behoeft dus geen regeling in dit besluit. Indien maatwerk mogelijk is op
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regels die zoals de meeste regels in dit besluit over het verrichten van activiteiten gaan, kan geen maatwerk worden
gegeven wanneer er geen sprake is van het verrichten van een bepaalde activiteit, maar juist van nalaten.
Het toepassingsbereik van de regels strekt zich niet uit tot nalaten. In een voorkomend geval kan het nalaten van
een activiteit of handeling wel tot een overtreding van de algemene zorgplicht van artikel 1.7 van de wet leiden,
waartegen het bevoegd gezag dan handhavend kan optreden.
Ook wordt in het besluit geregeld dat geen maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over meldingsplichten
(vanwege het daaraan gekoppelde verbod om met een activiteit te starten), meet- en rekenmethoden (omdat
daarbij uniformiteit verzekerd moet zijn en wat flexibiliteit betreft met regeling van gelijkwaardigheid kan worden
volstaan) en bij dwingende internationaalrechtelijke verplichtingen. Om willekeur bij het toepassen van maatwerk
te voorkomen, is bij de artikelen over maatwerk telkens expliciet aangegeven welke belangen daarmee gediend
moeten worden.

Maatwerkvoorschriften in het Bbl
De regeling voor het stellen van maatwerkvoorschriften in het BBL is zodanig opgezet dat de landelijke uniformiteit van de
bouwregelgeving gegarandeerd blijft.
Dit betekent niet dat maatwerk niet mogelijk is bij de regels in dit besluit, maar wel dat de mogelijkheden daartoe grotendeels
in het verlengde liggen van hetgeen eerder op grond van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 mogelijk was. 245
Onder de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 bestonden specifieke bevoegdheden om in bepaalde gevallen
ontheffing van regels te verlenen of juist nadere of aanvullende eisen te stellen. Deze mogelijkheden werden toen
nog niet bestempeld als maatwerk, maar zijn binnen het stelsel van de Omgevingswet wel als zodanig te
beschouwen. Deze al bestaande mogelijkheden zijn waar nodig aangepast en als maatwerkmogelijkheden
opgenomen in dit besluit. Het gaat hierbij met name om de volgende artikelen uit de Woningwet en het
Bouwbesluit 2012:
o
o
o

de ontheffingsmogelijkheid van artikel 7 van de Woningwet is opgenomen in artikel 4.5 van dit besluit,
de aanschrijfmogelijkheid van artikel 13 van de Woningwet is opgenomen in artikel 3.7, en
de mogelijkheid van artikel 1.21 Bouwbesluit 2012 tot het stellen van nadere eisen na een
gebruiksmelding is opgenomen in artikel 6.5. 246

Daarnaast bevatte het Bouwbesluit 2012 op enkele plaatsen de term ‘naar het oordeel van het bevoegd gezag’, een
voorbeeld hiervan was te vinden in artikel 6.36 (brandweeringang) van het Bouwbesluit 2012. Daarbij werd aan het
bevoegd gezag de mogelijkheid geboden in het specifieke geval te beoordelen of wel of geen brandweeringang
nodig was, feitelijk een afwijking van de landelijke regel. Dit kan beschouwd worden als een vorm van maatwerk;
het in gevallen aanpassen van de algemene regel zodat deze past op de lokale situatie.
In dit besluit zijn deze bevoegdheden voor het bevoegd gezag ook vormgegeven als maatwerk (het maatwerk bij de
brandweeringang is opgenomen in artikel 3.130 van dit besluit).
Ten slotte zijn vergeleken met het Bouwbesluit 2012 enkele nieuwe maatwerkmogelijkheden opgenomen. Het
gaat hier bijvoorbeeld op de maatwerkmogelijkheden rondom het onderwerp mobiel breken, een onderwerp
afkomstig uit het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. Daarnaast is in bepaalde gevallen ook maatwerk
mogelijk op de specifieke zorgplicht. Dit stelt het bevoegd gezag in de gelegenheid nadere invulling te geven aan de
zorgplicht zodat het voor de normadressaat duidelijk is waar hij aan moet voldoen.247

Waar maatwerkmogelijkheden openstaan is dit expliciet aangegeven in de openingsafdeling van elk
hoofdstuk van het Bbl. 248
De afbakening van deze mogelijkheid is indien mogelijk direct daarbij gegeven, of waar dit gaat om een specifieke
afbakening voor een bepaalde regel, zo dicht mogelijk bij deze regel. Een afbakening kan bijvoorbeeld inhouden dat
maatwerk alleen afwijking kan inhouden en niet nadere invulling, of dat maatwerk alleen mogelijk is na een melding.
Zie hiervoor ook de artikelsgewijze toelichting.
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Als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zal een deel van de
taken in het kader van de vergunningverlening die op dit moment bij de gemeente berust, op termijn
worden overgenomen door een private kwaliteitsborger.
Ook in deze situatie behoudt het bevoegd gezag echter de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen
aangezien het stelsel van kwaliteitsborging gefaseerd ingevoerd zal worden. Bij gevolgklasse 2 en 3 behoudt de
gemeente vooralsnog dezelfde bevoegdheden.
Voor de onderwerpen omgevingsveiligheid (hoofdstuk 7) en bestaande bouw (hoofdstuk 3) verandert het stelsel
van kwaliteitsborging ook niets aan de bevoegdheden van de gemeente. De maatwerkmogelijk-heden die in deze
hoofdstukken geboden worden aan het bevoegd gezag blijven dus inzetbaar als de gemeente dit noodzakelijk acht.
Wanneer in dit besluit is aangegeven dat een maatwerkvoorschrift op aanvraag kan worden gesteld, is deze
aanvraag vormvrij. De Awb is op de aanvraag van toepassing.

Maatwerkregels in het Bbl
Het instrument maatwerkregels maakt het in beginsel mogelijk om in het omgevingsplan, de
waterschapsverordening of de omgevingsverordening de algemene rijksregels in te vullen, aan te
vullen of daarvan af te wijken.249
Hierbij wordt opgemerkt dat afwijken van de regel iets anders is dan door toepassing van een gelijkwaardige
maatregel aan een regel voldoen. Op grond van het gelijkwaardigheidbeginsel mag ook een andere dan de
voorgeschreven maatregel worden toegepast. Voorwaarde daarbij is echter dat met die andere maatregel ten
minste hetzelfde resultaat wordt bereikt als met de voorgeschreven maatregel is beoogd. Bij toepassing van een
gelijkwaardige maatregel is dus aan de regel voldaan en is er geen sprake van afwijken.

Toepassing van maatwerkregels ligt niet bij alle categorieën van activiteiten voor de hand:
➢ de regels in dit besluit betreffen onderwerpen waarbij geen taken en bevoegdheden voor
provincie en waterschap zijn belegd, zodat in dit besluit ook geen sprake kan zijn van op deze
overheden gerichte maatwerkmogelijkheden,
➢ maatwerkregels hebben in het algemeen vooral nut bij onderwerpen met een gebiedsgerichte
component. Omdat verreweg de meeste regels in dit besluit betrekking hebben op technische
eisen aan individuele bouwwerken ontbreekt daar op voorhand die gebiedsgerichte
component. 250
Toch wordt met dit besluit voor enkele gevallen de mogelijkheid geboden om maatwerkregels te
stellen. Opgemerkt wordt dat de mogelijkheid tot het stellen van maatwerkregels in dit besluit alleen
geboden wordt aan gemeenten. 251
Dit is het geval bij energiezuinigheid, duurzaam bouwen en alleen bij de woonfunctie de bruikbaarheids-eisen.
Gemeenten kunnen door een maatwerkregel in het omgevingsplan gebieden aanwijzen waar voor nieuwbouw
strengere energiezuinigheidseisen gelden of strengere milieuprestatie-eisen aan de toe te passen
bouwmaterialen. Dit geeft ruimte aan lokale ambities van gemeenten.
Ook kan een gemeente in het omgevingsplan maatwerkregels opnemen voor de bruikbaarheid van de
woonfunctie. De gemeente mag de bruikbaarheidseisen van dit besluit alleen versoepelen. Bij dergelijke
maatwerkregels kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het versoepelen van de eisen voor de opstelplaatsen voor
een aanrecht, een kooktoestel, een verwarmingstoestel en een warmwatertoestel.
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Zorgplicht
In de Omgevingswet worden de algemene regels van het Bbl voor activiteiten (die direct betrekking
hebben op het handelen van mensen - zoals het gebruik en onderhoud van bouwwerkinstallaties,
brandveilig gebruik van bouwwerken en het daadwerkelijk uitvoeren van bouw- en
sloopwerkzaamheden) gecombineerd met een specifieke zorgplicht. 252
In de hoofdstukken 4 en 5, waarin concrete regels over het product “bouwwerk” zijn opgenomen, zijn
geen specifieke zorgplichten opgenomen.
Zo’n zorgplicht is bij die regels niet nodig omdat de regels van dit besluit waarmee technische eisen aan het product
“bouwwerk” worden gesteld, op zich al voldoende zijn voor het bereiken van de technische kwaliteit die
bouwwerken vanuit oogpunt van veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid minimaal moeten
hebben.
Als bijvoorbeeld, een nieuw gebouw gebouwd wordt dat aan de in dit besluit gestelde eisen over constructieve
veiligheid voldoet, is de constructieve veiligheid van dat gebouw door die regels al voldoende geborgd. Er is in
aanvulling op die regels geen behoefte aan een specifieke zorgplicht. Het staat de opdrachtgever van de bouw vrij
om een constructief nog veiliger gebouw te laten bouwen maar dat is dan zijn eigen keuze. Een zorgplicht heeft in
dat verband geen toegevoegde waarde.

Dat geldt in beginsel (lees: grotendeels) ook voor de regels die in hoofdstuk 3 zijn opgenomen over de
staat van bestaande bouwwerken.253
Die regels zijn in het algemeen voldoende om te borgen dat geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid ontstaat
of voortduurt. Als een dergelijke regel wordt overtreden, kan het bevoegd gezag zo nodig een maatwerkvoorschrift
stellen of handhavend optreden door het opleggen van een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang.
Daarmee is echter niet geheel uitgesloten dat zich bij een bestaand bouwwerk toch een gevaar voor de gezondheid
of veiligheid voordoet waartegen het bevoegd gezag vanwege het ontbreken van een grondslag niet handhavend
kan optreden. Vanuit de handhavingspraktijk is dan ook behoefte aan een vangnet in de vorm van een specifieke
zorgplicht omdat niet alle denkbare situaties vooraf in regelgeving kunnen worden ondervangen. Daarnaast zou het
ontbreken daarvan ook het streven naar deregulering en vereenvoudiging van de bouwregelgeving frustreren. Om
die reden is in hoofdstuk 3 van dit besluit een specifieke zorgplicht opgenomen.

De specifieke zorgplichten in de hoofdstukken 2 (Algemene bepalingen voor bouwwerken), 3
(Bestaande bouw), 6 (Gebruik van bouwwerken) en 7 (Bouw- en sloopwerkzaamheden) borduren
voort op de algemene zorgplicht in de wet, maar zijn concreter. 254
Ten eerste zijn de specifieke zorgplichten beperkt tot expliciet benoemde activiteiten en oogmerken die tot het
toepassingsbereik van de betreffende activiteit in dit besluit behoren.
Ten tweede bevatten de specifieke zorgplichten een nadere omschrijving van het soort maatregelen die degene
die de activiteit verricht met het oog op de genoemde oogmerken in elk geval moet nemen. De omschrijving van
de te nemen maatregelen sluit aan bij de strekking van de algemene regels, zoals die zijn opgenomen in paragraaf
4.3.2 van de wet. Waar mogelijk is deze strekking verder uitgewerkt en meer in detail aangegeven ten opzichte van
de wet. In de wet is immers alleen opgenomen wat de algemene regels in ieder geval moeten inhouden. Dit maakt
het mogelijk de strekking van de algemene regels aan te vullen, zodat de inhoud van de specifieke zorgplicht voor
degene die de activiteit verricht nog duidelijker is.
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De specifieke zorgplicht gaat over het verrichten van activiteiten en de verantwoordelijkheden van
degene die de activiteit uitvoert. Een specifieke zorgplicht heeft geen betrekking op het nalaten om
een activiteit te verrichten en kan daarom niet ingezet worden om bij dergelijk nalaten handhavend
op te treden.
Wel kan het nalaten van een activiteit of handeling een overtreding van de algemene zorgplicht van
artikel 1.7 van de wet opleveren, waartegen het bevoegd gezag handhavend kan optreden.
Voorbeelden van specifieke zorgplichten die over het verrichten van activiteiten gaan zijn te vinden in hoofdstukken
6 en 7 van dit besluit. De specifieke zorgplicht voor gebouwinstallaties in hoofdstuk 2 is anders. Deze zorgplicht is
ook niet verder uitgewerkt in dat hoofdstuk. De zorgplicht in hoofdstuk 2 wordt op verschillende plekken in het
besluit wel verder uitgewerkt indien er aanvullende of specifieke eisen aan bepaalde bouwwerkinstallaties worden
gesteld. Zie bijvoorbeeld afdeling 6.5.
De zorgplicht van artikel 2.6 blijft echter een belangrijke basisregel. Alle aanwezige bouwwerkinstallaties moeten
op een zodanige manier onderhouden en gebruikt worden dat hierdoor geen gevaar voor de gezondheid en
veiligheid ontstaat. De zorgplicht van artikel 2.5 is specifieker dan de algemene zorgplicht op wetsniveau omdat dit
artikel duidelijk maakt dat in ieder geval de op de installaties van toepassing zijnde regels moeten worden gevolgd
en de installatie adequaat moet worden beheerd, onderhouden en gecontroleerd. De gebruiker kan naar eigen
inzicht invulling geven aan deze twee specifieke onderdelen van de zorgplicht, maar hij moet hier in ieder geval aan
voldoen.255

De specifieke zorgplichten in de hoofdstukken 6 en 7 vormen het fundament waarop de in die
hoofdstukken opgenomen concrete regels voortbouwen. Bij het formuleren van die regels is niet
beoogd om alle belangen voor iedere activiteit binnen een categorie van activiteiten volledig af te
dekken.256
Dat zou ook niet mogelijk zijn. In de fysieke leefomgeving vindt een breed scala aan activiteiten plaats en het is niet
mogelijk om alle gevolgen van activiteiten vooraf te voorzien en daarvoor concrete regels te stellen. Dat zou
bovendien tot een enorm woud van regels leiden. De specifieke zorgplicht maakt het mogelijk om de concreet
uitgewerkte algemene rijksregels te concentreren op de belangrijkste activiteiten en belangen die daarbij het meest
in geding zijn.

Wat betreft de verhouding van de specifieke zorgplicht tot de overige regels zijn in dit besluit drie
mogelijkheden te onderscheiden:
➢ de specifieke zorgplicht treedt niet terug als in het besluit ook concrete regels zijn gesteld,
Zoals hiervoor is aangegeven, omschrijven de regels in dit besluit de essentie van de maatregelen die degene die
de activiteit verricht moet nemen. Er is van afgezien om die maatregelen tot in detail uit te schrijven, ook om de
omvang van het regelbestand te beperken.
Vanwege de keuze voor inzet van specifieke zorgplichten in de hoofdstukken 2, 3, 6 en 7 zijn in dit besluit geen
bepalingen opgenomen die vergelijkbaar zijn met artikel 1.8 van de wet. In dat artikel is geregeld dat de algemene
zorgplicht “terugtreedt” wanneer er specifieke regels zijn gesteld met het oog op de doelen van de wet en die
regels worden nageleefd.
Voor de specifieke zorgplicht is zo’n regeling niet gewenst. De specifieke zorgplicht blijft van kracht, ook als er
concrete regels zijn gesteld ter behartiging van de belangen binnen de reikwijdte van de algemene regels. Degene
die de activiteit verricht blijft gehouden om de zorgplicht na te leven en die maatregelen te nemen die
redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd om nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving te
voorkomen of te beperken.
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In het algemeen zal het naleven van de regels van de hoofdstukken 2, 3, 6 en 7 al voldoende zijn om nadelige
effecten bij het verrichten van de betreffende activiteiten te voorkomen en heeft de specifieke zorgplicht
daarnaast beperkte betekenis. Maar wanneer degene die de activiteit verricht bepaalde handelingen uitvoert (of
nalaat) waarvan ieder redelijk denkend mens kan weten dat daardoor nadelige gevolgen voor de fysieke
leefomgeving kunnen ontstaan die eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden, heeft de specifieke zorgplicht
wel betekenis. 257

➢ de specifieke zorgplicht geldt ook voor vergunningplichtige activiteiten,
Voor de in het Bbl geregelde activiteiten bestaat op grond van de Omgevingswet alleen een vergunningplicht voor
de bouwactiviteit, voor zover die activiteit in dit besluit niet als vergunningvrij is aangewezen. Aan die vergunning
kunnen voorschriften over het daadwerkelijk uitvoeren van de bouwwerkzaamheden worden verbonden. Ook
daarbij zullen niet altijd door middel van een allesomvattend voorschriftenpakket alle gevolgen voor de fysieke
leefomgeving kunnen worden afgedekt.
Dit wordt nog versterkt door het feit dat de vergunningplicht in toenemende mate alleen wordt ingezet voor de
complexe situaties. Ook in die vergunning kan daarom een specifieke zorgplicht niet altijd gemist worden om
adequate bescherming van de leefomgeving te waarborgen. In dit besluit is er daarom voor gekozen om de
specifieke zorgplicht voor het daadwerkelijk uitvoeren van bouwwerkzaamheden ook van toepassing te laten zijn
op het uitvoeren van vergunningplichtige bouwactiviteiten.
De specifieke zorgplicht is daarmee op te vatten als een norm waaraan steeds moet worden voldaan, zowel bij
algemeen geregelde activiteiten als bij vergunningplichtige activiteiten. De keuze om de specifieke zorgplicht vast
te stellen als algemene norm die altijd geldt, ondersteunt de praktijk waarin de algemene regels en de vergunning
alleen ingaan op de belangrijkste onderwerpen. De vergunning hoeft dan bijvoorbeeld niet meer voor alle
mogelijke gevolgen van de activiteit concrete voorschriften te bevatten; voor minder belangrijke aspecten of
effecten fungeert de zorgplicht als een vangnet.

➢ de specifieke zorgplicht is zowel bestuursrechtelijk en strafrechtelijk handhaafbaar gesteld.
Vanwege bovenbeschreven keuzes over inzet van specifieke zorgplichten ligt het niet voor de hand om bij de
mogelijkheden tot strafrechtelijke handhaving van de zorgplicht een onderscheid te maken tussen de zorgplicht
en de overige algemene regels. Anders dan de algemene zorgplicht in de wet is de specifieke zorgplicht ook
strafrechtelijk handhaafbaar. 258

Normadressaat
Bij de toepassing - en de handhaving - van de regels van het Bbl is het van groot belang goed zich te
hebben op de normadressaat: degene op wie de (specifieke) zorgplicht rust of behoort te rusten.
Verreweg de meeste van het Bbl zijn rechtstreeks werkend en gelden voor diegene die een in het Bbl aangewezen
activiteit verricht of laat verrichten. Bij het bouwen van een nieuw bouwwerk zijn de normadressaten in het
algemeen de opdrachtgever en de bouwer van het bouwwerk. Bij een bestaand bouwwerk is de normadressaat
in het algemeen de eigenaar of degene die uit andere hoofde bevoegd is tot het treffen van voorzieningen aan
het bouwwerk, zoals bijvoorbeeld de beheerder of de gebruiker.
Bij het slopen van een bouwwerk zijn de normadressaten in het algemeen de opdrachtgever van de sloop en de
sloper. Voor zover de genoemde partijen betrokken zijn, gelden voor hen de regels van dit besluit. In de praktijk
kan het dus betekenen dat er bij een bepaalde activiteit meerdere normadressaten tegelijk kunnen zijn.
Wie het eerste aanspreekpunt is zal in een dergelijk geval ook afhangen van de tussen betrokkenen gemaakte
(privaatrechtelijke) afspraken. In de inhoudelijke hoofdstukken (3 tot en met 7) is in de eerste afdeling (algemeen)
telkens een regel over de normadressaat opgenomen (toepassingsbereik: normadressaat). 259
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Overige uitgangspunten van het Bbl
Evenals bij de Woningwet het geval was, is dit besluit gebaseerd op het uitgangspunt dat de
opdrachtgever/ontwerper/bouwer van een nieuw bouwwerk en de eigenaar/beheerder /gebruiker
van een bestaand bouwwerk in principe zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit, het gebruik en de
instandhouding daarvan.260
Om te zorgen dat de uitoefening van die verantwoordelijkheid niet leidt tot maatschappelijk ongewenste situaties
op het terrein van veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid is daarvoor een publiekrechtelijk kader
nodig. Dit besluit mag de uitoefening van die eigen verantwoordelijkheid van burgers, bedrijven en instellingen
niet verder beperken dan met het oog op het maatschappelijk belang strikt noodzakelijk is. Dit uitgangspunt komt
onder andere tot uitdrukking in het hanteren van een minimumniveau van eisen alsmede in de vrije
indeelbaarheid en het beginsel van verworven rechten (rechtens verkregen niveau).

Minimumniveau
Dit besluit bevat minimumeisen. Het is altijd toegestaan om een hoger kwaliteitsniveau te realiseren
dan op grond van dit besluit minimaal vereist is.
Vrije indeelbaarheid
Vrije indeelbaarheid betekent dat de ontwerper van een bouwwerk in principe de vrijheid heeft om
oplossingen te bedenken die aansluiten bij de wensen van de opdrachtgever en de marktsituatie. 261
De technische bouwvoorschriften in dit besluit zijn er daarom op gericht de voorschriften op een zo hoog mogelijk
niveau (aan een zo groot mogelijke bouwkundige eenheid) te stellen. Eén eis aan een eigenschap van een gebouw
is te prefereren boven een aantal eisen aan bouwdelen en één eis aan een bouwdeel is weer te verkiezen boven
een aantal eisen aan bouwmaterialen.

Verworven rechten
Het beginsel van verworven rechten (rechtens verkregen niveau) houdt in dat bestaande bouwwerken
zoveel mogelijk worden ontzien wanneer bestaande technische eisen worden aangescherpt of nieuwe
eisen worden geïntroduceerd. In artikel 5.5 zijn de randvoorwaarden voor dit rechtens verkregen
niveau opgenomen. 262

Toegankelijkheid voor gehandicapten
Een ander belangrijk uitgangspunt is de toegankelijkheid voor gehandicapten. Eisen met het oog op de
fysieke toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking zijn van groot maatschappelijk belang.
In dit besluit zijn naast de bruikbaarheidseisen voor de woonfunctie de toegankelijkheidseisen voor
alle gebruiksfuncties uit het Bouwbesluit 2012 één op één overgenomen.
Deze toegankelijkheidseisen betekenen dat nieuw te bouwen bouwwerken afhankelijk van de aard en omvang
een toegankelijkheidssector moeten hebben en toegankelijk moeten zijn vanaf het aansluitende terrein. Als partij
bij het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap moet Nederland op grond van artikel 9 van
dat verdrag passende maatregelen nemen om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen
de toegang tot de fysieke leefomgeving, waaronder gebouwen, te garanderen. Met hiervoor genoemde
toegankelijkheidseisen is invulling gegeven aan de voor Nederland uit dit verdrag voortvloeiende verplichtingen.
263
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Brandveiligheid
Doel bij de brandveiligheidsregels in dit besluit is het voorkomen van slachtoffers (gewonden en
doden) en het voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar bouwwerken op andere percelen. Het
behouden van het bouwwerk en het voorkomen van schade aan het milieu, monumenten of
maatschappelijke voorzieningen of belangen zijn geen doelstellingen van dit besluit.
Bij de brandveiligheidsregels voor nieuw te bouwen gebouwen is in dit besluit uitgegaan van het volgende
tijdsmodel voor vluchten en hulpverlening:
•
•
•
•

binnen 15 minuten na het ontstaan van een brand is de brand ontdekt en zijn de door die brand bedreigde
personen en de brandweer gealarmeerd;
binnen 15 minuten na die alarmering hebben de door de brand bedreigde personen zonder hulp van de
brandweer het gebouw kunnen ontvlucht;
de brandweer is aanwezig en operationeel binnen 15 minuten na het melden van de brand, en
de brandweer heeft de brand binnen 60 minuten na het ontstaan onder controle, wat inhoudt dat
voorkomen wordt dat de brand verder uitbreidt. Op dat moment zijn de laatste door de brand bedreigde
personen met behulp van de brandweer gered.

Verwijzing naar technische normen
Dit besluit maakt evenals hiervoor het Bouwbesluit 2012 gebruik van technische normen als
bepalingsmethode. Deze NEN-ENs en NEN-normen zijn echter nooit dwingend voorgeschreven,
omdat het altijd mogelijk is om met een beroep op gelijkwaardigheid op een andere wijze aan de
functionele eis van het eerste artikel van iedere paragraaf te voldoen. 264

Gebruik van bouwwerken
Hoofdstuk 6 Bbl ziet toe op het gebruiken van bouwwerken. Hierin worden rijksregels gegeven met
het oog op het waarborgen van de brandveiligheid, het beschermen van de gezondheid en
duurzaamheid.
De regels over duurzaamheid beperken zich tot voorschriften over de beschikbaarheid en kenbaarheid van het
energielabel en de uitvoering van daaraan verbonden aanbevelingen en de keuring van airconditioningsystemen.
De regels over gezondheid in dit hoofdstuk betreffen alleen het gevaar van te hoge concentraties asbest en
formaldehyde in voor personen toegankelijke ruimten van een bouwwerk. Over andere deelaspecten van het
gebruik van bouwwerken vanuit het oogpunt van gezondheid kunnen gemeenten in het omgevingsplan
desgewenst regels stellen. Dit biedt gemeenten bijvoorbeeld mogelijkheden om eisen te stellen om
overbewoning van woningen tegen te gaan.
De regels over het brandveilig gebruik van bouwwerken bestaan alleen uit prestatie-eisen ofwel
middelvoorschriften. Deze prestatie-eisen zijn niet uitputtend, daarom is in dit hoofdstuk ook een specifieke
zorgplicht brandveilig gebruik opgenomen. Zie hiervoor ook de artikelsgewijze toelichting op paragraaf 2.3.6 Bbl.

Voor brandveilig gebruik geldt er ook een gebruiksmeldingplicht. Bouwwerken waarin veel personen
verblijven zijn op grond van paragraaf 6.1.2, Gebruiksmelding, van dit besluit meldingsplichtig.
De meldingsplicht is daarom niet van toepassing voor woonfuncties, behalve woonfuncties voor kamergewijze
verhuur en zorg, en niet als het aantal aanwezige personen in een gebruiksfunctie onder een in genoemde
paragraaf bepaald maximum aantal blijft. Bij een gebruiksmelding is er voor gemeenten ook de mogelijkheid
maatwerkvoorschriften te stellen. Omdat het oogmerk van dit hoofdstuk zich niet richt op gezondheid wordt
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opgemerkt dat het daarom voor gemeenten mogelijk is eisen te stellen om overbewoning van woningen tegen
te gaan.

De eisen die in dit besluit gesteld worden aan bouwwerken zijn afgestemd op het gebruik van deze
bouwwerken. Binnen één bouwwerk kan sprake van verschillende soorten gebruik.
Denk bijvoorbeeld aan een woongebouw met daaronder winkels en een parkeergarage. De systematiek van dit
besluit is zo gekozen dat het eenvoudig is om bouwwerken met verschillende soorten gebruiksfuncties te
ontwerpen en toetsen op de eisen. Het begrip “gebruiksfunctie” is daarbij een kernbegrip.

Gebruiksfuncties
Volgens de begripsomschrijving wordt met gebruiksfunctie bedoeld: de gedeelten van een bouwwerk
die eenzelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen. Elk
bouwwerk heeft ten minste één gebruiksfunctie.
Het besluit kent de volgende 12 gebruiksfuncties: 265
• woonfunctie,
• bijeenkomstfunctie,
• celfunctie,
• gezondheidszorgfunctie,
• industriefunctie,
• kantoorfunctie,
• logiesfunctie,
• onderwijsfunctie,
• sportfunctie,
• winkelfunctie,
• overige gebruiksfunctie, bouwwerk geen gebouw zijnde.
De hoofdgebruiksfuncties zijn soms onderverdeeld in subgebruiksfuncties. Zo zijn bij de hoofdgebruiksfunctie
«woonfunctie» als subgebruiksfuncties onderscheiden: de woonfunctie voor zorg (met een
gebruiksoppervlakte > 500 m²), de woonfunctie voor kamergewijze verhuur, de woonfunctie in een
woongebouw, de woonwagen en de andere woonfunctie. Zo’n onderverdeling is alleen aan de orde wanneer
die strikt noodzakelijk is voor het gewenste niveau van de voorschriften.
Onderdeel van de systematiek is ook het gebruik van zogenaamde aansturingstabellen waarin per
gebruiksfunctie de van toepassing zijnde eisen staan aangegeven. Met deze systematiek is het in dit besluit
mogelijk om zowel complexe gebouwen, als eenvoudige gebouwen (woning, schuur) te beschrijven en te
beoordelen. Deze systematiek heeft zich sinds 2003 (Bouwbesluit 2003) bewezen in de praktijk en kent vanuit
de bouwsector een groot draagvlak.

Om een bouwwerk te beoordelen op de regels van dit besluit, moet het worden opgedeeld in
gebruiksfuncties. Een bouwwerk bestaat bijvoorbeeld uit woonfuncties, een of meerdere
winkelfuncties en een “overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen.
Een winkel kan echter weer uit andere gebruiksfuncties bestaan dan alleen de winkelfunctie. In de winkel kan
naast de winkelfunctie bijvoorbeeld sprake zijn van een kantoor (kantoorfunctie), van een magazijn
(industriefunctie), van een personeelskantine (bijeenkomstfunctie). Ook bij de woningen kan sprake zijn van
andere gebruiksfuncties, bijvoorbeeld fietsenbergingen (overige gebruiksfunctie). Een bouwwerk bestaat
zodoende vaak uit meerdere gebruiksfuncties.
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De indeling in gebruiksfuncties is aan de initiatiefnemer of de eigenaar van een bouwwerk. Al naar
gelang deze indeling volgen de van toepassing zijnde voorschriften voor de bouw, het gebruik en de
staat van bestaande bouwwerken. Voor een woonfunctie, winkelfunctie en een overige
gebruiksfunctie gelden verschillende eisen.
Het begrip “gebruiksfunctie” is niet hetzelfde als de functies die uit oogpunt van ruimtelijke ordening worden
genoemd in een omgevingsplan. Het begrip functie in het omgevingsplan heeft betrekking op het bepalende
gebruik van een locatie.
Is aan een bepaalde locatie bijvoorbeeld de functie “detailhandel” toegedeeld dan zouden op een winkel die
op die locatie wordt gevestigd meerdere gebruiksfuncties zoals gebruikt in dit besluit van toepassing kunnen
zijn. Primair zal het dan gaan om een winkelfunctie, maar binnen het winkelpand kan zoals hierboven
beschreven ook sprake zijn van een bijeenkomstfunctie, een industriefunctie en een kantoorfunctie.
Deze verzameling aan gebruiksfuncties blijkt in beginsel niet uit het omgevingsplan. Een initiatiefnemer of
gebouweigenaar zal altijd tijdens de bouw, het gebruik van een bouwwerk en het instandhouden van een
bestaand bouwwerk aan de juiste eisen uit dit besluit moeten voldoen die van toepassing zijn op de
betreffende gebruiksfunctie.

In een bouwwerk met verschillende gebruiksfuncties zullen delen van het bouwwerk ten dienste
kunnen staan van meerdere gebruiksfunctie. Ook hiervoor is de systematiek achter de voorschriften
bruikbaar.
Als bijvoorbeeld een trap voor meerdere gebruiksfuncties bedoeld is, dan is in dit besluit sprake van een
gemeenschappelijke trap en gelden voor deze trap de eisen voor alle gebruiksfuncties die op die trap zijn
aangewezen.
Behalve dat bouwwerken voor de beoordeling moeten worden opgedeeld in gebruiksfuncties, is een verdere
opdeling nodig in ruimten.
Een gebouw bestaat uit een of meer gebruiksgebieden en «restruimten» zoals technische ruimten en
toiletruimten. Gebruiksgebieden kunnen onderverdeeld zijn in verblijfsgebieden of functiegebieden. En
verblijfsgebieden kunnen zijn onderverdeeld in één of meer verblijfsruimten en andere ruimten, en
functiegebieden weer in een of meer functieruimten en andere ruimten. Ook de constructies waaruit een gebouw
bestaat en de installaties in een gebouw zijn van belang bij de beoordeling van een gebouw. Ruimten, constructies
en installaties die deel uitmaken van die gebruiksfuncties moeten voldoen aan alle eisen die het besluit daarvoor
aan die gebruiksfuncties stelt.266

Bouw- en sloopwerkzaamheden
Hoofdstuk 7 Bbl ziet toe op het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Voor de bouw- en
sloopwerkzaamheden worden algemene regels gegeven met het oog op veiligheid, gezondheid en
duurzaamheid.
Naast concrete regels gelden specifieke zorgplichten voor het verrichten van bouw- en sloopwerkzaamheden en
het mobiele breken van puin, afkomstig van de bouw of de sloop van een bouwwerk of een weg. Zie hiervoor
paragraaf 2.3.6 van dit algemeen deel. Daarnaast kunnen gemeenten maatwerkvoorschriften stellen. Zie hiervoor
de artikelen 7.5 en 7.32 van dit besluit en de artikelsgewijze toelichting op die artikelen. Voor het slopen en het

mobiel puinbreken gelden meldingsplichten.

De regels voor het breken van sloopafval met behulp van een mobiele breker zijn in dit besluit terug
te vinden in het hoofdstuk bouw- en sloopwerkzaamheden.
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Zowel de regels rondom het breken van afval afkomstig van bouwwerken, als het breken van afval afkomstig van
wegen zijn in dit besluit overgenomen zodat de gebruiker van een mobiele breker te allen tijde dit besluit kan
raadplegen en er geen kleine onbedoelde verschillen in de regels kunnen ontstaan.
Het effect van het opnemen van de regels rondom mobiele brekers in dit besluit is dat de regels die gelden tijdens
sloopwerkzaamheden (bijvoorbeeld ten aanzien van geluid, trilling en dergelijke) nu altijd gelijk zijn, ongeacht of
daar wel of geen mobiele breker bij wordt gebruikt. Hiermee wordt zowel voor gebruikers, handhavers,
omwonenden en andere betrokkenen eenvoudig duidelijk wat de regels tijdens sloopwerkzaamheden zijn.
Hoofdstuk 7 bevat een zorgplicht voor iedereen die bouw- of sloopwerkzaamheden verricht of laat verrichten om
gevaar voor de gezondheid en veiligheid in de directe omgeving te voorkomen of niet te laten voortduren. Deze
zorgplicht maakt het mogelijk voor het bevoegd gezag om zowel bestuurs- als strafrechtelijk te kunnen optreden
indien er een gevaarlijke situatie bestaat of dreigt te ontstaan, net zoals in het verleden mogelijk was op basis van
artikel 1a Woningwet.
Tegelijkertijd maakt het opnemen van deze specifieke zorgplicht het mogelijk om enkele regels te schrappen die
eerder waren opgenomen in het Bouwbesluit 2012 en het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. Deze regels
spreken in de praktijk al zo voor zich dat deregulering voor de hand ligt. Indien er op enig moment toch problemen
mochten ontstaan kan opgetreden worden op basis van de specifieke zorgplicht.

Tabellen
Iedere paragraaf in de hoofdstukken 3 tot en met 5 heeft een aansturingartikel gevolgd door een tabel.
De opbouw van deze artikelen is altijd hetzelfde. In het eerste lid is de zogenoemde functionele eis
geformuleerd. In deze functionele eis is beschreven waaraan het bouwwerk wat betreft het onderwerp
van die paragraaf moet voldoen.
Bijvoorbeeld paragraaf 4.3.4, Geluidwering tussen ruimten. In dat geval is bijvoorbeeld in artikel 4.115, eerste lid,
bepaald dat een bouwwerk bescherming biedt tegen geluidsoverlast tussen gebruiksfuncties en tussen ruimten
in een woonfunctie. In het tweede lid staat dat wanneer voor een gebruiksfunctie in tabel 4.112 regels zijn
aangewezen voor die gebruiksfunctie aan het eerste lid wordt voldaan door naleving van de regels.
In tabel 4.112 zijn in de verticale kolom de gebruiksfuncties opgenomen (altijd in dezelfde volgorde). Horizontaal
zijn de verschillende artikelen en leden daarvan geplaatst. Vervolgens kan in de tabel eenvoudig worden afgelezen
of voor een bepaalde gebruiksfunctie een bepaald artikel of lid van toepassing is.
In tabel 4.83 is echter voor gebruiksfunctie 12, bouwwerk geen gebouw zijnde, geen enkel voorschrift
aangewezen. In artikel 4.4 (toepassingsbereik: aansturingsartikel niet van toepassing) is bepaald dat wanneer er
voor een gebruiksfunctie in een tabel in hoofdstuk 4 geen regel is aangewezen dan zijn de regels van de paragraaf
waarin de tabel is opgenomen niet op de gebruiksfunctie van toepassing. Dit betekent dat de functionele eis van
artikel 4.112 niet van toepassing is op bouwwerken geen gebouw zijnde. In artikel 3.4 is voor bestaande bouw
een soortgelijk artikel over het niet van toepassing kunnen zijn van het aansturingartikel opgenomen.

Wijzigingen Bbl ten opzichte van het Bouwbesluit
De belangrijkste wijzigingen in het Bbl zijn dat er naast de regels uit het huidige Bouwbesluit
bijvoorbeeld ook regels uit het Besluit energieprestatie gebouwen, het Asbestverwijderingsbesluit en
het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval zijn opgenomen. 267
De systematiek, tabelstructuur, begrippen en de meeste voorschriften zijn ongewijzigd. Wel is de structuur van
de hoofdstukindeling gewijzigd, deze is nu aangepast op de bouwopgave. Inhoudelijk wordt er minder zaken
vastgelegd.
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Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Samenvatting Bkl
Het Besluit kwaliteit leefomgeving bevat de inhoudelijke kaders voor overheidsorganen, waarbinnen
zij hun taken en bevoegdheden op het terrein van de fysieke leefomgeving uitoefenen, met het oog
op het realiseren van hun eigen doelstellingen en het voldoen aan internationale verplichtingen. Het
besluit geeft materiële regels voor bestuursorganen. Het overgrote deel daarvan zijn instructieregels.
Instructieregels sturen op de inhoud van een taak of een besluit. 268
Het Bkl bevat instructieregels voor specifieke taken van overheden van provincies en gemeenten, en
instructieregels over de inhoud van omgevingsplannen, omgevingsverordeningen, waterschapsverordeningen en programma’s. Het Bkl bevat ook de rijksomgevingswaarden voor lucht- en
waterkwaliteit.
Een omgevingswaarde is een juridische verankering van een kwaliteitsambitie ten aanzien van de
leefomgeving. Het is een beleidsopdracht voor de overheid om zijn beleidsinstrumenten (regelgeving,
communicatie, investeringen, et cetera) zo inrichten dat die kwaliteit ook wordt gehaald.
Omgevingswaarden werken in beginsel niet direct door in besluiten. Waar dat nodig is, kan doorwerking
worden bewerkstelligd met instructieregels of beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen. Bij
(dreigende) overschrijding van een omgevingswaarde wordt een programma opgesteld. Zo’n programma
bevat de voorgenomen praktische maatregelen en kan indien nodig gelden als toetsingskader voor individuele
besluiten.
Het grootste deel van de instructieregels in het Bkl dient om andere aspecten van de leefomgeving te
reguleren dan lucht- en waterkwaliteit. Het gaat dan bijvoorbeeld om erfgoed, geluid of externe veiligheid.
Voor deze beleidsdoelen bieden omgevingswaarden geen meerwaarde. Die hebben voor milieuthema’s met
name nut als sprake is van gemakkelijk optelbare emissies, afkomstig vanuit verschillende bronnen, waarbij
cumulatie een issue is. 269

Inleiding
Alle materiële regels voor bestuursorganen over hun taakuitoefening en besluitvorming over de
fysieke leefomgeving zijn samengebracht in dit besluit.
De regels uit het Bkl zijn uitsluitend bestemd voor de overheden zelf. Het besluit bevat de inhoudelijke normen
– die de kwaliteit van de fysieke leefomgeving bepalen - voor gemeenten, provincies, waterschappen en het
Rijk. Deze normen zijn van belang voor het bereiken van de nationale doelstellingen en het voldoen aan
internationale verplichtingen. Het gaat om instructieregels, omgevingswaarden, beoordelingsregels voor
omgevingsvergunningen en regels over monitoring en gegevensbeheer.
De regels in het Bkl zijn geordend per instrument en per hoofdstuk gegroepeerd: alle regels voor programma's
staan bij elkaar, voor omgevingsplannen, enzovoort. Zo bevat het hoofdstuk over het omgevingsplan de normen
en regels die gelden voor omgevingsplannen. Het betreft onder meer normen en regels voor geluid en geur van
activiteiten, externe veiligheid en erfgoed.
Het Besluit kwaliteit leefomgeving draagt bij aan de vereenvoudiging van het omgevingsrecht. Voorheen waren
deze verspreid over circa 11 wetten, 30 AMvB’s en 9 ministeriële regelingen. De regels zijn vanuit een
samenhangende visie geschreven en de variëteit in juridische formuleringen is sterk teruggedrongen. Hierdoor
is een betere toepassing van de regels door het bestuur en betere naleving van de regels mogelijk en worden
de bestuurlijke lasten verminderd.
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De regels in dit besluit stellen decentrale bestuursorganen beter in staat om een diversiteit aan
maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving, zowel in groei- als krimpsituaties, het hoofd te
kunnen bieden:
-

Door de vergroting en betere ontsluiting van de bestuurlijke afwegingsruimte wordt het voor gemeenten
beter mogelijk om te gaan met verschillen tussen gebieden (gebiedskenmerken en maatschappelijk
opgaven) en keuzes te maken die hierbij passen.

-

Dit besluit biedt bestuursorganen de mogelijkheid om de beschikbare gebruiksruimte te verdelen op een
manier die past bij hun eigen ambitie en opgave.
Het Bkl maakt een effectiever ruimtegebruik mogelijk, onder meer door het gebruik van
aandachtsgebieden op het terrein van externe veiligheid.

-

Het Bkl beoogt voorts een vergroting en betere ontsluiting van de afwegingsruimte voor decentrale
overheden. Dat gebeurt onder meer door:
• een slimmere formulering en vormgeving van de instructieregels. Voor bijvoorbeeld geluid kunnen
gemeenten werken met een bandbreedte en kunnen ze voor regels stellen die passen bij de locatie en de aard
van de activiteiten in een gebied;
• een lager detailniveau ten opzichte van het voormalige recht voor een aantal instructieregels. Zo zijn de
instructieregels voor de omgevingsverordening over het natuurnetwerk Nederland gedetailleerd en wordt er
meer op het te bereiken resultaat gestuurd;
• aanpassing van de reikwijdte van de regels (verbreding van de plattelandsregeling naar andere voormalige
bedrijfswoningen en naar het aspect trillingen);
• het verbeteren van de toegankelijkheid van de bestaande afwegings-ruimte (inbouw van de Crisis- en
herstelwet en de Interimwet stad-en-milieubenadering);
• het verbeteren van de kenbaarheid van de regels (helder is gemaakt welke tijdelijke activiteiten in het
rivierbed van grote rivieren zijn toegestaan);
• het verhelderen van de mogelijkheden voor het aanvragen van een ontheffing van instructieregels bij de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Verhouding tot voorheen geldende regelgeving
Dit besluit bevat regels die afkomstig zijn uit circa dertig AMvB’s. Een groot deel daarvan is ingetrokken
bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Dit versoepelt de verhoudingen binnen het
omgevingsrecht aanzienlijk. Ook komt dit besluit in de plaats van delen van (niet-ingetrokken) wetten.
Besluiten die geheel overgaan naar het Besluit kwaliteit leefomgeving zijn bijvoorbeeld het Besluit algemene
regels ruimtelijke ordening (Barro) en het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009. Ook vanuit andere
besluiten zijn grote delen overgegaan, bijvoorbeeld het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), het
Stortbesluit bodembescherming en het Besluit omgevingsrecht (Bor).
Delen van wetten die overgaan zijn: de hoofdstukken 5, 11 en 12 van de Wet milieubeheer, de Wet ammoniak
en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij. Verder komt dit besluit in plaats van delen van ongeveer
tien ministeriële regelingen, zoals de Regeling externe veiligheid buisleidingen, de Regeling omgevingsrecht en
de Regeling geurhinder veehouderijen. Een nadere beschrijving van de voorheen geldende AMvB’s of andere
wettelijke regelingen en de wijze waarop ze geheel of gedeeltelijk overgaan naar dit besluit is te vinden in
hoofdstuk 14 van deze toelichting.270
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Dwarsverbanden met andere besluiten
Procedurele regels voor instrumenten die dit besluit inhoudelijk regelt, zijn neergelegd in het
Omgevingsbesluit. Het Omgevingsbesluit bevat ook algemene onderwerpen zoals een regeling van het
bevoegd gezag voor omgevingsvergunningen, handhaving, milieueffectrapportage en kostenverhaal.
Voor sommige onderwerpen die dit besluit regelt, zijn de andere besluiten onder de Omgevingswet meer in
bijzonder van belang. Raakvlakken liggen onder meer bij:
• de omgevingsvergunning: de vergunningplichtige activiteiten worden aangewezen in het Besluit activiteiten
leefomgeving, het bevoegd gezag is geregeld in het Omgevingsbesluit en de inhoudelijke beoordelingsregels
staan in dit besluit;
• procedurele aspecten van de omgevingsvergunning, zoals de voorbereidingsprocedure en eventuele
milieueffectrapportage, zijn opgenomen in het Omgevingsbesluit;
• het omgevingsplan: het omgevingsplan bevat – via instructieregels in dit besluit – regels over immissies in
verband met de toegestane belasting van de fysieke leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving bevat
regels over emissies (op de verhouding tussen beide soorten regels wordt ingegaan paragraaf 8.1.3 van deze
toelichting).

Oogmerken: verbinding tussen doelstelling en regelgeving 271
In het Bkl zijn de achterliggende doelstellingen achter een regel steeds aangeduid in de vorm van
«oogmerk»-bepalingen. De oogmerken zijn vaak een-op-een overgenomen uit de opsomming in artikel
2.1, derde lid, van de wet.
De opsomming in dat lid is echter niet uitputtend en er is daarom, waar nodig, ook gekozen voor beter
toepasselijke oogmerken. Deze oogmerken zijn ook te vinden in aansturende artikelen in de wet en
vormen daarmee een verbinding tussen de opdracht die de wet geeft tot het stellen van regels en de
uitwerking daarvan in dit besluit.
Zo is bijvoorbeeld in bepaalde instructieregels opgenomen dat deze gesteld worden «met het oog op het
behoud van cultureel erfgoed» of «met het oog op het behoeden van de staat en werking van infrastructuur
voor nadelige gevolgen van activiteiten».

De oogmerken hebben deels een verduidelijkende functie, maar er is ook een juridische functie
wanneer zij een bevoegdheid begrenzen.
Die begrenzing is bijvoorbeeld aan de orde bij het beoordelen van een verzoek om ontheffing van een
instructieregel of een aanvraag om een omgevingsvergunning. Het bevoegd gezag kan de belangenafweging
beperkt houden tot een afweging tussen het belang van de aanvrager en het oogmerk van de regel.
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Figuur 1: de regels in dit besluit zijn geordend per instrument en per hoofdstuk gegroepeerd: alle regels voor
programma's staan bij elkaar, voor omgevingsplannen, enzovoort.272

Inhoud Bbl
De inhoud van het Bkl bestaat uit:
➢ Instructieregels voor het omgevingsplan. Deze instructieregels zijn van grote betekenis bij het
opstellen en wijzigen van het omgevingsplan. Voor een overzicht van deze instructieregels
wordt verwezen naar het hoofdstuk over het omgevingsplan.
➢ instructieregels, d.w.z. regels met betrekking rond de omgevingsvergunning bestuursorganen
bij het vaststellen van programma’s, omgevingsplannen, omgevingsverordeningen,
waterschaps-verordeningen en projectbesluiten. Deze zijn geordend per hoofdstuk. 273
Door de normen per instrument te ordenen ontstaat overzicht. Er wordt direct duidelijk welke normen
gelden. Het besluit bevat ook enkele regels over de uitvoering van specifieke taken, zoals het beheer van
watersystemen en openbare vuilwaterriolen.
Het Bkl bevat instructieregels voor:
•
•

272
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•
•
•
•
•

“belemmeringengebieden” rond luchthavens, primaire waterkeringen, (rail-, energie-)
infrastructuur;
bescherming van landschappelijke en stedenbouwkundige waarden en cultureel erfgoed;
(externe) veiligheid, geur, trillingen, geluid, bodemkwaliteit;
milieu en (volks)gezondheid (zwemwater, waterkwaliteit);
monitoring en (digitale) informatieverzameling.

➢ regels over omgevingswaarden;
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 luchtkwaliteit gaat het bijvoorbeeld om stoffen zoals zwaveldioxide, fijn stof of benzeen,
waarvoor afzonderlijke omgevingswaarden zijn gesteld. Dit besluit regelt ook of gemeenten of provincies
omgevingswaarden mogen stellen in aanvulling op of in afwijking van die van het Rijk.274

➢ regels met betrekking rond de omgevingsvergunning:
Dit besluit bevat ook de regels die het bevoegd gezag hanteert bij het beoordelen van een aanvraag om
een omgevingsvergunning, het opnemen van voorschriften in een omgevingsvergunning en het wijzigen
van voorschriften of intrekken van een omgevingsvergunning. Waar voorheen dergelijke regels in een
groot aantal wetten, AMvB’s en ministeriele regelingen verspreid stonden, zijn ze samengebracht in één
hoofdstuk. Ook hier is gezorgd voor eenvoud en een eenduidige vormgeving, zodat helder wordt wat de
wetgever beoogt. Daarbij is gezorgd voor een gelijkwaardig beschermingsniveau ten opzichte van het
voorheen geldende recht. Voor de omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit is gezorgd
voor een strakkere implementatie van de richtlijn industriële emissies.

➢ regels inzake monitoring en informatie:
Dit besluit bevat tot slot de regels over monitoring, gegevensverzameling, gegevensbeheer, toegang tot
gegevens, kaarten en verslagen over de toestand van de fysieke leefomgeving. Deze regels hebben
betrekking op de onderdelen waterkwaliteit, externe veiligheid, luchtkwaliteit en het behoud van erfgoed.
Hierbij is er voor gezorgd dat deze aspecten op een meer geharmoniseerde wijze zijn vormgegeven,
rekening houdend met bestaande Europeesrechtelijke verplichtingen. 275

Ter bescherming van de fysieke leefomgeving worden in het Bkl door het Rijk grenzen gesteld aan de
bevoegdheidsuitoefening door bestuursorganen. Die grenzen variëren per aspect.
Zo biedt het besluit voor luchtkwaliteit de mogelijkheid om strengere decentrale omgevingswaarden te stellen.
Met het stellen van een strengere omgevingswaarde kan normopvulling onder de rijksomgevingswaarde
tegengegaan worden. Dat kan bijvoorbeeld voor luchtkwaliteit het geval zijn. Zo zou een provincie voor gebieden
waar een goede luchtkwaliteit aanwezig is omgevingswaarden kunnen vastleggen die het behoud daarvan
waarborgen.
Ook als decentrale overheden geen scherpere omgevingswaarden voor lucht stellen bevat het stelsel waarborgen
die normopvulling afremmen. Gewezen kan worden op de specifieke zorgplichten van het Bal, de algemene regels
in dat besluit en de beoordelingsregels voor de vergunning voor een milieubelastende activiteit.

Door middel van monitoring wordt voor luchtkwaliteit in het hele land een vinger aan de pols
gehouden. Ook voor geluid kunnen decentrale overheden voor een strengere norm kiezen. 276
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Het Rijk stelt een standaardwaarde voor de belasting van geluid van een activiteit op een gevoelig
gebouw of gevoelige locatie. Die standaardwaarde is net als de norm in het huidige Activiteitenbesluit
milieubeheer geen cumulatieve norm. Het ontwerp-Bkl vraagt daarom ook van gemeenten om rekening
te houden met het geluid van activiteiten, in meervoud. 277

Instructieregels voor programma’s (Bkl)
Het Bkl bevat instructieregels voor programma’s. Dat zijn de voorgeschreven inhoudelijke elementen
van de actieplannen geluid, waterprogramma’s en de beheerplannen voor Natura 2000-gebieden. De
wet verplicht verder tot het opstellen van een programma als uit de monitoring blijkt dat
omgevingswaarden (dreigen) niet meer te worden gehaald. 278
Een dergelijk programma moet ertoe leiden dat alsnog aan de omgevingswaarden wordt voldaan. Voor
luchtkwaliteit is gekozen om de verantwoordelijkheid voor het vaststellen van een programma bij (dreigende)
overschrijding van een rijksomgevingswaarde neer te leggen bij het college van burgemeester en wethouders.
VNG en G4 pleiten voor het in stand houden van een nationale programmatische aanpak, vergelijkbaar met
het huidige NSL. Zij wijzen hierbij op de gezamenlijke verantwoordelijkheid om overschrijdingen op te lossen.
Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet resteert nog een beperkt aantal (dreigende) overschrijdingen van
een rijksomgevingswaarde voor luchtkwaliteit.
Het gaat dan concreet om enkele straten in een handvol gemeenten. Het kabinet is van mening dat daar geen
nationaal programmatische aanpak bij past. Dit betekent natuurlijk niet dat deze gemeenten er alleen voor
staan. De lokale maatregelen uit het NSL zijn eenvoudig om te vormen tot een eigen plan, dat als basis dient
voor het verder verbeteren van de luchtkwaliteit. Het Rijk blijft wel actief betrokken bij de verdere verbetering
van de luchtkwaliteit, ook als de normen worden gehaald.
Op grond van de herziene NEC-richtlijn, moet het Rijk een luchtkwaliteitsplan opstellen. Dit luchtkwaliteitsplan (voorzien voor 2018) wordt de inzet van het Rijk om de luchtkwaliteit verder te verbeteren en zal
maatregelen bevatten om aan de emissieplafonds te voldoen. Deze emissiereducerende maatregelen dragen
bij aan een verlaging van de achtergrondconcentraties. Daarnaast blijft het Rijk zich in Europa inzetten voor
verdergaand bronbeleid. Ook een programma zoals Slimme en Gezonde Stad kan een rol spelen. In de nota
van toelichting van het Bkl zal deze blijvende verantwoordelijkheid worden benadrukt. Hierover zullen nadere
bestuurlijke afspraken worden gemaakt.

Instructieregels provinciale omgevingsverordening (Bkl)
Het Bkl schrijft voor dat provincies in hun omgevingsverordening gebieden aanwijzen, die het
Natuurnetwerk Nederland vormen. Daarbij moeten ook de wezenlijke kenmerken en waarden van die
gebieden worden opgenomen en er moeten regels worden gesteld die zorgen dat geen activiteiten
binnen het natuurnetwerk Nederland worden toegelaten, die leiden tot significante aantasting.
Provincies hebben de bevoegdheid om verdergaande eisen te stellen.
Stichting Natuur&Milieu en de Brabantse Milieufederatie vragen om een versteviging van de verplichtingen voor
provincies en om meer rijksbemoeienis. Natuur&Milieu heeft daarnaast aangeven dat de regels voor de Waddenzee
beter moeten aansluiten bij het systeem van het Natuurnetwerk Nederland.
De provincies zijn van mening dat het Natuurnetwerk Nederland onder de Omgevingswet een gelijkwaardig
beschermingsniveau moet hebben. Zij vinden het vanuit de gedachte van subsidiariteit en decentralisatie niet
gepast om met gedetailleerde instructieregels vast te leggen hoe provincies hun afwegingen moeten maken. Het
beperkt de bestuurlijke afwegingsruimte van provincies onnodig, belemmert de provinciale uitvoeringspraktijk en
leidt tot onduidelijkheid voor initiatiefnemers. IPO pleit voor een verdere vereenvoudiging van de instructieregels,
door alleen nog te sturen op resultaat.
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In het Bkl zijn de instructieregels voor natuur vereenvoudigd ten opzichte van het huidige regime. Het
beschermingsniveau is daarbij niet gewijzigd. Het kabinet zal de komende tijd met IPO overleggen over het
detailniveau van de instructieregels over het Natuurnetwerk. Daarbij zullen de reacties van Natuur&Milieu en de
Brabantse milieufederatie worden betrokken. Zo nodig kan dit leiden tot een nadere aanpassing. De reactie van
Natuur&Milieu over de Waddenzee wordt meegenomen in het traject van het Invoeringsbesluit bij invulling van de
gereserveerde paragraaf voor Waddengebied.279

Instructieregels met het oog op het behoud van werelderfgoed en cultureel erfgoed 280
Op grond van de Omgevingswet is het Rijk verplicht tot het stellen van instructieregels aan het
provinciebestuur over in de omgevingsverordening op te nemen regels met het oog op het behoud
van cultureel erfgoed en het behoud van de uitzonderlijke universele waarde van werelderfgoed.
Bij amendement-Van Veldhoven is de grondslag voor een instructieregel hierover geëxpliciteerd. Met artikel 2.27,
onderdelen a en b, wordt, voor zover het cultureel erfgoed betreft, hetzelfde beoogd, namelijk de grondslag voor
de voortzetting van het in het voormalige Besluit algemene regels ruimtelijke ordening opgenomen getrapte stelsel
van instructieregels: het Rijk instrueert de provincie, de provincie op haar beurt de gemeente.
Afdeling 7.2 van dit besluit vormt hier de uitwerking van. Het gaat daarbij in ieder geval om de regels over het
beschermen van erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde zoals voorheen opgenomen in het Besluit
algemene regels ruimtelijke ordening. Het instrument van de instructieregel leent zich vooral voor de wat grotere,
ruimtelijke, werelderfgoederen en erfgoederen op de Voorlopige Lijst.
Voor de Nieuwe Hollandse Waterlinie, de Romeinse Limes, Droogmakerij de Beemster en de Stelling van
Amsterdam wordt gebruik gemaakt van getrapte instructieregels. Voor andere werelderfgoederen wordt gebruik
gemaakt van andere wettelijke instrumenten. Zo worden ook werelderfgoederen beschermd door aanwijzing als
beschermd stads- of dorpsgezicht of aanwijzing als rijksmonument. De regels met het oog op het behoud van
werelderfgoed en cultureel erfgoed in de Waddenzee zullen worden aangevuld door het voorgenomen
Invoeringsbesluit Omgevingswet.

Instructieregels met het oog op natuurbescherming
Het Rijk is verantwoordelijk voor de kaders en ambities van het natuurnetwerk Nederland en de
provincies dragen zorg voor de invulling en de concretisering ervan. Het Rijk stelt daartoe de nodige
instructieregels. 281
Het natuurnetwerk Nederland is een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, dat is gericht op de bescherming,
de instandhouding en zo nodig het herstel van een gunstige staat van instandhouding van soorten dieren en
planten, van typen natuurlijke habitats en van leefgebieden van soorten die van nature in Nederland voorkomen.
Het gaat daarbij onder meer om soorten, habitattypen en leefgebieden die vallen onder de reikwijdte van de
vogelrichtlijn of de habitatrichtlijn, en om met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende van nature in
Nederland in het wild voorkomende dier- en plantensoorten die zijn geplaatst op de nationale «rode lijsten».
Artikel 1.12, eerste en tweede lid, van de Wet natuurbescherming bevat de taak voor de provincies om in
gezamenlijkheid het natuurnetwerk Nederland te ontwikkelen en in stand te houden en om in elke provincie
gebieden aan te wijzen die tot het netwerk behoren.
Afdeling 7.3 van dit besluit bevat op dit punt nadere instructieregels gericht tot de provincies. Het gaat deels om
getrapte instructieregels: eisen die de provincies moeten stellen waaraan andere overheden moeten voldoen. De
grote wateren (Noordzee, Waddenzee, Eems, Dollard, IJsselmeer, Deltawateren en de grote rivieren) maken ook
onderdeel uit van het natuurnetwerk Nederland. Op deze wateren zijn de instructieregels van afdeling 7.3 van dit
besluit echter niet van toepassing. De verantwoordelijkheid voor het beheer van deze wateren ligt bij het Rijk.
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De instructieregels schrijven voor dat de provincie bij of krachtens omgevingsverordening gebieden aanwijst die
het natuurnetwerk Nederland vormen. Bij of krachtens omgevingsverordening worden ook de wezenlijke
kenmerken en waarden van die gebieden vastgesteld.
Bij omgevingsverordening worden door de provincies regels gesteld in het belang van de bescherming,
instandhouding, verbetering en ontwikkeling van deze kenmerken en waarden. De regels moeten onder meer
achteruitgang van de kwaliteit en oppervlakte van het netwerk voorkomen, het behoud van samenhang tussen de
gebieden van het netwerk verzekeren en verzekeren dat tijdig adequate compensatie plaatsvindt van eventuele
nadelige gevolgen van activiteiten; maar waar nodig moeten de regels ook zijn gericht op herstel, verbetering en
uitbreiding van het netwerk en van wezenlijke kenmerken en waarden van dat netwerk. Provincies hebben de
bevoegdheid om verdergaande eisen te stellen dan voorzien in afdeling 7.3 van dit besluit.

Regels over natuurcompensatie en wijziging begrenzing
Het Bkl voorziet in instructieregels die een verbetering van de bescherming van compensatienatuur
beogen, zodanig dat de bescherming en daarmee het duurzaam voortbestaan en de kwaliteit van
compensatienatuur gewaarborgd worden.282
In het toenmalige Barro werd een significante aantasting van het natuurnetwerk Nederland toegelaten als er sprake
was van een groot openbaar belang en er geen reële alternatieven waren, mits verzekerd was dat de negatieve
effecten worden beperkt en de overblijvende effecten gecompenseerd worden. Voor natuur die geldt als
compensatie, gold daarbij als voorwaarde dat deze wordt meebegrensd als onderdeel van het natuurnetwerk, zoals
destijds ook in de nota van toelichting bij de opname van deze voorziening in het Barro was opgenomen.
Artikel 7.8 Bkl stelt in het eerste lid voorop dat elke provincie regels over het natuurnetwerk moet stellen die niet
alleen het belang dienen van de bescherming en instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het
natuurnetwerk maar nadrukkelijk ook het belang van de verbetering en ontwikkeling van die waarden.
In het tweede lid van het artikel is – onverminderd de in het eerste genoemde andere doelen waarop de regels
moeten zijn gericht – het behoud van het netwerk, kwantitatief en kwalitatief, als absolute ondergrens voor de te
bieden bescherming opgenomen: de provinciale regels moeten voorkomen dat de kwaliteit en oppervlakte van het
netwerk achteruitgaan en verzekeren dat de samenhang tussen de gebieden van het netwerk behouden blijft. Het
gaat hier om resultaatsverplichtingen.
De verplichting om achteruitgang te voorkomen betreft overigens elke achteruitgang van de kwaliteit of de
oppervlakte voor zover het gaat om wezenlijke kenmerken en waarden en geeft invulling aan het standstill-beginsel.
Artikel 7.8, tweede lid, bepaalt over compensatie expliciet dat de door de provincies te stellen regels moeten
verzekeren dat activiteiten met nadelige gevolgen voor de wezenlijke kenmerken en waarden van het
natuurnetwerk alleen kunnen worden toegelaten als de nadelige gevolgen tijdig gecompenseerd worden, zodanig
dat de samenhang, oppervlakte en kwaliteit van het netwerk verzekerd blijven.
Tijdig betekent niet dat al voorafgaand aan de ingreep compensatienatuur moet zijn gerealiseerd; naar haar aard
kan het bij natuur immers enige tijd vergen voordat de te compenseren natuurwaarden weer in gelijke mate
aanwezig zijn. Wel moet het besluit dat de ingreep toelaat borgen dat in verband met de ingreep zodanige
maatregelen getroffen worden dat de samenhang, oppervlakte en kwaliteit van het netwerk per saldo niet in het
geding komen. De formulering van de aan de compensatie te stellen eisen is verhelderd ten opzichte van het regime
van het Barro, waar nu zowel het vereiste van tijdigheid als het te bereiken resultaat geëxpliciteerd worden.
Dit resultaat stelt conform de aangehaalde motie-Van Veldhoven hoge eisen aan de compensatie: ten aanzien van
de drie genoemde aspecten – samenhang, oppervlakte, kwaliteit – moet behoud zijn geborgd, wat ook betekent
dat de natuurwaarden die bij wijze van compensatie worden versterkt of gecreëerd uit een oogpunt van de te
realiseren biodiversiteitsdoelstel-lingen gelijkwaardig moeten zijn aan de natuurwaarden die nadelige effecten
ondervinden van de activiteit; dat brengt uiteraard ook mee dat als compensatie geboden moet worden door
realisatie van nieuwe natuur buiten het huidige netwerk, deze natuur tijdig door de provincie conform artikel 7.6
van dit besluit wordt aangewezen en begrensd als onderdeel van het natuurnetwerk.
Tegelijk wordt – in aansluiting op de regierol die de provincie ook volgens de Algemene Rekenkamer moeten
hebben en die inmiddels is geëxpliciteerd in artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming – de provincie de ruimte
gelaten om af te wegen welke regels zij aangewezen acht om dit resultaat te borgen. De wettelijke zorgplicht die is
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opgenomen in artikel 7.1 van de Omgevingswet betekent overigens dat compensatie alleen in uitzonderlijke
gevallen aan de orde kan zijn: uitgangspunt is dat nadelige effecten van activiteiten worden voorkomen.
Wat betreft het tweede element van de motie-Van Veldhoven – de betrokkenheid van natuurorganisaties bij de
kwaliteit van de compensatie – is van belang dat participatie, inspraak of bezwaar deel uitmaakt van de
totstandkomingsprocedure van de besluiten over de projecten en activiteiten waaraan de verplichting tot
compensatie is verbonden. Onder meer het omgevingsplan en het projectbesluit worden voorbereid met de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb.
Maatschappelijke organisaties, zoals de natuur- en milieuorganisaties, kunnen in die procedure zienswijzen
indienen over de ontwikkelingsmogelijkheden. De regering vindt brede betrokkenheid gedurende de gehele
besluitvorming van groot belang. Dit gebeurt in de praktijk ook steeds meer. Burgers, bedrijven en maatschappelijke
organisaties hebben er belang bij dat hun ideeën en alternatieve tijdig bij de besluitvorming worden betrokken. Zij
kunnen waardevolle alternatieve oplossingsrichtingen aandragen.
Op grond van het Omgevingsbesluit moet bij het vaststellen van een omgevingsplan of een projectbesluit worden
aangegeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn
betrokken. Daaronder zijn ook de natuurorganisaties begrepen. In het licht van de keuze om in de instructieregels
het te realiseren resultaat centraal te stellen, past het niet meer om – zoals nog in het Barro geschiedde –
afzonderlijk regels te stellen over de voorwaarden waaronder de begrenzing van het natuurnetwerk kan worden
aangepast.
De in het Barro aan herbegrenzing gestelde voorwaarden worden volledig gedekt door de eisen waaraan het
resultaat als omschreven in artikel 7.8, tweede lid, van dit besluit moet voldoen. Feitelijk stond dit resultaat in het
Barro ook voorop en waren de overige criteria, zoals een «betere planologische inpassing» van het netwerk, weinig
onderscheidend; bovendien is het oordeel wat een betere inpassing is primair aan de provincies. De door Rijk en
provincies in 2007 opgestelde «spelregels EHS»180 – een beleidskader voor de toepassing van het
compensatiebeginsel, de EHS-saldobenadering en het herbegrenzen van de EHS – zijn als zodanig achterhaald,
gezien de vervanging van het concept van de EHS door het concept van het natuurnetwerk Nederland, gezien de
sturingsfilosofie volgens welke het Rijk de provincies enkel aanspreekt op het «wat» en niet op het «hoe» en gezien
de wijze waarop de instructieregels in dit besluit zijn geformuleerd.
Een vergelijkbaar, door de provincies op te stellen beleidskader kan evenwel ook in de toekomst een belangrijk
instrument zijn om een eenduidige toepassing van de provinciale regels in de praktijk te verzekeren. Het is aan de
provincies om te beslissen of zij op individueel provinciaal niveau een dergelijk beleidskader wenselijk vinden en
inhoud willen geven, of dat zij – met het oog op een samenhangende aanpak – behoefte hebben aan een
gezamenlijk beleidskader.

Geen instructieregels omgevingsvisie (Bkl)
Het kabinet is terughoudend met het voorschrijven van inhoudelijke vereisten aan de omgevingsvisie.
Dat zou kunnen leiden tot juridisering van het instrument, waarbij discussies zich gaan toespitsen op
de vraag of aan alle vereisten is voldaan, in plaats van op de inhoud en kwaliteit van het geformuleerde
beleid. Om die reden is reeds op het niveau van de Omgevingswet besloten om geen grondslag op te
nemen voor het stellen van dergelijke instructieregels.

Beoordelingsregels vergunningen (Bkl)
Het Bkl bevat de regels die het bevoegd gezag hanteert bij het beoordelen van een aanvraag voor een
omgevingsvergunning, het opnemen van voorschriften in een omgevingsvergunning en het wijzigen
van voorschriften of intrekken van een omgevingsvergunning. 283
Het kabinet heeft met de formulering van de betreffende artikelen geen inhoudelijke wijziging beoogd ten
opzichte van het huidige recht. De voorgestelde beoordelingsregels leiden daartoe ook niet naar het oordeel
van het kabinet. Ook onder de huidige Wabo geldt hetzelfde beoordelingskader voor alle vergunningplichtige
milieubelastende activiteiten. Vanuit het oogpunt van uitvoerbaarheid blijft zo’n uniform beoordelingskader
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nodig. Een bedrijf is immers geen statische activiteit, maar kan door uitbreidingen of wijzigingen een ander
type vergunningplichtige milieubelastende activiteit worden.
Bij het opstellen van het Bkl is nauwere aansluiting gezocht bij de tekst van de Europese richtlijn industriële
emissies. De bepalingen van de Wabo en het Besluit omgevingsrecht waren door de verschillende
opeenvolgende aanpassingen minder samenhangend en overzichtelijk geworden. Uiteraard spelen bij de
toepassing van de beoordelingsregels de aard en effecten van de activiteit een rol. De beoordeling van de
vergunningaanvraag is net als in het huidige recht een individuele beoordeling, waarbij aan deze specifieke
kenmerken recht kan worden gedaan.
De in het Bkl opgenomen beoordelingsregels laten daartoe de ruimte. Het monitoren of aan de voorschriften
van de vergunning wordt voldaan is staande praktijk en een vanzelfsprekende vraag aan vergunninghouders.
Voor IPPC-installaties was dit al expliciet bepaald in de huidige regelgeving, voor andere bedrijven volgde dit
veelal uit pseudoregelgeving of algemene regels. In het Bkl is dit voor alle bedrijven helder gemaakt. Het
besluit biedt daarbij bovendien voldoende flexibiliteit, zodat de voorwaarden in de vergunning weer in
verhouding staan tot de aard van de activiteit en de effecten van die activiteit op de omgeving.

Decentralisatie ammoniak en veehouderij (Bkl)
Onder de Omgevingswet wordt de regelgeving over ammoniak en veehouderij gedecentraliseerd naar
de provincies, die ook belast zijn met de natuurbescherming. Het Bkl regelt vervolgens dat bij
vergunningverlening voor de veehouderijen alleen mag worden getoetst aan de gevolgen van
ammoniakemissies op voor verzuring gevoelige gebieden als de provincie daarvoor regels heeft
gesteld. 284
Dat voorkomt terugkeer van de onduidelijkheid over de wijze van toetsing, zoals die bestond vóór de Wet
ammoniak en veehouderij (Wav) en de daaraan voorafgaande Interimwet ammoniak en veehouderij.
Uit de consultatie blijkt dat het bedrijfsleven toch nog aarzelingen heeft met de decentralisatie van de
regelgeving over ammoniak en veehouderij. Zij ziet onder de Omgevingswet graag een voortzetting van de
door het rijk opgelegde regels in de Wav.
De provincies zijn verantwoordelijk voor het natuurbeleid. Het kabinet vindt het daarbij passend dat
provincies de ruimte krijgen om natuurgebieden aan te wijzen, die zij willen beschermen tegen depositie van
ammoniak en daarbij beschermingsmaatregelen vast te stellen. Op grond van de Omgevingswet kunnen
provincies doelmatig en doeltreffend voorzien in regels daaromtrent. Het kabinet heeft inmiddels contact
gelegd met de betrokken partijen voor nader overleg.

Gebruiksruimte en afwegingsruimte in Bkl
Eén van de uitgangspunten van de stelselherziening is om decentrale overheden bestuurlijke
afwegingsruimte te bieden. Het instrumentarium moet ruimte geven voor betere en meer
samenhangende afwegingen die rekening houden met lokale omstandigheden en ontwikkelingen.
Hiermee kunnen gemeenten strengere eisen stellen in gevoelige gebieden en ruimte bieden in weinig
gevoelige gebieden.
Dit geeft beter toegespitste bescherming, gelijkwaardig aan het huidige niveau. Hiertoe zijn de vele bestaande
vormen van afwegingsruimte en maatwerk helder bij elkaar gebracht, geharmoniseerd en vereenvoudigd.
Waar mogelijk en verstandig is de ruimte verder vergroot.

De gemeente kan deze ruimte niet onbeperkt inzetten. Flexibiliteit is er altijd op gericht om de doelen
van de wet te dienen, dus een evenwicht tussen het beschermen en benutten van de fysieke
leefomgeving. 285
284
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Maatwerk op de regels uit het Bal mag alleen als dit de belangen dient die in dit besluit zijn opgenomen
(bijvoorbeeld het beschermen van de gezondheid of het doelmatig gebruik van energie en grondstoffen). De
gemeente moet haar keuzes zorgvuldig maken en haar besluit motiveren, zoals vastgelegd in de Algemene
wet bestuursrecht. In de AMvB’s zijn bovendien grenzen gesteld, zoals de binnenwaarde voor geluid of de
instructieregel in het Besluit kwaliteit leefomgeving dat een omgevingsplan geen regels stelt, die het gebruik
en het behoeden van de staat en de werking van een rijksweg of hoofdspoorweg belemmeren. Ook de
beschermingsniveaus uit de Europese richtlijnen vormen een harde grens
Ook rechtsbescherming blijft goed geregeld. Maatwerkregels en -voorschriften staan open voor bezwaar en
beroep. Het omgevingsplan met het maatwerk daarin doorloopt een procedure met zienswijzen, vaststelling
door de gemeenteraad en beroepsmogelijkheid. Daarmee mag verwacht worden dat gemeenten goed zullen
letten op de rechten van zittende bedrijven en oog zullen hebben voor de mogelijkheden van nieuwkomers.
Specifiek voor grensoverschrijdende effecten geldt verder dat immissieregels of andere milieuregels in een
omgevingsplan van gemeente niet gelden voor bedrijven in naburige gemeenten, als gevolg van het
territoriumbeginsel.
Met al deze waarborgen is het kabinet van mening dat de bestuurlijke afwegingsruimte voldoende is
ingeperkt, zonder deze onwenselijk te beknotten. In het huidige stelsel hebben gemeenten al veel ervaring
met maatwerkmogelijkheden. In de praktijk blijken gemeenten hiermee zorgvuldig en gebalanceerd om te
gaan. Dit wordt onder meer onderstreept door de evaluatie van het huidige Activiteitenbesluit milieubeheer.
Tegelijkertijd is het kabinet met VNO-NCW van mening dat het goed is om hierop te monitoren om eventuele
onvoorziene ongewenste effecten te voorkomen. Het gelijke speelveld voor bedrijven vormt daarbij een
aandachtspunt. Het kabinet zal dit opnemen als onderdeel van de implementatiemonitor.

Het Bkl beoogt bestuursorganen de mogelijkheid te bieden om de beschikbare gebruiksruimte te
verdelen op een manier die past bij hun eigen ambitie en opgave. In veel gevallen zal een generieke of
gebiedsgerichte aanpak volstaan. 286
Daarnaast is een kavelsgewijze verdeling van gebruiksruimte mogelijk. Deze is vooral bedoeld voor
hoogbelaste gebieden, omdat daarmee actiever gestuurd kan worden op verbetering van de kwaliteit, en
voor gebieden waar het gewenst is gebruiksruimte te reserveren voor toekomstige gebruikers, zodat gronden
snel kunnen worden uitgegeven (bijvoorbeeld een havengebied).

Het besluit moet een effectiever ruimtegebruik mogelijk maken, onder meer door de introductie van
de term “aandachtsgebieden” op het terrein van externe veiligheid.
Met een gelijkblijvend beschermingsniveau wordt het groepsrisico zo vormgegeven dat er meer ruimtelijke
ontwikkelingen mogelijk zijn. Dat gebeurt aan de ene kant door beter te kijken naar de reële effecten die als
gevolg van een incident kunnen optreden. Voor bijvoorbeeld het scenario ’gifwolk’ is het gebied waarbij het
groepsrisico relevant is, twee tot drie keer kleiner geworden. Aan de andere kant gelden in
aandachtsgebieden voor veiligheidsrisico’s vanwege brand of explosie aanvullende bouwvoorschriften,
omwonenden extra beschermd worden.
Door de nieuwe vormgeving van het groepsrisico wordt een bestuurlijke afweging over de aanvaardbaarheid
van soort risico’s minder technisch. Het werken met een oriëntatiewaarde bracht abstracte discussies met
zich mee over de vraag of een waarde van bijvoorbeeld 1,21 nog acceptabel was. Nu kan het in de
gemeenteraad concreet gaan over de additionele bouwmaatregelen binnen de aangewezen brand- of
explosievoorschriftengebieden. Desgewenst kan zo ook hoger beschermingsniveau gerealiseerd worden. 287

De afwegingsruimte voor decentrale overheden wordt door dit besluit vergroot en beter ontsloten.
Dat gebeurt onder meer door:
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een “slimmere” formulering en vormgeving van de instructieregels. Voor bijvoorbeeld geluid kunnen
gemeenten werken met een bandbreedte en kunnen ze voor regels stellen die passen bij de locatie en
de activiteiten in een gebied;
een lager detailniveau ten opzichte van het huidige recht voor een aantal instructieregels. Zo zijn de
instructieregels voor de omgevingsverordening over het natuurnetwerk Nederland gedetailleerd en
wordt er meer op het te bereiken resultaat gestuurd;
aanpassing van de reikwijdte van de regels (verbreding van de plattelandsregeling naar andere
voormalige bedrijfswoningen en naar het aspect trillingen);
het verbeteren van de toegankelijkheid van de bestaande afwegingsruimte (inbouw van de Crisis- en
herstelwet en de Interimwet stad-en-milieubenadering);
het verbeteren van de kenbaarheid van de regels (helder is gemaakt welke tijdelijke activiteiten in het
rivierbed van grote rivieren zijn toegestaan);
het verhelderen en verruimen van de mogelijkheden voor het aanvragen van een ontheffing van
instructieregels bij de Minister van Infrastructuur en Milieu.

De inhoudelijke kaders van dit besluit bieden de bestuursorganen dus ruimte om eigen afwegingen te
maken. Tegelijkertijd is gezorgd voor standaardregels die eenvoudig toepasbaar zijn voor die situaties
waarbij geen gebiedsspecifieke afwegingen nodig zijn. Het motto daarbij is: standaardregels voor
standaardsituaties en ruimte om af te wijken als dat nodig is. 288

Minder onderzoekslasten
Het Besluit kwaliteit leefomgeving maakt het, in samenhang met de wet en de andere AMvB’s,
mogelijk om onderzoekslasten rond omgevingsplannen, projectbesluiten en vergunningen te
verminderen.289
De instructieregels in dit besluit bieden meer mogelijkheden voor het faseren van onderzoekslasten rond het
omgevingsplan en het (deels) verleggen van gericht onderzoek naar een moment waarop meer duidelijkheid
bestaat over de aard van een nieuw initiatief. Onderzoekslasten zullen ook verminderen doordat in de toekomst
vaker niet getoetst hoeft te worden bij activiteiten die niet in betekenende mate bijdragen. Dat was al bekend bij
luchtkwaliteit, daar wordt dit voortgezet.
In dit besluit is dit denken ook terug te vinden bij archeologisch erfgoed (vrijstelling van de onderzoeksverplichting
voor activiteiten met een beperkte oppervlakte) en bij de nieuwe aandachtsgebieden voor het omgaan met het
groepsrisico. Voor luchtkwaliteit geldt dat de toetsing aan de grenswaarden wordt beperkt tot een gering aantal in
dit besluit vastgelegde aandachtsgebieden waar dit gelet op de achtergrondconcentraties nodig is en specifieke
gevallen waaronder de vergunningplichtige milieubelastende activiteiten. Via monitoring wordt in het hele land de
vinger aan de pols gehouden. Ook zijn de mogelijkheden om onderzoeksgegevens te hergebruiken verruimd.

Het Bkl bevat basisbeschermingsniveaus voor geluid, trillingen, geur en externe veiligheid. Waar
voorheen de geluidnormen voor immissie industrielawaai een buitenwettelijke basis hadden via de
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening zijn deze nu op AMvB-niveau verankerd. Ook de
trillingsnormen zijn nu op AMvB-niveau vastgelegd. 290
Decentrale overheden hebben de mogelijkheid om strengere omgevingswaarden vast te leggen die passen bij hun
ambitie. Het biedt decentrale overheden de mogelijkheid om aanvullende of scherpere omgevingswaarden te
stellen ter bevordering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, zonder daarbij de mogelijkheden voor nieuwe
ontwikkelingen uit het oog te hoeven verliezen.
De bescherming van het natuurnetwerk Nederland wordt verstevigd door te benadrukken dat de provinciale regels
niet alleen op bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het
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natuurnetwerk moeten zijn gericht, maar ook op verbetering van die waarden. Ook de compensatie van
aantastingen van het Natuurwetwerk Nederland is in dit besluit geconcretiseerd, waarbij ook het belang van
tijdigheid van die compensatie tot uitdrukking gebracht wordt.
Door de nieuwe instructieregel voor de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte verbetert deze
toegankelijkheid voor personen met een functiebeperking.
Door het opnemen van de categorie zeer kwetsbare objecten op het terrein van externe veiligheid wordt de
bescherming van minder zelfredzamen versterkt. 291

Uitbouw van het Bkl
Het Besluit kwaliteit leefomgeving zal, naar verwachting nog voor inwerkingtreding, worden aangevuld
en gewijzigd met een aantal onderwerpen waarvoor een andere planning noodzakelijk was in verband
met lopende beleidswijzigingen. 292
In de eerste plaats gaat het daarbij om onderwerpen waarvoor ook op wetsniveau nog niet voldoende grondslag
was. Het gaat om de bodemregelgeving, specifieke instrumenten voor het geluidbeheer van wegen, spoorwegen
en industrieterreinen en de natuurregelgeving. De hiervoor noodzakelijke aanvullingswetten, met aanvullende
grondslagen voor de regels in dit besluit, zijn later in procedure gebracht. Het Besluit kwaliteit leefomgeving zal
door middel van een aantal daarmee samenhangende aanvullingsbesluiten gewijzigd worden. Het kabinet zet er
op in dat de wijzigingen die zullen worden opgenomen in aanvullingsbesluiten op dezelfde dag in werking treden
als dit besluit.
In de tweede plaats is er regelgeving die nog voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet gewijzigd wordt.
Wijzigingen van groot belang voor dit besluit zijn de nieuwe waterveiligheidsnormering in de Waterwet,
wijzigingen in de regelgeving voor luchthavens en de nieuwe regelgeving voor buitenlandse luchthavens op grond
van de Wet luchtvaart. Opneming daarvan in deze consultatieversie zou een dubbele en daarmee verwarrende
consultatie of parlementaire behandeling betekenen. Omwille van de helderheid is daarom gekozen om deze
regelgeving hun eigen wijzigingsprocedure te laten doorlopen en de relevante bepalingen daarna bij het
Invoeringsbesluit Omgevingswet of een aanvullingsbesluit aan het Besluit kwaliteit leefomgeving toe te voegen.
In de derde plaats zijn er wijzigingen voorzien in de Omgevingswet zelf via de Invoeringswet Omgevingswet. Zo
zijn geen beoordelingsregels opgenomen over de omgevingsvergunning voor een buitenplanse
omgevingsplanactiviteit gezien de voorgenomen wijzigingen op dit punt.3 Ook regels over het Digitale Stelsel
Omgevingswet zullen pas gesteld kunnen worden als de Omgevingswet op dit punt aangevuld is.
In de vierde plaats zijn er drie onderwerpen waarvoor aan de Tweede Kamer een evaluatie was toegezegd en
waarvan de planning van deze evaluatie niet te verenigen was met de planning van dit besluit. Het betreft hier de
vervolgevaluatie van de Ladder voor duurzame verstedelijking uit het Besluit ruimtelijke ordening, de evaluatie
van de bepalingen in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening voor de Waddenzee en de grote rivieren
(Barro) en het tweede deel van de evaluatie van de Wet geurhinder en veehouderij. Deze onderwerpen zijn op
basis van de huidige stand van de beleidsontwikkeling deels opgenomen in dit besluit.

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
Het besluit bevat, samen met het Bbl, de algemene rijksregels waaraan burgers en bedrijven zich
moeten houden als ze bepaalde activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Ook bepaalt het
besluit, voor welke activiteiten een omgevingsvergunning nodig is.
Ook het Bal bevat dus regels over activiteiten. Het zijn regels voor kleine en grotere activiteiten met gevolgen voor
de leefomgeving, van bodemenergiesystemen en het verwijderen van graffiti tot de glastuinbouw en de chemische
industrie.
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De regels over activiteiten uit het Bbl gaan echter uitsluitend over “bouwactiviteiten”. Zoals hiervoor is uiteengezet
bevat het Bbl ook regels die niet op regulering van activiteiten gericht zijn, met name bouwtechnische eisen, regels
over veiligheid, gezondheid en duurzaamheid bij (ver)bouwen.

Het Bal bevat regels om het milieu, waterstaatwerken, wegen en spoorwegen, zwemmers en
cultureel erfgoed te beschermen tegen nadelige gevolgen van activiteiten die in de fysieke
leefomgeving plaatsvinden. 293
De meeste regels in het Bal gaan over milieubelastende activiteiten en over lozingsactiviteiten op een
oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk. De regels hebben betrekking op landelijk toepasbare
preventieve maatregelen en beste beschikbare technieken. Regels die vooral te maken hebben met de inpasbaarheid
in de omgeving en die niet samenhangen met een specifieke activiteit worden niet meer gesteld in het Bal.
Gemeenten of waterschappen kunnen hiervoor veel gerichter locatiespecifieke regels stellen in het omgevingsplan
of de waterschapsverordening. Het gaat dan bijvoorbeeld om geluidregels of regels voor kleinere
grondwateronttrekkingen.
Waar dat nodig is om bijvoorbeeld nationale belangen te borgen, worden in het Bkl instructieregels gesteld over het
stellen van decentrale regels. Zo bevat het Bkl bijvoorbeeld instructieregels over decentrale regels over geluid of
lozingen op regionaal water. Een gevolg van bovenstaande keuze is dat veel bedrijven die nu nog volledig onder de
rijksregels vallen (zoals horeca, kantoorgebouwen, sportverenigingen) hier straks niet meer mee te maken hebben.
Of alleen nog voor deelactiviteiten, bijvoorbeeld als zij bepaalde stoffen opslaan, een windturbine hebben of een
bodemenergiesysteem.
Daar waar de preventieve maatregelen en beste beschikbare technieken voor de meeste activiteiten van een bedrijf
gelden, is gekozen om de gehele bedrijfsactiviteit onder het toepassingsbereik van het Bal te houden. Dat is
bijvoorbeeld het geval bij industrie, agrarische bedrijven en garagebedrijven. Deze activiteiten worden expliciet
aangewezen, waarbij bedrijven eenvoudig kunnen zien (met de zogenoemde richtingaanwijzer) welke regels op hen
van toepassing zijn. In veel consultatiereacties is waardering uitgesproken voor deze opzet, onder meer door VNONCW en IPO.

Bij het opstellen van het besluit is kritisch gekeken voor welke activiteiten en belangen regels op
rijksniveau moeten worden gesteld en welke beter passen op decentraal niveau.
Dit betekent voor de vetafscheider dat is gekozen voor regeling in het omgevingsplan. Het is op landelijk niveau niet
goed mogelijk om te definiëren in welke gevallen deze wel en niet moet worden voorgeschreven. Daarom geldt in de
huidige regels nog een te ruime definitie, waarna gemeenten alsnog met lokaal maatwerk moeten sturen wie hieraan
niet hoeft te voldoen, zoals tal van kantoren en kleine bedrijfskantines. Het is effectiever om dit om te draaien en
gemeenten in het omgevingsplan te laten bepalen wie wel een vetafscheider moet hebben. Het kabinet vindt het
stellen van regels aan zaken als afstromend hemelwater van daken en lichthinder op rijksniveau ongewenst. Het gaat
in al deze gevallen om onderwerpen die vanwege het lokale aspect juist veel beter regelbaar zijn op decentraal niveau,
omdat daar de regel veel concreter kan worden geformuleerd.

Het kabinet is voorstander van innovatie. Daarom geeft het Bal hieraan al ruimschoots voldoende
ruimte met de mogelijkheden tot toepassing van gelijkwaardige maatregelen en maatwerk.
Het stellen van regels voor milieubelastende activiteiten betreft allereerst algemene regels voor activiteiten. Daarbij
heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid de milieubelasting van activiteiten zo nodig aanvullend te reguleren via
maatwerkvoorschriften, afgestemd op de specifieke activiteit. Daarnaast wordt soms een vergunningplicht ingesteld.
Voor de regels van het Rijk voor milieubelastende activiteiten geldt het uitgangspunt dat deze regels er ieder geval
toe strekken dat de beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast, en dat geen significante verontreiniging
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wordt veroorzaakt. Op deze wijze is telkens sprake van een adequate bescherming van het milieu en blijft tevens een
level playing field behouden voor soortgelijke bedrijven in de branche die onder dezelfde BBT vallen.

De inhoud van het Bal:
1. Aanwijzing van activiteiten waaraan het Rijk regels stelt
Dit besluit bepaalt over welke activiteiten in de fysieke leefomgeving door het Rijk regels worden gesteld en wat
daarbij de verhouding is tussen algemene rijksregels en vergunningplichten.

2. Aanwijzing van het bevoegd gezag voor algemene rijksregels
Dit besluit bepaalt welk bestuursorgaan bevoegd gezag is voor de algemene rijksregels. Het gaat om het bevoegd
gezag waaraan een melding wordt gedaan, dat een maatwerkvoorschrift kan stellen, dat beslist op een verzoek tot
het treffen van een gelijkwaardige maatregel en dat zorg draagt voor de bestuursrechtelijke handhaving van de
algemene rijksregels. Het bevoegd gezag voor het verlenen van een omgevingsvergunning wordt in het
Omgevingsbesluit aangewezen. 294

3. Keuze voor het type voorschriften
Activiteiten en de gevolgen daarvan voor de fysieke leefomgeving verschillen van elkaar, en dat vraagt om
verschillende type regels. De basis zijn specifieke zorgplichten, die een beroep doen op de eigen verantwoordelijkheid van degene die de activiteit uitvoert.
Wanneer de nadelige gevolgen voor de leefomgeving daarom vragen, kunnen meer uitgewerkte regels nodig zijn om
die gevolgen te beperken. Deze regels hebben de vorm van doelvoorschriften, middelvoorschriften en
informatieverplichtingen.
Voor een deel van de activiteiten geldt een meldingsplicht. Het betreft activiteiten waarbij het gelet op de potentiële
nadelige gevolgen wenselijk is dat de activiteit niet mag starten, voordat het bevoegd gezag daarvan op de hoogte is
gebracht.
Wanneer het noodzakelijk is dat het bevoegd gezag een activiteit voorafgaand beoordeelt, voorschriften daarvoor
opstelt en expliciet instemt met de uitvoering daarvan, is een omgevingsvergunning vereist. Doorgaans gaat het om
complexere activiteiten met potentieel grote gevolgen. 295

Bij voorkeur doelvoorschriften
Waar mogelijk is in het besluit voor doelvoorschriften gekozen. Dit heeft als voordeel dat degene die
de activiteit uitvoert zelf maatregelen kan kiezen. Waar zowel doelvoorschriften als
middelvoorschriften kunnen worden geformuleerd, zijn - indien doelmatig - zogenoemde erkende
maatregelen opgenomen. Deze zijn niet verplicht, maar als ze correct worden uitgevoerd, wordt aan
het doelvoorschrift voldaan.
De erkende maatregel geeft duidelijkheid en gebruiksgemak, het doelvoorschrift laat ruimte voor zelfgekozen
maatregelen en innovatie.

Als niet een doelvoorschrift geldt, maar een concrete maatregel verplicht is, omschrijft het besluit welk
doel met die maatregel wordt beoogd, zodat de initiatiefnemer beter kan bepalen welke alternatieve,
gelijkwaardige maatregel hij ook kan treffen en het bevoegd gezag deze gemakkelijker kan toetsen. 296

Omgevingsvergunning
Vergunningplicht is in dit besluit alleen aan de orde als het noodzakelijk wordt geacht dat het bevoegd
gezag voorafgaand met de activiteit instemt en daarvoor voorschriften formuleert. In veel gevallen
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heeft die noodzaak te maken met internationaalrechtelijke verplichtingen. Aanvullend hierop wordt
alleen voor een vergunningplicht gekozen als de regels voor de activiteit op het specifieke geval
moeten worden afgestemd en als daarom niet met algemene regels volstaan kan worden.
De omvang van de vergunningplicht is ook afgestemd op de risico’s voor de leefomgeving. Bij veel activiteiten
wordt de vergunning beperkt tot datgene waarvoor daadwerkelijk individuele beoordeling nodig is. Zo hoeft niet
altijd het hele bedrijf vergunningplichtig te zijn, maar bijvoorbeeld alleen een technische installatie.
Bij een beperkt aantal complexe bedrijven met substantiële risico’s voor de fysieke leefomgeving is de vergunning
wel het voornaamste normerende document en omvat deze de hele activiteit. Gedeputeerde staten zijn bevoegd
gezag voor alle algemene rijksregels en vergunningplichten die voor deze bedrijven gelden, met uitzondering van
wateractiviteiten. 297

Rijksregels bieden gemeente mogelijkheden voor maatwerk
Het Bal biedt ruime mogelijkheden voor maatwerk. Hierdoor is het mogelijk om in specifieke gevallen
onnodige belemmeringen voor het uitvoeren van activiteiten weg te nemen. Dit biedt een
initiatiefnemer bijvoorbeeld kansen voor innovatieve activiteiten.
Gemeenten kunnen door een maatwerkregel in het omgevingsplan gebieden aanwijzen waar voor nieuwbouw
strengere energiezuinigheidseisen gelden of strengere milieuprestatie-eisen aan de toe te passen
bouwmaterialen. Dit geeft ruimte aan lokale ambities van gemeenten. Ook kan een gemeente in het
omgevingsplan maatwerkregels opnemen voor de bruikbaarheid van de woonfunctie. De gemeente mag de
bruikbaarheidseisen van dit besluit alleen versoepelen. Bij dergelijke maatwerkregels kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan het versoepelen van de eisen voor de opstelplaatsen voor een aanrecht, een kooktoestel, een
verwarmingstoestel en een warmwatertoestel.
Meer concreet betekent dit dat voortaan bijvoorbeeld een eigen invulling aan de plafondhoogte van een te
ontwikkelen utiliteitsgebouw kan worden gegeven. Een vergelijkbare deregulering van de bruikbaarheidseisen
heeft al eerder plaatsgevonden voor de particuliere eigenbouw.
Maatwerk kan in specifieke gevallen ook nodig zijn voor bescherming van de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld
als aanvullende maatregelen nodig zijn om significante verontreiniging tegen te gaan of om aan
omgevingswaarden te voldoen. Dat mogelijkheid tot maatwerk ruim wordt geboden, betekent niet dat maatwerk
breed moet worden toegepast. Uiteraard is maatwerk geen vrijbrief voor het naar eigen inzicht aanpassen van de
regels. Zo is maatwerk uitdrukkelijk niet bedoeld om zonder aanleiding af te wijken van de in algemene regels
geformuleerde preventieve en technische maatregelen. Maatwerk moet steeds adequaat worden gemotiveerd,
en het toepassen van maatwerk is voorzien van rechtsbescherming. 298

Met het besluit wordt invulling gegeven aan artikel 4.3 van de wet, dat een grondslag biedt voor het
stellen van algemene rijksregels over activiteiten, en aan artikel 5.1 van de wet, dat een grondslag
biedt voor het aanwijzen van vergunningvrije of vergunningplichtige activiteiten.
Ook zijn enkele artikelen opgenomen die hun grondslag vinden in artikel 2.24, eerste lid, en artikel 5.2,
eerste lid. Deze regels zijn gericht tot bestuursorganen, maar zijn gezien hun verwevenheid met de
regels van dit besluit opgenomen in dit besluit en niet in het Besluit kwaliteit leefomgeving.
De grondslag van artikel 4.3 in de wet maakt onderscheid tussen activiteiten waarover algemene
rijksregels moeten worden gesteld, en activiteiten waarvoor algemene rijksregels kunnen worden
gesteld. 299
De activiteiten waarvoor algemene rijksregels moeten worden gesteld zijn genoemd in het eerste lid
van artikel 4.3. Het betreft:
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a.
b.
c.
d.
e.
f.

bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en het in stand houden van bouwwerken,
milieubelastende activiteiten,
lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk,
wateronttrekkingsactiviteiten,
mijnbouwactiviteiten,
beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot: 1°. een weg, 2°. een
waterstaatswerk, 3°. een installatie in een waterstaatswerk,
g. het gelegenheid bieden tot zwemmen of baden,
h. activiteiten die cultureel erfgoed betreffen,
i. activiteiten die werelderfgoed betreffen.
De activiteiten waarover algemene rijksregels kunnen worden gesteld zijn genoemd in het tweede
lid van artikel 4.3. Het betreft:
a. ontgrondingsactiviteiten,
b. stortingsactiviteiten op zee,
c. een beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot: 1°. een luchthaven, 2°. een
hoofdspoorweg, lokale spoorweg of bijzondere spoorweg.
Artikel 5.1, eerste lid van de wet, bevat een grondslag voor het aanwijzen van vergunningvrije gevallen
van:
a. een bouwactiviteit,
b. een afwijkactiviteit,
c. een rijksmonumentenactiviteit,
d. een ontgrondingsactiviteit,
e. een stortingsactiviteit op zee.

Artikel 5.1, tweede lid van de wet, bevat een grondslag voor het aanwijzen van
vergunningplichtige gevallen van:
a. een brandveilig gebruiksactiviteit,
b. een milieubelastende activiteit,
c. een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk,
d. een wateronttrekkingsactiviteit,
e. een mijnbouwactiviteit,
f. een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot:
1°. een weg,
2°. een waterstaatswerk,
3°. een luchthaven,
4°. een hoofdspoorweg, lokale spoorweg,
5°. een installatie in een waterstaatswerk.
Dit besluit zal uiteindelijk rijksregels voor alle activiteiten genoemd in artikel 4.3 en in het eerste en tweede lid van
artikel 5.1 van de wet bevatten, met uitzondering van algemene rijksregels en vergunningplicht voor
bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en het in stand houden van bouwwerken en een aantal regels
over milieubelastende activiteiten die daarmee samenhangen, omdat die regels opgenomen zijn of worden in het
Besluit bouwwerken leefomgeving.300

Anders dan in veel wetgeving gebruikelijk is, voorziet de Omgevingswet slechts beperkt in
subdelegatie. Om op het niveau van algemene maatregel van de bestuur toch zichtbaar te maken dat
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een onderwerp nader wordt uitgewerkt bij ministeriële regeling, is in de relevante bepalingen met
korte verwijzingen aangegeven dat, naast het besluit, ook een ministeriële regeling moet worden
geraadpleegd. Die verwijzingen zijn geen delegatiegrondslag, maar strekken ertoe de gebruiker te
attenderen op het bestaan van (nadere) regels in een ministeriële regeling.
De regels over activiteiten, gericht tot diegenen die activiteiten verrichten, kunnen decentraal worden
gesteld door gemeenten in het omgevingsplan, door waterschappen in de waterschapsverordeningen
door provincies in de omgevingsverordening.
Als het Rijk het van belang vindt, dat in de provinciale omgevingsverordening of de waterschapsverordening,
dan wel het omgevingsplan bepaalde regels over activiteiten worden gesteld, kan het Rijk instructieregels
stellen. Als hiervoor gekozen is, zijn die instructieregels opgenomen in het Besluit kwaliteit leefomgeving. 301

Ten slotte kan het Rijk regels over activiteiten ook zelf stellen, in dit besluit, dan wel het Besluit
bouwwerken leefomgeving of een ministeriële regeling. De criteria voor de afweging of regels
decentraal of centraal worden gesteld zijn gegeven in artikel 2.3, derde en vierde lid, van de wet.

Specifieke zorgplicht (Bal)
In het Bal zijn voor alle categorieën van activiteiten specifieke zorgplichten opgenomen. Deze
vervangen het huidige woud aan zorgplichtartikelen. De specifieke zorgplicht geeft aan dat een
initiatiefnemer zich niet kan verschuilen achter algemene regels en vergunningvoorschriften, maar
altijd zelf verantwoordelijk blijft om te beoordelen of zijn handelen (of nalaten daarvan) nadelige
gevolgen kan hebben voor de leefomgeving. Hij moet nadenken hoe hij die gevolgen redelijkerwijs kan
voorkomen of beperken. 302
Hiermee kunnen uitgeschreven regels worden beperkt tot de hoofdzaken. Benadrukt wordt dat een bedrijf dat
haar activiteiten uitvoert als een gemiddeld bedrijf uit de sector normaliter aan de zorgplicht zal voldoen als het
zich aan de meer uitgeschreven regels houdt. De zorgplicht blijft echter van belang, vooral naarmate het
handelen van de initiatiefnemer meer afwijkt van de gebruikelijke uitvoering van een activiteit.
Uit de internetconsultatie blijkt een brede steun voor de opname van specifieke zorgplichten. Met de zorgplicht
wordt voorkomen dat in een gedetailleerd keurslijf moet worden aangegeven waar de grens ligt. Dit biedt ook
ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en innovatie. Als een incidentele ondernemer zich niet houdt aan de
specifieke zorgplicht, dan kan deze worden aangepakt via toezicht en handhaving. Dit is ook in het belang voor
ondernemers zelf in het kader van gelijke concurrentie (geen beunhazen).

De zorgplicht heeft alleen betrekking heeft op redelijkerwijs te treffen maatregelen. De verwijzing
naar beste beschikbare technieken was daarbij opgenomen om richting te geven aan de toepassing
van de zorgplicht. Het kabinet wil hiermee duidelijk maken dat het moet gaan om maatregelen
«waarbij de praktische bruikbaarheid is aangetoond» en dat «de betrokken technieken, kosten en
baten in aanmerking genomen, economisch en technisch haalbaar in de betrokken industriële context
kunnen worden toegepast». 303
De specifieke zorgplicht is goed uitvoerbaar en handhaafbaar als de negatieve gevolgen van het handelen
redelijkerwijs zijn te voorzien. De Raad voor de Rechtspraak wijst in relatie tot de specifieke zorgplicht op het
belang voor bedrijven dat voldoende duidelijk moet zijn wat van hen wordt verwacht en voor bestuursorganen
dat duidelijk is wanneer sprake is van een overtreding.
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12.

INSTRUCTIES EN INSTRUCTIEREGELS

Inleiding
Vanuit haar zorg voor de fysieke leefomgeving en ter waarborging van de eenheid in de decentrale
taakbehartiging kan het Rijk voorwaarden stellen aan de taak- of bevoegdheidsuitoefening van
provincies, gemeenten en waterschappen. Op hun beurt kunnen provincies dat aan gemeenten en
waterschappen.
Dit kan ingegeven zijn vanuit:
– een specifieke taak die in deze of een andere wet aan de provincie of het Rijk is toegekend
(bijvoorbeeld het behoeden van de staat en werking van provinciale of rijksinfrastructuur);
– de behartiging van «het algemeen belang» met het oog op doelmatigheid of doeltreffendheid of in
de zin van bijvoorbeeld de bescherming van burgers of het bieden van een level playing field voor
bedrijven (denk aan bouwwetgeving, externe veiligheidswetgeving);
– een provinciaal of nationaal belang dat de provincie of het Rijk met het oog op de bescherming en
behartiging van die hogere belangen aan zich trekt;
– internationale verplichtingen, waaronder EU-regelgeving. Daarbij gaat het om onderwerpen die
lokale of regionale belangen overstijgen, of waarbij de belangen van gemeenten of provincies kunnen
botsen. 304
Op provinciaal niveau kan worden gedacht aan belangen als de bovenlokale problematiek van bedrijfsterreinen,
kantoren en woningbouwprogrammering, de natuurbescherming en het behoeden van de staat en werking van
provinciale infrastructuur. De provincies en het Rijk kunnen voorwaarden stellen aan de taak- of
bevoegdheidsuitoefening door de bestuursorganen van decentrale overheden.
Voorbeelden van belangen op rijksniveau zijn het beperken van nieuwe bebouwing en landaanwinning in het
IJsselmeergebied of het bestemmen en beschermen van compensatiegebieden in verband met de aanleg van de
Tweede Maasvlakte in het kader van het Project Mainport Rotterdam. Dit is nu geregeld in het Besluit algemene
regels ruimtelijke ordening. Op provinciaal niveau kan worden gedacht aan belangen als de bovenlokale
problematiek van bedrijfsterreinen, kantoren en woningbouwprogrammering, de natuurbescherming en het
behoeden van de staat en werking van provinciale infrastructuur. 305

De provincies en het Rijk kunnen voorwaarden stellen aan de taak- of bevoegdheidsuitoefening door
de bestuursorganen van decentrale overheden. De paragrafen 2.5.1 en 2.5.2 van de Omgevingswet
bevatten hiertoe twee bevoegdheden: de bevoegdheid tot het stellen van instructieregels en die tot
het geven van een instructie via een instructiebesluit.

Verticale doorwerking
In de vorige paragraaf is uiteengezet dat de verantwoordelijkheid die Rijk en provincie dragen voor de
fysieke leefomgeving in sommige gevallen met zich brengt dat sturing moet worden gegeven aan
andere bestuursorganen of dat hun beleidsvrijheid wordt ingeperkt. De verticale doorwerking van
beleid vindt plaats met behulp van juridische instrumenten, zodat beleid en normstelling in formele
zin van elkaar gescheiden blijven.
Om die verticale doorwerking te bewerkstelligen staan Rijk en provincie onder meer twee
instrumenten ter beschikking: instructieregels en instructies. 306
Het Rijk en de provincies kunnen bij algemene maatregel van bestuur respectievelijk omgevingsverordening
instructieregels geven over de inhoud, toelichting of motivering van besluiten of over de uitoefening van taken
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door andere overheden. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de regels zoals die nu zijn opgenomen in het Besluit
algemene regels ruimtelijke ordening voor de doorwerking van nationale ruimtelijke belangen rond de
hoofdinfrastructuur, de hoofdwateren, militaire functies en erfgoederen van uitzonderlijke en universele waarde
(werelderfgoederen).
Andere voorbeelden zijn de regelgeving voor geluid en veiligheid rond luchthavens en de regels over de
provinciale taken op het gebied van zwemwater. Op provinciaal niveau kan gedacht worden aan de provinciale
ruimtelijke verordeningen. Ook kunnen het Rijk en de provincies via een instructie over de uitoefening van een
taak of bevoegdheid een beperking of verplichting opleggen aan een of enkele andere bestuursorganen als dat
nodig is met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties of voor een samenhangend en
doelmatig waterbeheer. 307

De instructie om een taak of bevoegdheid op een bij die instructie aangegeven wijze uit te voeren dient
ook voor beleidsdoorwerking. Voor een aantal gevallen wordt op wetsniveau aangegeven dat het
uitoefenen van deze bevoegdheden noodzakelijk is.
Voorbeelden hiervan zijn het stellen van instructieregels over de beperkingengebieden van luchthavens door het
Rijk en provincies en instructies over de bescherming van stads- en dorpsgezichten.

Toepassing van de bevoegdheid in andere, niet in de wet genoemde, gevallen vereist motivering aan
de hand van criteria die in de wet worden genoemd. 308

Begrenzing van het gebruik van instructieregels en instructies
Voor de toepassing van de bevoegdheid van provincie en het Rijk tot het stellen van instructieregels
en de bevoegdheid tot het geven van een instructie die gericht is tot een provincie, gemeente en
waterschap, geeft de wet enkele criteria die het gebruik van deze bevoegdheden begrenzen en sturen
op terughoudend gebruik. Dit zijn allereerst de subsidiariteitscriteria uit artikel 2.3, tweede en derde
lid Omgevingswet. 309
Deze bevoegdheden kunnen alleen worden gebruikt ter bescherming of ter verwezenlijking van een provinciaal
of nationaal belang, als dat belang niet op een doelmatige en doeltreffende wijze door de gemeentebesturen of
provinciebesturen kan worden behartigd. Of als de uitoefening daarvan nodig is in verband met een doelmatige
of doeltreffende uitoefening van de taken en bevoegdheden krachtens de Omgevingswet. Of omdat EUregelgeving eigenlijk geen andere vorm toestaat.
Het zal dan vaak gaan om maatschappelijk belangen die de lokale of regionale belangen overstijgen. Het kan ook
gaan om de sturing van besluiten of taken van gemeenten, waterschappen of provincies die ongewenste gevolgen
kunnen hebben tot ver buiten de grenzen van de gemeente, het waterschap of de provincie (bijvoorbeeld de
ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen). 310

De criteria in artikel 2.3 maken daarnaast expliciet dat de vorm en inhoud van instructieregels of
instructies in een instructiebesluit niet verder mogen gaan dan wat voor een doeltreffende
verwezenlijking van het beoogde doel nodig is. In de motivering bij het desbetreffende besluit zal
moeten worden aangegeven welke van de genoemde criteria aanleiding is of zijn om over te gaan tot
het stellen van de regels of het geven van de instructie.
Bij de bevoegdheid tot het geven van instructies zijn daarnaast de belangen met het oog waarop
instructies kunnen worden gegeven beperkt tot de evenwichtige toedeling van functies aan locaties
en het samenhangend en doelmatig (regionaal) waterbeheer. 311
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In de afweging of de bevoegdheid tot het vaststellen van instructieregels of het geven van instructies wel of niet
zal worden toegepast zullen daarnaast overigens ook de financiële effecten daarvan voor de gemeenten, de
waterschappen of de provincies en de eventueel vereiste compensatie daarvan moeten worden betrokken. De
financiële afweging draagt zo ook bij aan de gewenste zorgvuldigheid en selectiviteit in het gebruik van deze
bevoegdheden. Uit de reacties van VNG en UvW klonk een beduchtheid voor de in hun ogen ruime mogelijkheden
voor instructieregels en instructies die de Omgevingswet geeft aan de provincie en het Rijk. De expliciete
wettelijke begrenzingen die aan de aanwending van die bevoegdheden zijn gesteld en die hiervoor zijn toegelicht
zijn naar het oordeel van de regering zo helder, dat voor een vrijpostig en al te ruimhartig gebruik van deze
bevoegdheden niet hoeft te worden gevreesd. 312

Gelet op het proportionaliteitsbeginsel, dat – eveneens - in artikel 2.3 is vervat, mogen instructieregels
en instructies niet verder gaan dan noodzakelijk is voor het doel of belang dat zij dienen. Dit betekent
dat zij waar mogelijk ruimte laten aan het bestuursorgaan tot wie zij zijn gericht om een eigen afweging
of uitvoeringskeuzen te maken.
De grondslagen voor het stellen van instructieregels bieden dan ook mogelijkheden voor het bieden van
bestuurlijke afwegingsruimte. Bijvoorbeeld door instructieregels te formuleren als doelvoorschriften in plaats
van middelvoorschriften. Een andere mogelijkheid is dat in de instructieregel aan het bevoegd gezag tot wie zij
is gericht ruimte wordt geboden om onder voorwaarden «af te wijken» van de instructieregel. Als deze ruimte
wordt geboden, is deze anders dan deze leden vrezen, niet onbegrensd.
De ruimte die wordt geboden om «af te wijken» van de instructieregel wordt altijd ingekaderd met de
instructieregels zelf en wordt begrensd vanuit het doel of belang dat met de desbetreffende instructieregels
wordt gediend. Deze mogelijkheid is ook niet nieuw. Ook de grondslagen voor instructieregels uit de huidige Wet
ruimtelijke ordening kennen deze mogelijkheid.313

Karakter van instructieregels
Instructieregels zijn bedoeld voor situaties waarin de regel of het samenstel van regels is gericht tot
verschillende overheidsorganen. Er is sprake van een algemeenheid naar rechtssubject of naar gebied
(of gebiedseenheid). Vaak zal de regel in de omgevingsverordening of de algemene maatregel van
bestuur algemeen zijn naar tijd of naar rechtsfeit.
Deze instructieregels bieden dus geen grondslag voor het stellen van regels voor burgers. De grondslagen voor
het stellen van burgerbindende regels – hier «algemene regels» genoemd – zijn gelegen in afdeling 4.1 van de
Omgevingswet. Instructieregels kunnen bij algemene maatregel van bestuur of bij omgevingsverordening worden
gegeven. Ze richten zich tot de inhoud, toelichting of motivering van een besluit dat een bestuursorgaan op grond
van de Omgevingswet neemt.

Ook kunnen instructieregels worden gesteld over de uitoefening van een taak die in de Omgevingswet
aan een bestuursorgaan is toegedeeld. De besluiten en taken waarover instructieregels kunnen
worden gegeven zijn in de Omgevingswet limitatief benoemd. 314
De bevoegdheid tot het stellen van instructieregels is niet beperkt tot de inkadering van taken en bevoegdheden
van uitsluitend decentrale overheden. Met instructieregels kan ook een nadere invulling of begrenzing worden
gegeven aan de uitoefening van taken en bevoegdheden binnen de eigen overheidslaag. Hierbij valt met name
te denken aan instructieregels voor de uitoefening van aan Gedeputeerde Staten gedelegeerde bevoegdheden in
een provinciaal delegatiebesluit.
De figuur van instructieregels is ontleend aan de Wet ruimtelijke ordening (artikelen 4.1 en 4.3), aan de Waterwet
(artikel 3.11), aan diverse artikelen in de Wet milieubeheer en aan andere wetten die in de Omgevingswet opgaan.
De bevoegdheid tot het stellen van instructieregels wordt in de Omgevingswet dan ook niet beperkt tot
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ruimtelijke ordening, water of milieu, maar is toepasbaar voor alle beleidssectoren binnen de reikwijdte van de
Omgevingswet. Dit is inherent aan de integratie van wetgeving die met de Omgevingswet wordt beoogd.
Instructieregels lenen zich voor herhaalde toepassing: de norm moet steeds worden toegepast als de situatie
zich voordoet die in de regeling is omschreven of is bedoeld. Deze instructieregels zijn te kenmerken als algemeen
verbindende voorschriften die zich niet tot burgers maar tot bij die regel aangewezen bestuursorganen richten.
Deze instructieregels bieden dus geen grondslag voor het stellen van regels voor burgers. De grondslagen voor
het stellen van burgerbindende regels – in de Omgevingswet «algemene regels» genoemd – kunnen we vinden
in afdeling 4.1 van de Omgevingswet.
Instructieregels spelen een belangrijke rol bij het borgen van belangen. Ze regelen de doorwerking van
normstelling voor de fysieke leefomgeving in plannen en besluiten van bestuursorganen. Alle onderwerpen
waarvoor nu normen gelden, komen terug in het Bkl. 315

Instructieregels kunnen bij algemene maatregel van bestuur of bij omgevingsverordening worden
gegeven. Ze richten zich tot de inhoud, toelichting of motivering van een besluit dat een
bestuursorgaan op grond van de Omgevingswet neemt. Ook kunnen instructieregels worden gesteld
over de uitoefening van een taak die in de Omgevingswet aan een bestuursorgaan is toegedeeld. De
besluiten en taken waarover instructieregels kunnen worden gegeven zijn in de Omgevingswet
limitatief benoemd.316
De bevoegdheid tot het stellen van instructieregels is niet beperkt tot de inkadering van taken en bevoegdheden
van uitsluitend decentrale overheden. Met instructieregels kan ook een nadere invulling of begrenzing worden
gegeven aan de uitoefening van taken en bevoegdheden binnen de eigen overheidslaag.
De figuur van instructieregels is ontleend aan de Wet ruimtelijke ordening (artikelen 4.1 en 4.3), aan de Waterwet
(artikel 3.11), aan diverse artikelen in de Wet milieubeheer en aan andere wetten die in de Omgevingswet opgaan.
De bevoegdheid tot het stellen van instructieregels wordt in de Omgevingswet dan ook niet beperkt tot
ruimtelijke ordening, water of milieu, maar is toepasbaar voor alle beleidssectoren binnen de reikwijdte van de
Omgevingswet. Dit is inherent aan de integratie van wetgeving die met de Omgevingswet wordt beoogd.

Verhouding instructieregels - omgevingswaarden 317
Er bestaat geen hiërarchie tussen instructieregels en omgevingswaarden qua beschermingsniveau.
Voor veel aspecten is het niet mogelijk of zinvol om omgevingswaarden te stellen en zijn andere
instrumenten beter geschikt.
Zo is het effectiever om voor een rijksmonument rechtstreeks te bepalen welke beschermende regels
voor dat object gelden. En zo zijn de externe veiligheidsaspecten van een individuele risicobron
makkelijker te reguleren door middel van een instructieregel, die voorschrijft dat het plaatsgebonden
risico van een risicobron in acht moet worden genomen.
Voor sommige aspecten is een omgevingswaarde de meest doelmatige en effectieve manier om de doelen te
halen (luchtkwaliteit). Voor zaken als cultureel erfgoed is geen objectieve waarde te bepalen die kan worden
gemonitord. In die gevallen is een instructieregel effectiever. Voor CO2 is eerder ook al in de motie Van
Tongeren c.s. opgeroepen tot het stellen van een omgevingswaarde. Of dit het meest geëigende instrument is
om tot reductie te komen, is mede afhankelijk van de langetermijndoelstellingen voor energietransitie,
waarover het kabinet dit jaar in de energieagenda met voorstellen zal komen. Hierbij is ook van belang op welke
wijze de afspraken van Parijs worden doorvertaald naar het niveau van de EU-lidstaten4. Vooruitlopend hierop
wil het kabinet nu geen omgevingswaarde voor CO2 voorstellen.
Bij het vaststellen van de omgevingswaarden voor de kwaliteit van oppervlaktewater, grondwater, zwemwater
en lucht zijn de Europese normen leidend geweest (lastenluwe implementatie). Het kabinet wil vasthouden
aan deze Europees afgesproken niveaus. Deze bieden een gelijkwaardig beschermingsniveau ten opzichte van
de huidige regelgeving. Wel geven de Omgevingswet en de AMvB’s verschillende instrumenten aan decentrale
overheden om de leefomgeving gericht verder te verbeteren op locaties waar dat nodig is.
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Het Bkl maakt het bijvoorbeeld mogelijk voor gemeenten of provincies (wanneer sprake is van een provinciaal
belang dat gemeenten niet doelmatig en doeltreffend kunnen behartigen) om locatiegericht of gebiedsgericht
een decentrale omgevingswaarde voor luchtkwaliteit te stellen en daarmee gericht te sturen op dit aspect van
gezondheid.

Bij de keuze voor het inzetten van omgevingswaarden of instructieregels voor het bereiken van een
doelstelling spelen meerdere overwegingen:
• Is inzet van het instrumentarium van de Omgevingswet vereist?
Bij een doelstelling kan ook inzet van ander instrumentarium passen, zoals communicatie-instrumenten,
gerichte overheidsinvesteringen, bestuurlijke afspraken of convenanten met bedrijven, of de inzet van
heffingen of subsidies. De keuze tussen regelgeving en andere instrumenten is in het algemeen al gemaakt in
de nu geldende beleidsdocumenten (zie tabel 2.1 in de volgende paragraaf). Uiteraard kunnen in toekomstige
beleidsdocumenten andere keuzes gemaakt worden. Een belangrijke werkwijze in deze fase is het rijksbrede
integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK).

• Bepalen EU-richtlijnen of verdragen de instrumentkeuze?
De Omgevingswet is geïnspireerd door de beleidscyclus die is afgeleid van EU-richtlijnen voor bijvoorbeeld
water en lucht. Als de richtlijn iets kent wat op een omgevingswaarde lijkt, ligt het voor de hand dat nationale
instrument ook in te zetten. Als een richtlijn of verdrag eisen stelt aan de besluitvorming over activiteiten,
spreekt het voor zich die eisen te vertalen in instructieregels over decentrale regels of beschikkingen.

• Is de doelstelling objectief bepaalbaar?
Omgevingswaarden worden uitgedrukt in meetbare en berekenbare eenheden of anderszins in objectieve
termen. Het moet dus objectief bepaalbaar zijn of aan de waarde voldaan wordt. Als het niet goed mogelijk is
om objectief te meten of berekenen of aan de waarde voldaan wordt, is een omgevingswaarde weinig geschikt.
Een rijksomgevingswaarde is verder niet geschikt als de vereiste kwaliteit decentraal bepaald wordt.
Instructieregels kennen deze beperking niet. Of aan een instructieregel voldaan wordt kan soms objectief
bepaalbaar zijn, bijvoorbeeld met kwantitatieve normen. Maar een instructieregel kan ook kwalitatieve normen
bevatten die het bevoegd gezag bij een concrete beslissing moet toepassen. Soms eist een instructieregel zelfs
alleen dat het bevoegd gezag aandacht geeft aan een onderwerp, om zo te voorkomen dat dit onderwerp
onderbelicht blijft bij de besluitvorming.

• Is een uniforme basiskwaliteit vereist, of juist een kwaliteit die afgestemd is op specifieke lokale
omstandigheden?

De rijksomgevings-waarden voor milieuonderwerpen in dit besluit borgen een algemene basiskwaliteit. Soms
is maatwerk mogelijk, maar rijksomgevingswaarden in een AMvB zijn niet geschikt als de vereiste kwaliteit
steeds afgestemd moet worden op lokale omstandigheden. Instrumenten als instructie-regels over het
omgevingsplan of beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen bieden meer mogelijkheden om
locatiespecifiek te sturen. Met die regels kan een bestuursorgaan de kwaliteit afstemmen op lokale
omstandigheden en lokaal beleid. Overigens kan het decentrale bestuursorgaan daarbij wel kiezen voor
omgevingswaarden, bijvoorbeeld een lokale omgevingswaarde voor geluid in een stiltegebied.

• Is er een grote variatie aan activiteiten met vergelijkbare gevolgen voor de fysieke leefomgeving?
Een omgevingswaarde heeft voor milieuonderwerpen zijn nut als met programma’s gestuurd kan worden op
de cumulatieve gevolgen van meerdere activiteiten. Als de gevolgen van een ingreep in de fysieke leefomgeving
sterk afnemen met de afstand – zoals bij geur, geluid, trillingen en externe veiligheid – zal cumulatie vooral een
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lokaal en specifiek probleem zijn. Instructieregels die bewerkstelligen dat er voldoende afstand blijft tussen
bronnen en gevoelige of kwetsbare ontvangers zullen dan vaak voldoende zijn.

• Ligt de verantwoordelijkheid voor het bereiken van een doelstelling voor de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving bij de overheid (het collectief) of bij een beheerder of eigenaar (een individuele
organisatie of persoon)?
Omgevingswaarden en instructieregels over beleids- en beheertaken zetten de overheid aan het werk. Als
bedrijven en burgers aangesproken moeten worden, kan beter gebruik gemaakt worden van instructieregels
over het omgevingsplan of instructieregels over in een omgevingsvergunning op te nemen voorschriften. Ook
kan dan gebruik gemaakt worden van de instrumenten van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit
bouwwerken leefomgeving.

• Is het bestuursorgaan vrij om zelf te bepalen op welke wijze aan een doelstelling wordt voldaan?

Bij een omgevingswaarde hoort alleen de verplichting om te monitoren en om een programma op te stellen en
uit te voeren als uit de monitoring blijkt dat er niet aan voldaan wordt of dit dreigt. Het verantwoordelijke
bestuursorgaan beslist in dat programma zelf welke wettelijke of niet-wettelijke maatregelen het neemt om te
voldoen aan de waarde. Bij een instructieregel bepaalt de wetgever direct welke taak of bevoegdheid moet
worden uitgeoefend voor het bereiken van een doelstelling. Hoewel een instructieregel veel afwegingsruimte
kan kennen, is de beleidsruimte geringer dan die bij een omgevingswaarde.

• Is het wenselijk om bij normoverschrijding te saneren?
Bij een omgevingswaarde geldt een resultaats- of inspanningsverplichting om eraan te voldoen in situaties waar
dat nu niet het geval is. Voor het nakomen van die verplichting moeten fondsen beschikbaar zijn. Een
instructieregel kan naar keuze alleen zien op nieuwe gevallen, of op zowel nieuwe als bestaande gevallen.

• Is er sprake van een collectieve voorziening?
In dat geval zal een bestuurslaag de specifieke taak moeten krijgen of op zich moeten nemen om deze te
ontwikkelen, te beschermen en eventueel te beheren. Ook het Rijk zelf heeft dit type specifieke taken
(bijvoorbeeld rijkswegen, hoofdspoorwegen en een deel van de energie-infrastructuur).
Als het Rijk eisen wil stellen aan de kwaliteit van de collectieve voorzieningen kunnen daarvoor zowel
omgevingswaarden als instructieregels worden ingezet; de eerder vermelde overwegingen bepalen welk
instrument het meest geschikt is. Om te voorkomen dat nieuwe ontwikkelingen in de weg staan aan de
taakuitoefening, kunnen instructieregels gesteld worden over het omgevingsplan. In enkele gevallen biedt de
wet bovendien de mogelijkheid tot het eisen van omgevingsvergunningen, waarbij vervolgens
beoordelingsregels horen.

• Hoe zijn vergelijkbare onderwerpen geregeld?
Het spreekt voor zich dat vergelijkbare doelstellingen vaak vergelijkbare oplossingen vergen. Eén van de
verbeterdoelen van de stelselherziening is juist om in dat soort gevallen te harmoniseren.

• Hoe was het onderwerp voorheen geregeld?
Als de huidige oplossing succesvol is, past in het nieuwe stelsel en voldoende aansluit bij de verbeterdoelen van
de stelselherziening, dan is dat een indicatie voor het behoud van een vergelijkbare regeling. In deze nota van
toelichting zal niet voor elke specifieke doelstelling gedetailleerd ingegaan worden op deze overwegingen. Deze
opsomming kan wel helpen bij het begrip van de gemaakte keuzes voor het al of niet continueren van een
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instrument voor een bepaalde doelstelling. Ook kunnen ze in de toekomst voor de verschillende overheidslagen
behulpzaam zijn in de gevallen dat doelstellingen op het gebied van de fysieke leefomgeving een nieuwe
instrumentatie vergen.

Rijksinstructieregels
De bevoegdheid van het Rijk om instructieregels te geven over omgevingsplannen,
waterschapsverordeningen en omgevingsverordeningen is beperkt tot het stellen van regels over de
wettelijk aan gemeenten, waterschappen en provincies toegedeelde taken en het stellen van regels
ter uitvoering van de aan het Rijk toegedeelde taken. 318
Het Rijk kan instructieregels stellen over de uitoefening van de in afdeling 2.4 aan de gemeente, het waterschap,
de provincie en het Rijk toegedeelde taken, de uitoefening van de bevoegdheid van gedeputeerde staten tot het
instellen van een zwemverbod of het geven van een negatief zwemadvies, en over de wijze van uitvoering van
een maatregel uit een programma met een programmatische aanpak van een Minister.
Dit betekent dat instructieregels over of ter uitvoering van die taken in ieder geval betrekking kunnen hebben op
die onderdelen ––die in het omgevingsplan, de waterschapsverordening of de omgevingsverordening krachtens
de wet verplicht moeten worden opgenomen.
Ook kunnen instructieregels van het Rijk beperkingen stellen aan omgevingswaarden die gemeenten of
provincies op eigen initiatief in het omgevingsplan of de omgevingsverordening opnemen.

Instructieregels van het Rijk die worden gesteld vanwege toegedeelde taken kunnen ook betrekking
hebben op in het omgevingsplan of de omgevingsverordening op te nemen of opgenomen
omgevingswaarden en op de omgevingsvergunningplichten in de waterschaps-verordening en de
omgevingsverordening. 319
Verder kan het Rijk instructieregels geven over de instructieregels in de omgevingsverordening en over daarin
opgenomen beoordelingsregels voor aanvragen om omgevingsvergunningen voor een milieubelastende activiteit
of voor een afwijkactiviteit die betrekking heeft op regels in het omgevingsplan over de toedeling van functies
aan locaties of de met het oog daarop gestelde regels.
Ook kunnen instructieregels worden gesteld over de toedeling van functies aan locaties en met het oog daarop
gestelde regels daarover en de beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit in het
omgevingsplan en over de maatwerkregels in het omgevingsplan, de waterschapsverordening of de
omgevingsverordening.
Bij het stellen van instructieregels over besluiten zal zo nodig ook helderheid moeten worden geboden over de
gevolgen voor bestaande situaties en het overgangsrecht. 320
Ook de besluiten waarover door het Rijk instructieregels kunnen worden gegeven zijn in de Omgevingswet
limitatief benoemd. Instructieregels van het Rijk over de inhoud, toelichting of motivering van besluiten kunnen
gericht zijn tot de verplichte programma’s van gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk en de
programma’s met een programmatische aanpak.
Ook kunnen deze regels gaan over het omgevingsplan, de waterschapsverordening of de omgevingsverordening. Ook kunnen regels worden gegeven over een projectbesluit van het dagelijks bestuur van een
waterschap, gedeputeerde staten of het projectbesluit van een Minister en over een legger of peilbesluit en het
calamiteitenplan van de beheerder van een waterstaatswerk. 321

Bij instructieregels van het Rijk kan ook worden gekozen voor een meer bijzondere vorm van
bestuurlijke afwegingsruimte. Rijksinstructieregels kunnen inhouden dat bij provinciale
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omgevingsverordening afwijkende instructieregels of nadere dus aanvullende instructieregels kunnen
of moeten worden gesteld (artikel 2.25, vijfde lid, Omgevingswet).322

Getrapte instructieregels
Deze mogelijkheid om bij de instructieregel te bepalen dat bij omgevingsverordening afwijkende of
nadere instructieregels kunnen worden gesteld is de figuur van de «getrapte normstelling» of
«getrapte instructieregels» zoals de Wet ruimtelijke ordening die ook kent.
Een voorbeeld van «nadere instructieregels» is te vinden in titel 2.13 van het Barro over de erfgoederen van
uitzonderlijke universele waarde. Het Rijk wijst in het Barro met instructieregels de erfgoederen aan en geeft op
hoofdlijnen de kernkwaliteiten van die erfgoederen aan.
Ook draagt het Rijk de provincies bij instructieregel op om bij provinciale instructieregel de kernkwaliteiten uit te
werken en te objectiveren en in het belang van de instandhouding en versterking van die kernkwaliteiten
instructieregels te stellen over de inhoud of toelichting van gemeentelijke bestemmingsplannen. Vervolgens
wordt bij instructieregel aan de provincie nog meegegeven dat die provinciale instructieregels over het
gemeentelijk bestemmingsplan moeten bewerkstellingen dat de kernkwaliteiten van de erfgoederen niet worden
aangetast.323

De inkadering van dergelijke «getrapte» instructieregels vindt altijd plaats via de inhoud van de
rijksinstructieregels zelf. Een begrenzing dat die «getrapte» instructieregels ten dienste moeten zijn
van behoud of verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving is daarbij te onbepaald. 324
De «getrapte» instructieregels van de provincie worden daarom altijd begrensd vanuit het specifieke doel en
belang dat met de desbetreffende rijksinstructieregels wordt gediend. In het geval van het gegeven voorbeeld
«de bescherming van de kernkwaliteiten van de erfgoederen».
Een voorbeeld van «afwijkende instructieregels» van de provincie is de mogelijkheid die artikel 2.3.6 van het Barro
aan de provincie Fryslân biedt om in afwijking van het in artikel 2.3.5 van het Barro opgenomen bouwverbod in
het kustfundament voor de Friese Waddeneilanden een beperkte uitbreidingsmogelijkheid van de bebouwing toe
te staan.
Ook hierbij wordt met de instructieregel aangegeven binnen welke kaders de provincie dit mag doen: er mogen
geen belemmeringen ontstaan voor de instandhouding en versterking van het zandige deel van het
kustfundament en het onderhoud, de veiligheid en mogelijkheden voor versterking van de primaire waterkering.
Ook moet voldaan blijven worden aan de regels ter bescherming van de Waddenzee en het Waddengebied uit
titel 2.5 van het Barro. 325
Ook bij dit voorbeeld over het kustfundament zijn de «getrapte» instructieregels van de provincie begrensd vanuit
het doel en belang dat met deze rijksinstructieregels wordt gediend. De provincie krijgt specifiek voor de
Waddeneilanden enige afwegingsruimte omdat onverkorte toepassing van het landelijke beleid onevenredige
effecten zou hebben voor de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden op die eilanden.
Ook kan de provincie, als dat bij de maatregels is bepaald, van de rijksinstructieregels afwijkende instructieregels
stellen of van de bij de algemene maatregel van bestuur gestelde regels ontheffing verlenen. Deze regeling
correspondeert met de bestaande regeling voor provinciaal medebewind, zoals die momenteel in de Wro is
opgenomen.
Een extra wettelijke inkadering, bovenop de inkadering die al plaats vindt in de instructieregel zelf, van de
bevoegdheid van het Rijk tot het stellen van «getrapte» instructieregels via de provinciale omgevingsverordening,
door te bepalen dat de afwijkende provinciale regels alleen ten dienste kunnen zijn van behoud of verbetering
van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, zou een al specifiek ingekaderde afwijkingsmogelijkheid als deze
onmogelijk maken.
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Dit is daarom naar het oordeel van de regering niet wenselijk. Ook is de regering van oordeel dat het door het
specifiek begrenzen van de afwegingsruimte aan de provincie beter wordt voorzien in een goede balans tussen
de geboden bestuurlijke afwegingsruimte en de gewenste rechtszekerheid dan bij de door de leden voorgestelde
meer algemene begrenzing.326

Instructieregels in provinciale verordeningen
De provincie kan regels stellen over de uitoefening van de in afdeling 2.4 aan de gemeente en het
waterschap toegedeelde taken en over de wijze van uitvoering van een maatregel uit een door
gedeputeerde staten vastgesteld programma met een programmatische aanpak.
Dit betekent dat instructieregels over of ter uitvoering van die taken in ieder geval betrekking kunnen
hebben op onderdelen die in het omgevingsplan of de waterschapsverordening krachtens de wet
verplicht moeten worden opgenomen. 327
Een voorbeeld hiervan zijn de regels over de evenwichtige toedeling van functies aan locaties en de regels die
met het oog daarop nodig zijn, zoals gebruiksregels of regels over bouwen en slopen in het omgevingsplan of de
beoordelingsregels voor een “buitenplanse” omgevingsvergunning. De regels die worden gesteld vanwege
toegedeelde taken kunnen ook betrekking hebben op in het omgevingsplan op te nemen of opgenomen
omgevingswaarden en op de omgevingsvergunningplichten in de waterschapsverordening.
Daarnaast kunnen provinciale instructieregels over het omgevingsplan beperkingen stellen aan
omgevingswaarden die gemeenten op eigen initiatief in het omgevingsplan opnemen. Verder kunnen
instructieregels worden gesteld over de toedeling van functies aan locaties en met het oog daarop gestelde regels,
de beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit in het omgevingsplan en over de
maatwerkregels in het omgevingsplan of de waterschapsverordening. Omwille van één belang kunnen door de
provincie zowel instructieregels op grond van artikel 2.22 van de Omgevingswet als beoordelingsregels voor
aanvragen om omgevingsvergunningen op grond van artikel 5.18, tweede lid, van de Omgevingswet worden
gegeven. Een voorbeeld hiervan is het beschermende regime voor het Natuurnetwerk Nederland. 328

In de omgevingsverordening kunnen provincies proactieve instructieregels stellen. Daarnaast kan de
provincie in de omgevingsverordening algemene regels stellen voor activiteiten. Denk bijvoorbeeld
aan het stellen van regels voor activiteiten in een grondwaterbeschermingsgebied.
Een instructieregel kan ook de opdracht bevatten tot het stellen van regels in het bestemmingsplan en in de
toekomst het omgevingsplan, bijvoorbeeld om plancapaciteit weg te bestemmen.
Dergelijke instructieregels moeten door de gemeenten vertaald worden in het bestemmingsplan (in de toekomst
omgevingsplan). Zo kan de provincie door middel van instructieregels de opdracht geven aan gemeenten om niet
gerealiseerde plancapaciteit voor kantoren weg te bestemmen. Zo heeft het Rijk met instructieregels destijds op
effectieve wijze niet gerealiseerde ruimtelijke mogelijkheden voor geluidgevoelige gebouwen en locaties rondom
de Luchthaven Schiphol in bestemmingsplannen geschrapt. 329

De provincie kan instructieregels stellen om de regie te nemen op het terugdringen van plancapaciteit
voor kantoren.
De instructieregels of de instructies moeten door de gemeenten verplicht binnen een daarbij aan te geven termijn
worden verwerkt in de desbetreffende omgevingsplannen. In de tussentijd voorkomt een eventueel te nemen
voorbereidingsbesluit dat tussentijds nog gebruik wordt gemaakt van ruimtelijke mogelijkheden die in het
omgevingsplan definitief moeten worden weggenomen. Zo kan het voorbereidingsbesluit bijvoorbeeld
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voorkomen dat vergunning wordt verleend voor de bouw van kantoren die door het omgevingsplan nog zijn
toegelaten. 330
Een instructieregel kan géén opdracht bevatten om een gebiedsdekkende algemene regel voor een activiteit op
te nemen met daaraan gekoppeld een vergunningplicht. Zie artikel 2.23, derde lid Ow. Vergunningenstelsels
gebaseerd op algemene regels die nu in provinciale verordeningen zijn opgenomen, kunnen dus niet één op één
met een instructieregel doorgelegd worden naar het omgevingsplan.
Dat is anders als zo’n vergunningenplicht ook vanuit een evenwichtige toedeling van functies nodig is. Daarbij
speelt de omgevingsplanactiviteit, die met de Invoeringswet is geïntroduceerd, en de bevoegdheid voor
provincies om daarvoor beoordelingsregels op te nemen, een belangrijke rol.
331

Voor het buiten werking stellen van de onbenutte bouwmogelijkheden voor kantoren in het omgevingsplan, hoeft
de provincie echter niet te wachten tot de instructieregels in werking zijn getreden. Ook hoeft de provincie niet
te wachten tot de gemeente de instructieregels of het instructiebesluit heeft doorvertaald in het omgevingsplan.
In voorbereiding op de instructieregels zorgt de in afdeling 4.2 van de Omgevingswet opgenomen regeling voor
voorbereidingsbescherming er voor dat ruimtelijke bouw- en gebruiksmogelijkheden in een omgevingsplan per
direct buiten toepassing kunnen worden gesteld met een voorbereidingsbesluit. Dat vervalt zodra het
omgevingsplan overeenkomstig de instructieregels of de instructie is aangepast. Een voorbereidingsbesluit kent
geen voorbereidingsprocedure en kan al de dag na het nemen ervan in werking treden. 332

Artikel 2.25, vijfde lid Omgevingswet biedt de mogelijkheid voor afwijking of verdere uitwerking van
rijksinstructieregels door de provincie. Deze afwijking of uitwerking dient in de provinciale omgevingsverordening te worden vastgelegd.
Bij omgevingsverordening kunnen voorts beschermende instructieregels worden gegeven die beperkingen
bevatten over de bevoegdheid van de gemeenteraad om het omgevingsplan vast te stellen.
De beperking is dat in het omgevingsplan geen activiteiten mogelijk gemaakt mogen worden die het
natuurnetwerk aantasten. Een vergelijkbare beperking moet ook kunnen gelden voor het verlenen van
“buitenplanse” omgevingsvergunningen.
De omgevingsverordening kan daarom op grond van artikel 5.18, tweede lid, beoordelingsregels bevatten de
buitenplanse vergunning voor een omgevingsplanactiviteit die het Natuurnetwerk Nederland raken, dit in
aanvulling op de op grond van artikel 5.17 Omgevingswet in combinatie met 5.20 Omgevingswet bij algemene
maatregel van bestuur gegeven landelijke beoordelingsregels voor afwijkactiviteiten.

“Open” instructieregels
Meer open, richting gevende instructieregels zijn te vinden in het voorgenomen Besluit kwaliteit
leefomgeving (Bkl) en in de provinciale omgevingsverordeningen. Met open geformuleerde
instructieregels in plaats van gesloten geformuleerde instructieregels kan aan de bestuursorganen van
provincies, gemeenten en waterschappen een optimale beslis-, afweeg- en handelingsruimte wordt
geboden.333
Een voorbeeld van een open instructieregel: “Een omgevingsplan dat betrekking heeft op veengebieden die
kwetsbaar zijn voor oxidatie mag geen bodembewerkingen toestaan die tot gevolg hebben dat veen aan de
oppervlakte wordt gebracht.” 334
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De behoefte aan bestuurlijke afwegingsruimte wordt onder meer gevoeld bij onderwerpen die in het
huidige recht worden gereguleerd met instructieregels over besluiten (die niet deze naam hebben,
maar wel deze werking). 335
Het besluit wordt neergelegd bij een decentraal bestuursorgaan, maar het hogere bestuur geeft
daaraan kaders mee die de ruimte voor een zelfstandige afweging beperken. Het is daarom belangrijk
om bij het stellen van instructieregels zeer kritisch na te gaan of deze niet onnodig afwegingsruimte
bij het decentraal bestuur wegnemen.
Net als bij regels die gericht zijn tot burgers en bedrijven kan wellicht vaker worden gekozen voor een
doelvoorschrift in plaats van middelvoorschrift. Ook kan worden gekozen voor instructieregels die saldering
of compensatie toestaan. Verder kan ruimte worden geboden door uitzonderingen onder voorwaarde op te
nemen, echter zonder afbreuk te doen aan de bescherming van het aspect of onderdeel van de fysieke
leefomgeving waarvoor de instructieregel is gesteld. 336
Verder kan ruimte worden geboden door uitzonderingen onder voorwaarde op te nemen, echter zonder
afbreuk te doen aan de bescherming van het aspect of onderdeel van de fysieke leefomgeving waarvoor de
instructieregel is gesteld. Zo is het denkbaar dat in beginsel een bepaalde waarde geldt, maar dat onder
voorwaarden een afwijkende waarde is toegestaan.
Daarbij kan bijvoorbeeld sprake zijn van uitruil, waarbij een afwijking is toegestaan mits de kwaliteit op andere
punten voldoende verbetert.
Een andere denkbare regeling is dat een afwijking is toegestaan, mits het bestuursorgaan een programma
opstelt dat erop gericht is de overschrijding binnen een bepaalde periode ongedaan te maken (vergelijkbaar
met de aanpak in ontwikkelingsgebieden onder de Crisis- en herstelwet, met dien verstande dat de afwijking
van een reguliere omgevingswaarde op grond van dit wetsvoorstel wordt ingebouwd in de normstelling zelf).
Verder biedt de Omgevingswet de mogelijkheid om bij het stellen van een instructieregel door het Rijk te
bepalen dat onder daarbij aan te geven voorwaarden bij omgevingsverordening afwijkende regels kunnen
worden gesteld of dat verdere uitwerking of aanvulling van de instructieregel mogelijk is. 337

Open instructieregels bieden de gemeente en het waterschap ruimte voor flexibiliteit en maatwerk.
Ze lijken daarmee sterk op doelvoorschriften. Het is daarbij wel van belang dat het doel uiteindelijk
wel wordt gerealiseerd. Als dat niet het geval is, zal het bestuursorgaan dat de instructieregel heeft
afgegeven, andere middelen moeten inzetten.

Afwegingsruimte
Instructieregels mogen naar hun vorm en inhoud niet verder gaan dan hetgeen een doeltreffende
verwezenlijking van het beoogde doel vergt. Dit volgt uit de toepasselijkheid van artikel 2.3 dat criteria
bevat voor de uitoefening van taken en bevoegdheden van bestuursorganen (subsidiariteit).
De grondslagen voor het stellen van instructieregels bieden daarom ruime mogelijkheden voor flexibiliteit en
afwegingsruimte voor bestuursorganen tot wie de instructieregels gericht zijn. Dit betekent dat instructieregels
niet alleen zeer dwingend en uitputtend kunnen worden geformuleerd, maar ook dat zij beperkte of juist ruime
mogelijkheden bieden voor het maken van een afweging door het bestuursorgaan tot wie de instructieregel
gericht is. 338
Ook kan bij de instructieregel worden bepaald dat onder daarbij aan te geven voorwaarden afwijking, verdere
uitwerking of aanvulling van de instructieregel mogelijk is bij het besluit waarop de regel betrekking heeft.
Dit maakt het mogelijk om bij het stellen van instructieregels afhankelijk van de aard en weging van het te
beschermen belang in een optimale balans tussen bescherming van het belang en afwegingsruimte te voorzien.
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Hetzelfde geldt voor instructieregels over taken. Ook deze kunnen afhankelijk van de aard en weging van het te
beschermen belang meer of minder ruimte bieden voor het maken van uitvoeringskeuzen.
De manier waarop de bestuursorganen hun bevoegdheden aanwenden en gebruik maken van de geboden
afwegingsruimte («aan de voorkant») is gekoppeld aan procedurele eisen. Die moeten ertoe leiden dat de
afweging transparant plaatsvindt, omkleed met de nodige procedurele waarborgen voor inspraak en
rechtsbescherming.339

Ontheffing van een instructieregel
De Omgevingswet biedt ook de mogelijkheid voor een ontheffing van de instructieregel (de in
paragraaf 2.5 aangeduide afwijkingsmogelijkheid). Hoewel instructieregels terughoudend en
afgewogen worden gesteld, toont de beleidspraktijk dat er zich altijd situaties voordoen waarin een
onverkorte toepassing van de normstelling tot onbillijkheden of fricties kan leiden. De
ontheffingsmogelijkheid kan dat opheffen. 340
Het voorgestelde besliscriterium van artikel 2.32 is: «de uitoefening van de taak of bevoegdheid waarvoor
ontheffing wordt gevraagd onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot het belang dat wordt gediend met
de regel waarvan ontheffing is gevraagd».
De ontheffing van artikel 2.32 is bedoeld voor situaties dat de regelgever beseft dat een instructieregel
onevenredig belemmerend kan zijn in specifieke individuele gevallen, maar geen ruimte ziet om meer
afwegingsruimte te geven aan het bestuursorgaan tot wie de regel gericht is. Dergelijke gevallen zullen in het
algemeen niet eenvoudig te voorzien zijn.
Een ontheffing vergt maatwerk en een individuele afweging van alle betrokken belangen, waaronder het belang
waarvoor de regel was gesteld. De beslisregel van artikel 2.32 heeft daarom een uitputtend karakter. Net als de
huidige Wet ruimtelijke ordening voorziet de regeling niet in het stellen van nadere inhoudelijke beslisregels voor
het verlenen van de ontheffing. Het past naar het oordeel van de regering dan ook niet om de ontheffing mogelijk
te maken, maar vervolgens vooraf al dwingende criteria voor de verlening daarvan te bepalen. Het belang
waarvoor de instructieregels zijn gesteld – in het door de leden geschetste voorbeeld «ruimtelijke kwaliteit» –
heeft echter wel een zwaarwegende plaats in de belangenafweging die het bestuursorgaan dat beslist over de
ontheffing moet maken.341
Een ontheffing kan bijvoorbeeld worden toegepast om ontwikkelingen met behulp van maatwerkoplossingen of
innovatieve initiatieven in overeenstemming te brengen met de belangen die met de regel worden beschermd.
Een voorbeeld van een dergelijke ontheffing is de ontheffing voor een wijziging van het omgevingsplan in
afwijking van de in het luchthavenindelingsbesluit of luchthavenbesluit gestelde regels over het luchthavengebied
of beperkingengebied van een luchthaven. Aan de ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden ter
bescherming van het oorspronkelijk beoogde doel of belang waarop de instructieregel betrekking had. 342

Wettelijk verplichte instructieregels
Voor diverse onderwerpen is op wetsniveau aangegeven dat het stellen van instructieregels hiervoor
verplicht is, omdat zij bestaande wettelijke verplichtingen tot provinciale normstelling vervangen of
leiden tot beperkingen van eigendomsrechten en gebruiksrechten of omdat zij voortvloeien uit
internationale verplichtingen.343
Zo is het Rijk bijvoorbeeld verplicht tot het stellen van instructieregels over de door de provincie in de
omgevingsverordening op te nemen regels met het oog op het behoud van cultureel erfgoed, het beperken
van geluidhinder in stiltegebieden, het beschermen van de kwaliteit van regionale wateren waaruit
drinkwater wordt gewonnen en het behoeden van de staat en werking van de lokale spoorweginfrastructuur
en openbare wegen in beheer bij de provincie.
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Ook is het Rijk verplicht tot het stellen van instructieregels over de inhoud van de verplichte programma’s.
Het gaat daarbij om de implementatie van de EU-regelgeving.
Een ander voorbeeld is de verplichting tot het stellen van instructieregels over het omgevingsplan en
projectbesluiten voor de luchthavengebieden en beperkingengebieden voor luchthavens. Ook moet het Rijk
in het belang van de gezondheid en veiligheid van zwemmers en ter uitvoering van de zwemwaterrichtlijn
instructieregels over de provinciale taken op het gebied van zwemwater stellen.
Daarnaast is het Rijk verplicht om over omgevingsplannen en projectbesluiten instructieregels te stellen voor
het behoud van cultureel erfgoed, de externe veiligheid van opslag, productie, gebruik en vervoer van
gevaarlijke stoffen en de geluidbelasting van weg, spoor en industrieterreinen en het behoeden van de staat
en werking van infrastructurele en andere voorzieningen voor de landsverdediging of nationale veiligheid.
Ook is vastgelegd dat het Rijk instructieregels zal geven over het ontwerp, de bouw en het onderhoud van
openbare vuilwaterriolen, dit ter uitvoering van de richtlijn stedelijk afvalwater. 344

Instructieregels gericht op een taak
Instructieregels kunnen worden gegeven aan een bestuursorgaan met het oog de uitvoering van een
concrete (wettelijke) taak door dat orgaan. Met instructieregels kunnen geen nieuwe taken worden
toegedeeld. Wel kunnen op wetsniveau toegekende taken worden gespecificeerd of geconcretiseerd
waardoor als het ware een «nadere» taak ontstaat. 345

Instructieregels gericht op een besluit
De besluiten waarover door de provincie instructieregels kunnen worden gegeven zijn in de
Omgevingswet limitatief benoemd.
Instructieregels van de provincie over de inhoud, toelichting of motivering van besluiten kunnen
gericht zijn tot een onverplicht of verplicht programma van gedeputeerde staten of een verplicht
programma van het college van burgemeester en wethouders of van het waterschapsbestuur.
Verder kunnen regels worden gegeven die betrekking hebben op een omgevingsplan of een waterschapsverordening. De provincie kan ook regels stellen over een projectbesluit van gedeputeerde staten, een
projectbesluit van een waterschap en de legger of het peilbesluit van een waterschap.

Instructieregels voor concreet geval?
Voor bestuurlijk ingrijpen in een concreet geval is niet de instructieregel maar de instructie het
aangewezen instrument. Als een instructieregel een open geformuleerde norm bevat en in een
concreet geval niet voldoende uitvoering wordt gegeven aan die regel, bestaat wel de mogelijkheid
om die regel voor dat concrete geval te concretiseren door middel van een instructie. Door die
instructie ontstaat een nieuwe rechtsplicht voor het bestuursorgaan tot wie zij is gericht.346
In één situatie kan de instructiebevoegdheid wel in het kader van het interbestuurlijk toezicht worden ingezet.
Dit betreft de situatie dat achteraf moet worden ingegrepen omdat door een gemeente, provincie of
waterschap een onwenselijke feitelijke handeling is uitgevoerd. Het generieke interbestuurlijke toezichtsinstrumentarium bevat geen mogelijkheid tot schorsing en vernietiging van feitelijke handelingen om deze zo
ongedaan te maken.
Ook de bevoegdheid tot indeplaatstreding is niet goed geschikt voor het ongedaan maken van feitelijke
handelingen. Deze indeplaatstredingsbevoegdheid is vooral geschikt in situaties waarin wordt nagelaten een
medebewindstaak of -bevoegdheid uit te oefenen.
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Bij het ongedaan maken of herstel van ongewenste feitelijke handelingen kan dus wel op een reactieve wijze
gebruik worden gemaakt van de bevoegdheid tot het geven van een instructie. In het wetsvoorstel is in lijn
hiermee één uitzondering gemaakt op het uitgangspunt dat het gebruik van de instructie niet aan de orde is als
gebruik kan worden gemaakt van het generieke interbestuurlijke toezichtinstrumentarium. In artikel 19.16
(bevoegdheden in bijzondere omstandigheden) is geregeld dat een instructie gegeven kan worden wanneer het
waterschapsbestuur niet of niet voldoende optreedt bij gevaar.

Instructieregels voor omgevingsplannen
Veel belangen worden geborgd door deze te verankeren in omgevingsplannen van gemeenten. Het
omgevingsplan bevat regels die direct bindend zijn voor burgers en bedrijven, maar kan ook
omgevingswaarden en beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen bevatten.
Bovendien geven de rijksregels op allerlei plaatsen ruimte voor maatwerkregels en hebben gemeenten ruimte
om verschillende kwaliteiten te definiëren voor verschillende gebiedstypen (zoals rustige woonwijk,
binnenstedelijk gebied, recreatiegebied, agrarisch gebied en natuurgebied).

Met deze combinatie van mogelijkheden komt het Bkl tot een betere samenwerking tussen ruimtelijke
regels en milieuregels. Het biedt gemeenten de mogelijkheid om in zwaarbelaste gebieden actief de
gebruiksruimte te beheren. Het stelt hen in staat gebiedsgericht belangen af te wegen en met elkaar
te verbinden.
Belangrijke instructieregels voor het omgevingsplan in het Bkl betreffen externe veiligheid, geluidshinder van
verkeer en industrie, cultureel erfgoed en nationale ruimtelijke belangen. In het laatste geval gaat het om
zaken als de rijksvaarwegen, het kustfundament, de grote rivieren, de Waddenzee, hoofdwegen en landelijke
spoorwegen, defensie, werelderfgoed, Natuurnetwerk Nederland en de elektriciteitsvoorziening. 347

Instructieregels voor programma’s
De regels die krachtens artikel 2.26 Omgevingswet door het Rijk worden opgesteld over verplichte
programma’s kunnen mede strekken tot een verbetering van de staat of kwaliteit van de fysieke
leefomgeving.
Zo zullen bijvoorbeeld de actieplannen voor geluid of de waterprogramma’s juist gericht zijn op de verbetering
van de kwaliteit waar die onvoldoende is. Het tweede lid van artikel 2.26 strekt ertoe om op wetsniveau het
beginsel van het voorkomen of beperken van de achteruitgang van de staat of kwaliteit van de fysieke
leefomgeving te implementeren.
Dit beginsel is in verschillende richtlijnen (in uiteenlopende vorm) vastgelegd, zoals in de kaderrichtlijn water, de
kaderrichtlijn mariene strategie, de vogelrichtlijn en de habitatrichtlijn. Dat instructieregels ook kunnen strekken
tot de verbetering van de staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving volgt uit de toepasselijkheid van artikel
1.3. Dat artikel is op grond van artikel 2.1, eerste lid, bepalend voor de wijze van uitoefening van bevoegdheden
op grond van de wet.348

Wettelijke beperking in het opleggen van instructieregels
In de Omgevingswet is expliciet geregeld dat het Rijk en de provincies alleen instructieregels kunnen
geven over die onderdelen van het omgevingsplan die duidelijk medebewind betreffen of waar de
gemeentelijke bevoegdheid tot het stellen van regels niet los kan staan van de rijksregelgeving. Het
gaat dan in concreto om:
• de uitvoering van specifieke wettelijke taken, vermeld in paragraaf 2.4.1;
347
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• omgevingswaarden;
• de toedeling van functies aan locaties en regels die het oog daarop nodig zijn;
• maatwerkregels. 349
Gemeenten hebben bij deze onderdelen van het omgevingsplan discretionaire ruimte om eigen regels
te stellen binnen de wettelijke kaders. De inperking van de bevoegdheid tot het stellen van
instructieregels is vastgelegd in artikel 2.23, derde lid, voor de provincie en in artikel 2.25, derde lid,
voor het Rijk.

De instructie
Naast de bevoegdheid tot het stellen van instructieregels bevat de Omgevingswet een bevoegdheid
voor het Rijk en de provincies tot het geven van een instructie. De instructie is bedoeld voor de
proactieve coördinatie van de overheidszorg op die onderwerpen waar sprake is van een gedeelde
verantwoordelijkheid of nauw verbonden verantwoordelijkheden, voor de verwezenlijking van
provinciale of nationale belangen en voor een proactieve sturing of beleidsdoorwerking. 350
De instructie vormt de opvolger van de proactieve aanwijzingsbevoegdheden uit zowel de Wet ruimtelijke
ordening als de Waterwet. Ook vervangt de instructie de aanwijzingen tot een beschermd stads- of dorpsgezicht
uit de Monumentenwet 1988.
De instructiebevoegdheid is aangewezen als het stellen van instructieregels wegens het beperkte aantal
geadresseerden of de gewenste snelheid van uitvoering minder voor de hand liggend is. 351
Een instructie kan een opdracht bevatten tot het nemen, het niet nemen of het op een voorgeschreven wijze
nemen van een besluit op grond van het wetsvoorstel, maar ook op een feitelijk handelen ter uitvoering van een
taak of bevoegdheid op grond van het wetsvoorstel in de vorm van een doen of nalaten. De instructie omvat dus
niet alleen normstelling. Het kan ook een opdracht bevatten tot het nemen van concrete besluiten of
maatregelen in concrete gevallen.352
De instructieregel is vergelijkbaar met de proactieve aanwijzing van provincie (ex art. 4.2 Wro) en Rijk (art. 4.4
Wro), maar kent onder de Omgevingswet een breder toepassingsgebied.

Het bestuursorgaan dat een instructie oplegt kan een termijn stellen waarbinnen de implementatie
van de gegeven instructie moet plaatsvinden. Een instructie zal naar zijn aard stellig en concreet
moeten zijn.
Dat wil niet zeggen dat deze geen afwegingsruimte kan bieden voor het bestuursorgaan, tot wie de instructie is
gericht. Waar dat wenselijk is kan de instructie ruimte bieden voor het maken van uitvoeringskeuzen of
beslisruimte, zoals een instructie aan de gemeenteraad van een specifieke gemeente om in het omgevingsplan in
een beschermend regime voor een bepaald gebied te voorzien. De instructie kan, maar hoeft geen aanwijzingen
te bevatten voor de wijze waarop die bescherming wordt vormgegeven. 353
Het Rijk en de provincies moeten terughoudend omgaan met deze bevoegdheid. Voorafgaand aan het geven van
een instructie zal met het desbetreffende bestuursorgaan ambtelijk en bestuurlijk overleg moeten worden
gevoerd. Dit bestuurlijke overleg wordt bij algemene maatregel van bestuur geregeld. Omdat dit overleg of een
bestuurlijk verzoek tot medewerking in de praktijk meestal tot overeenstemming leidt, zal de instructie daarom
slechts zeer beperkt worden toegepast (zoals ook in de huidige praktijk onder de Wro en Waterwet). Op de
aanwending van de bevoegdheid om een instructie te geven is de subsidiariteitsafweging van artikel 2.3 van
toepassing.
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Anders dan bij instructieregels leent de instructie zich niet altijd voor een doorlopende toepassing. Bij de
instructie kan worden bepaald of deze na eenmalige uitvoering is uitgewerkt. Dit zal vaak het geval zijn als de
instructie de opdracht bevat om een bepaalde handeling uit te voeren of een bepaald besluit te nemen.
Ook kan in de instructie worden bepaald dat de instructie voor een langere termijn blijft gelden. Een voorbeeld
van een dergelijke instructie is de instructie om in het omgevingsplan te voorzien in de bescherming van een
bepaald gebied zoals een beschermd stads- of dorpsgezicht en in die bescherming te blijven voorzien, totdat de
instructie wordt ingetrokken. De instructie is niet bedoeld voor herhaalde of achtereenvolgende toepassing door
meerdere bestuursorganen. Als een seriële toepassing van de instructie wordt gewenst, moeten instructieregels
worden gegeven.

Een instructie heeft uitsluitend werking voor het bestuursorgaan waarop het is gericht en heeft dus
geen (zelfstandig) rechtsgevolg voor burgers of bedrijven.
Als de instructie een opdracht bevat gericht op de inhoud van een omgevingsplan, heeft deze dus niet het gevolg
dat bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor bouw- of sloopactiviteiten moet worden geweigerd als deze in
strijd zijn met de met de instructie te realiseren doelen. Mocht in het concrete geval behoefte bestaan aan het
tegengaan van ongewenste bouw- of andere activiteiten, dan kan voorafgaand aan of tegelijk met het
instructiebesluit voorbereidingsbescherming worden gerealiseerd door het nemen van een voorbereidingsbesluit op grond van artikel 4.16.

Bestuurlijk belang instructie
Een instructie kan uitsluitend worden gegeven als dat nodig is met het oog op een provinciaal of
nationaal belang.
Voorwaarde is dus dat het belang niet op doelmatige en doeltreffende wijze door de gemeentebesturen
respectievelijk de provinciebesturen kan worden behartigd (artikel 2.3, tweede lid, onder a en derde lid, onder
a), of als een instructie nodig is met het oog op een doelmatige of doeltreffende uitoefening van de taken en
bevoegdheden krachtens de Omgevingswet, of omdat EU-regelgeving eigenlijk geen andere vorm toestaat (artikel
2.3, tweede lid, onder b en derde lid, onder b). 354

Als een instructie wordt gegeven omwille van een provinciaal of nationaal belang als bedoeld in artikel
2.3, tweede lid, onder a of derde lid, onder a, kan het niet zo zijn dat dit belang pas bij het geven van
de instructie blijkt. In die gevallen moet de aanwezigheid van dat belang al kenbaar zijn uit een
document dat door een bestuursorgaan van de provincie of van het Rijk openbaar is gemaakt. 355
Hierbij kan gedacht worden aan een beleidsdocument zoals de omgevingsvisie, een beleidsbrief of beleidsnota.
Als de instructie wordt gegeven als dat nodig is met het oog op een doelmatige of doeltreffende uitoefening van
de taken en bevoegdheden krachtens de Omgevingswet, dan zijn de desbetreffende taken en bevoegdheden al
kenbaar uit de wet en geldt deze eis vanzelfsprekend niet.
De reikwijdte van de bevoegdheid tot het geven van een instructie is beperkt en vergelijkbaar met die onder de
Wro en de Waterwet. De belangen met het oog waarop instructies kunnen worden gegeven zijn de evenwichtige
toedeling van functies aan locaties en het samenhangend en doelmatig (regionaal) waterbeheer. Ook de
aanwijzing uit de artikelen 35 en 36 van de Monumentenwet 1988 heeft een herkenbare voortzetting gekregen.

De instructiebevoegdheid is aangewezen als het stellen van instructieregels wegens het beperkte
aantal geadresseerden of de gewenste snelheid van uitvoering minder voor de hand liggend is. 356
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Een instructie van het Rijk kan worden gegeven door de Minister van Infrastructuur en Milieu of een andere
Minister in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu. De instructie kan gericht zijn tot het
bestuur van een gemeente, waterschap of provincie.
Een instructie van de provincie kan worden gegeven bij een besluit van gedeputeerde staten. Deze kan gericht
zijn tot het gemeentebestuur of het waterschapsbestuur. Een instructie kan worden gericht tot één of een beperkt
aantal gemeenten, provincies of waterschappen en strekt er toe om de in de Omgevingswet in algemene zin
toegedeelde taken of bevoegdheden verder te concretiseren. Instructies scheppen een nieuwe rechtsplicht voor
het bestuursorgaan of openbaar lichaam tot wie zij zijn gericht. Dit betekent dat als niet of niet naar behoren
uitvoering wordt gegeven aan een instructie er sprake is van taakverwaarlozing. 357
Voorbeelden van instructies:
- Voor de instructie gericht op een besluitbevoegdheid van een bestuursorgaan kan worden gedacht aan een
instructie voor één of een beperkt aantal provincies of gemeenten met de opdracht om voor de realisatie van
een waterbergingsgebied een specifieke functieaanduiding of beperkende gebruiksbepalingen in de
omgevingsverordening respectievelijk het omgevingsplan op te nemen.
– De instructie kan ook een opdracht zijn om iets niet te doen. Bijvoorbeeld een instructie die bepaalt dat er geen
met het beoogde doel strijdige regels in het op dat moment in voorbereiding zijnde omgevingsplan of de
provinciale verordening mogen worden opgenomen. Als de instructie betrekking heeft op een programma kan
deze een opdracht bevatten om een bepaalde extra maatregel in het programma op te nemen of om een
bepaalde maatregel op een bepaalde wijze vorm te geven of uit te voeren.
– Ook kan een instructie dienen om in aansluiting bij een in de wet toegekende taak een nieuwe, ten opzichte
van de algemene wettelijke taak, meer geconcretiseerde specifieke taak aan een openbaar lichaam op te dragen.
Bijvoorbeeld door bij de instructie op te dragen om een beheersmaatregel te nemen of een bepaalde (feitelijke)
handeling uit te voeren. Verder kan een instructie benut worden om in een specifiek geval aan te geven wat moet
worden verstaan onder een algemeen geformuleerde norm (zoals «doelmatige bescherming»).

Instructie tot aanwijzing en bescherming stads- of dorpsgezicht
In de Omgevingswet is, mede ter uitvoering van het verdrag van Granada, een specifieke
grondslag opgenomen voor de instructie tot aanwijzing van een stads- of dorpsgezicht als door
het Rijk beschermd stads- of dorpsgezicht.
Deze instructie heeft tot strekking dat in het omgevingsplan de functie van “door het Rijk beschermd stadsof dorpsgezicht” aan het desbetreffende gebied moet worden gegeven en dat voorzien moet worden in de
bescherming daarvan. Daarbij moet, gelet op het verdrag van Granada, het omgevingsplan onder andere
voorzien in een op de karakteristieken van het stads- of dorpsgezicht afgestemd verbod tot het slopen van
bouwwerken. 358

Instructies uitsluitend voor toedeling functies aan locaties
De bevoegdheid tot het geven van instructies in concrete gevallen is nog strakker ingeperkt en kan –
voor zover het de gemeente betreft – alleen betrekking hebben op de toedeling van functies aan
locaties en de regels die het oog daarop nodig zijn.359
Dat is geregeld in artikel 2.33, tweede lid, onder a, voor de provincie en artikel 2.34, tweede lid, onder d, en derde
lid, voor het Rijk.
Gemeenten kiezen er onder het huidige recht soms nog voor om onderwerpen die naar hun aard toedeling van
functies aan locaties omvatten niet op te nemen in bestemmingsplannen of beheersverordeningen op grond van
de Wet ruimtelijke ordening, maar in gemeentelijke verordeningen. Een voorbeeld is het aanwijzen van
ligplaatsen voor woonschepen in een ligplaatsenverordening. Een dergelijke regel kan ook onder het huidige
recht in het bestemmingsplan opgenomen worden en kan ook nu al onderwerp zijn van instructieregels of
aanwijzingen op grond van de Wet ruimtelijke ordening. De Omgevingswet bewerkstelligt een samenhangende
en omvattende regeling van de toedeling van functies aan locaties in het omgevingsplan.
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Gemeenten hebben en houden in beginsel grote discretionaire ruimte bij de inhoudelijke invulling daarvan. Voor
wat betreft de plaats beperkt de Omgevingswet de keuzevrijheid en is het omgevingsplan het aangewezen
instrument. De Omgevingswet verduidelijkt daarmee de historisch gegroeide, weinig afgebakende, grens tussen
medebewind en autonomie op dit punt. Dat geldt ook voor het interbestuurlijk toezicht, dat dus ook zal zien op
de toedeling van functies aan locaties in het omgevingsplan. 360

Instructieregel opgevolgd door instructie
Een open instructieregel kan, als een gemeente naar de mening van het provincie - dan wel de
provincie naar de mening van het Rijk - onvoldoende gevolg geeft aan de instructieregel, worden
opgevolgd door een concrete – gedetailleerde - instructie (via een instructiebesluit).361
De instructie kan uiteraard ook worden toegepast zonder voorafgaande instructieregel. Het zal dan met name
gaan om situaties die zich naar verwachting eenmalig voor zullen doen en waarin de provincie het nodig acht
dat gemeente of waterschap op een nader omschreven manier ingrijpen om de provinciale belangen veilig te
stellen.
Onmisbaar is de instructie ook wanneer een bestuurlijke patstelling is ontstaan over het ongedaan maken
van uitgevoerde feitelijke handelingen. Dit speelt in het bijzonder in de uitvoering van het waterbeheer
waarbij operationele maatregelen met zich brengen dat wanneer deze niet tijdig of niet naar behoren worden
genomen de nadelige gevolgen daarvan naar hun aard niet meer ongedaan kunnen worden gemaakt door de
instrumenten schorsing en vernietiging of indeplaatstreding. Een instructie kan in dergelijke gevallen een
opdracht tot ongedaanmaking bevatten.362

Niet juist of niet tijdig uitvoering geven aan een instructie of instructieregel
Bij instructieregels moet een termijn worden gesteld waarbinnen uitvoering moet zijn gegeven aan die
regels. Wanneer niet op de juiste wijze, of niet volledig, of niet tijdig uitvoering wordt gegeven aan een
instructieregel, is er sprake van taakverwaarlozing en kan er geen instructieregel of instructie met een
hernieuwde opdracht worden gegeven. 363
Er is dan immers al «een vordering van regeling of bestuur» gedaan. In dat geval kan kunnen de generieke
interbestuurlijke toezichtsinstrumenten schorsing en vernietiging en indeplaatstreding worden toegepast,
zoals geregeld in de Gemeentewet, Provinciewet, Waterschapswet en de Omgevingswet. 364

De instructie als beschikking
In tegenstelling tot een instructieregel is een instructie een besluit dat niet van algemene strekking is.
Het is dus een beschikking als bedoeld in artikel 1:3, tweede lid, Awb.
Een instructie kan een opdracht bevatten tot het nemen, het niet nemen of het op een voorgeschreven wijze
nemen van een besluit op grond van de Omgevingswet het wetsvoorstel, maar ook op een feitelijk handelen
ter uitvoering van een taak of bevoegdheid op grond van het wetsvoorstel in de vorm van een doen of nalaten.
De instructie omvat dus niet alleen normstelling. Het kan ook een opdracht bevatten tot het nemen van
concrete besluiten of maatregelen in concrete gevallen. Vergelijkbare bevoegdheden (de proactieve
aanwijzingsbevoegdheden) zijn nu te vinden in de Waterwet, de Wro en de Monumentenwet 1988. 365
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Het bestuursorgaan dat een instructie krijgt opgelegd, kan daartegen in beroep gaan bij de
bestuursrechter. Voor de (toezicht)relatie tussen provincie en waterschap biedt de Omgevingswet in
aanvulling op de regeling in de Waterschapswet de bevoegdheid voor gedeputeerde staten om, als zij
een instructie aan een waterschap hebben gegeven, deze instructie zo nodig door middel van
indeplaatstreding kracht bij te zetten.366
Daarnaast biedt de Omgevingswet aan de Minister van Infrastructuur en Milieu de bevoegdheid tot
indeplaatsstelling tegenover het waterschapsbestuur. Deze bevoegdheid is qua uitwerking
geharmoniseerd met de ministeriële bevoegdheid tegenover de provincies.
Indeplaatstredingsbevoegdheden bieden de benodigde doorzettingsmacht om de kennelijk aanwezige
patstelling te doorbreken, die zou kunnen ontstaan wanneer de andere overheid de instructie niet uitvoert.
Totdat wordt overgegaan tot indeplaatstreding zullen eerst de stappen van de bestuurlijke
interventieladder van het algemeen beleidskader voor indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing worden
doorlopen.
Omdat de bevoegdheid van het Rijk tot het geven van een instructie aan een waterschap niet is beperkt tot
feitelijke handelingen maar ook de besluitbevoegdheden van het waterschapsbestuur kan betreffen,
voorziet de Omgevingswet ook in de bevoegdheid voor de Kroon tot vernietiging van in strijd met een
instructieregel of een instructie genomen waterschapsbesluiten. Ook hiervoor geldt dat voordat een
voordracht voor vernietiging wordt gedaan een bestuurlijk traject zal worden doorlopen in
overeenstemming met de interventieladder uit het beleidskader schorsing en vernietiging.
Als er sprake is van een met een instructie strijdig genomen besluit staat voor het Rijk of de provincie
overigens ook de weg van beroep open. Dat naast de generieke interbestuurlijke toezichtsinstrumenten
ook de weg van beroep open staat leidt niet tot een dubbeling van procedures of een mogelijkheid tot
herkansing. Aan een dubbeling van procedures staat artikel 10:38, tweede lid, Awb in de weg. In dat artikel
is bepaald dat een genomen besluit niet kan worden vernietigd als het nog vatbaar is voor bezwaar of
beroep. Herkansing wordt uitgesloten in artikel 10:37 Awb. In dat artikel is geregeld dat, wanneer een
rechter over een besluit een uitspraak heeft gedaan, dat besluit niet kan worden vernietigd op gronden die
in strijd zijn met de uitspraak van de rechter. 367

Begrenzing van het gebruik van instructieregels en instructies.
Voor de toepassing van de bevoegdheid van provincie en het Rijk tot het stellen van instructieregels
en de bevoegdheid tot het geven van een instructie die gericht is tot een provincie, gemeente en
waterschap geeft de Omgevingswet enkele criteria die het gebruik van deze bevoegdheden begrenzen
en sturen op terughoudend gebruik.368
Dit zijn allereerst de subsidiariteitscriteria uit artikel 2.3, tweede en derde lid. Deze bevoegdheden kunnen alleen
worden gebruikt ter bescherming of ter verwezenlijking van een provinciaal of nationaal belang, als dat belang
niet op een doelmatige en doeltreffende wijze door de gemeentebesturen of provinciebesturen kan worden
behartigd.
Of als de uitoefening daarvan nodig is in verband met een doelmatige of doeltreffende uitoefening van de taken
en bevoegdheden krachtens de Omgevingswet.
Of omdat EU-regelgeving eigenlijk geen andere vorm toestaat. Het zal dan vaak gaan om maatschappelijk
belangen die de lokale of regionale belangen overstijgen. Het kan ook gaan om de sturing van besluiten of taken
van gemeenten, waterschappen of provincies die ongewenste gevolgen kunnen hebben tot ver buiten de grenzen
van de gemeente, het waterschap of de provincie (bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen).
369
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Voorbeelden hiervan zijn de nationale belangen die in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte zijn benoemd
en in het huidige Besluit algemene regels ruimtelijke ordening zijn opgenomen. 370

De criteria in artikel 2.3 maken daarnaast expliciet dat de vorm en inhoud van instructieregels of
instructies in een instructiebesluit niet verder mogen gaan dan wat voor een doeltreffende
verwezenlijking van het beoogde doel nodig is.371
In de motivering bij het desbetreffende besluit zal moeten worden aangegeven welke van de genoemde criteria
aanleiding is of zijn om over te gaan tot het stellen van de regels of het geven van de instructie. De Afdeling
advisering van de Raad van State en het parlement of provinciale staten kunnen zich vervolgens een oordeel
vormen over de noodzaak ervan.
Of er sprake is van een provinciaal of nationaal belang blijft overigens uiteindelijk een politieke beoordeling,
waarvan de toetsing door de rechter marginaal zal zijn. 372

Naast de begrenzing door de toepasselijkheid van de criteria uit artikel 2.3 is een tweede wettelijke
begrenzing van het gebruik van deze instructiebevoegdheden dat deze zijn beperkt tot specifiek
benoemde taken en bevoegdheden die bij wet aan de desbetreffende bestuursorganen zijn
opgedragen.
Bij de bevoegdheid tot het geven van instructies zijn daarnaast de belangen met het oog waarop
instructies kunnen worden gegeven beperkt tot de evenwichtige toedeling van functies aan locaties en
het samenhangend en doelmatig (regionaal) waterbeheer.373
In de afweging of de bevoegdheid tot het vaststellen van instructieregels of het geven van instructies wel of niet
zal worden toegepast zullen daarnaast overigens ook de financiële effecten daarvan voor de gemeenten, de
waterschappen of de provincies en de eventueel vereiste compensatie daarvan moeten worden betrokken. De
financiële afweging draagt zo ook bij aan de gewenste zorgvuldigheid en selectiviteit in het gebruik van deze
bevoegdheden.
Uit de reacties van VNG en UvW klonk een beduchtheid voor de in hun ogen ruime mogelijkheden voor
instructieregels en instructies die de Omgevingswet geeft aan de provincie en het Rijk. De expliciete wettelijke
begrenzingen die aan de aanwending van die bevoegdheden zijn gesteld en die hiervoor zijn toegelicht zijn naar
het oordeel van de regering zo helder, dat voor een vrijpostig en al te ruimhartig gebruik van deze bevoegdheden
niet hoeft te worden gevreesd. 374

Vooraf bestuurlijk overleg
Voorafgaand aan het geven van een instructie met het bestuursorgaan tot wie de instructie wordt
gericht, moet ambtelijk en bestuurlijk overleg worden gevoerd. Omdat dit overleg of een bestuurlijk
verzoek tot medewerking in de praktijk meestal tot overeenstemming leidt, zal de instructie daarom
slechts zeer beperkt worden toegepast.375

Verhouding met interbestuurlijk toezicht instrumentarium
Als proactief beïnvloeding van besluitvorming of van het handelen van een ander bestuursorgaan is
gewenst, is de instructie door middel van een instructiebesluit het aangewezen instrument. De
instructie is nadrukkelijk niet bedoeld als instrument voor interbestuurlijk toezicht. Als gebruik kan
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worden gemaakt van het generieke interbestuurlijke toezichtinstrumentarium is het gebruik van de
instructiebevoegdheid dus niet aan de orde. Dit is in de Omgevingswet buiten twijfel gesteld doordat
de toepassing van de instructiebevoegdheid is uitgesloten als gebruik kan worden gemaakt van het
generieke interbestuurlijke toezichtsinstrumentarium. 376
Dit betekent dat geen instructie met een hernieuwde of herhaalde opdracht kan worden gegeven als niet juist
of niet volledig uitvoering wordt gegeven aan een taak, bevoegdheid of instructieregel op grond van de
Omgevingswet.
In dat geval (waar achteraf moet worden gereageerd op een onwenselijk besluit of een onwenselijke handeling)
kan toepassing worden gegeven aan de bevoegdheden tot vernietiging of indeplaatstreding op grond van de
Gemeentewet, de Provinciewet, de Waterschapswet of de Wet Naleving Europese regelgeving publieke
entiteiten of, voor zover het vernietiging betreft jegens een waterschap, op grond van de Omgevingswet of de
Waterschapswet. 377
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13.

DE OMGEVINGSVISIE

De omgevingsvisie als “kardinaal” instrument
Het is van groot belang om een goed beeld te hebben van de redenen die de wetgever ertoe hebben
gevoerd om gemeenten, provincies en Rijk te verplichten tot het vaststellen van een omgevingsvisie.
De wetgever voorziet met de Omgevingswet in de noodzaak van een verregaande mate van integratie van het
beleid voor het fysieke domein. Die is hard nodig. De maatschappelijk opgaven waar Nederland de komende
decennia voor staat, variërend van energietransitie tot het klimaatbestendig maken van de fysiek omgeving,
nopen tot een verregaande mate van integratie van beleid en uitvoering. Met het nodige gevoel voor dramatiek
spreekt de memorie van toelichting van een “paradigmawisseling”. Het roer moet om.

De neiging kan bestaan om de omgevingsvisie vooral te zien als “opvolger” van de structuurvisie en
het omgevingsplan als de opvolger van het bestemmingsplan. Een waarschuwing hiervoor is op zijn
plaats. Omgevingsvisie en omgevingsplan volgen – als planfiguren - inderdaad op de structuurvisie en
het bestemmingsplan, maar dan wel uitsluitend in de tijd. En de Omgevingswet is een heel andere wet
dan de Wro.
De omgevingsvisie is een planfiguur voor het strategisch niveau. Juist op het strategisch niveau zijn
verbanden tussen aspecten in de fysieke leefomgeving (ruimtelijke ordening, water, natuur, milieu
e.d.) aan de orde. De wetgever acht daarom de beoogde beleidsmatige integratie van de diverse
domeinen vooral op dat niveau zinvol. 378
Een duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving kan alleen worden bereikt door op deze
samenhang te sturen aan de hand van de omgevingsvisie: één overkoepelend, richtinggevend en
strategisch ontwikkelingsbeeld voor de langere termijn. De omgevingsvisie is daardoor een veel
prominenter instrument dan de structuurvisie uit de Wro ooit geweest is.
Niet zonder reden kunnen we de omgevingsvisie betitelen als het “kardinale” instrument uit de
Omgevingswet..
Het woord “kardinaal” is afkomstig van het Latijnse woord “cardo”, dat hengsel of scharnier betekent. Zo vormt
de omgevingsvisie als het ware het scharnierpunt waar het (integrale) beleid voor de fysieke leefomgeving om
draait.

De Omgevingswet stelt dus hoge eisen aan de kwaliteit van de omgevingsvisies die overheden zullen
gaan vaststellen. Populair gezegd: hier ligt een grote uitdaging voor overheden om integraal beleid te
formuleren.

Omgevingsvisies op drie niveaus
In hoofdstuk 3 van Deel 1 is reeds uiteengezet dat de Omgevingswet geen wijzigingen aanbrengt in het
beginsel dat de taken voor de fysieke leefomgeving die de overheid moet behartigen in de eerste plaats
bij de gemeenten liggen en, waar het gaat om het waterbeheer, bij de waterschappen.
Dit neemt niet weg dat op alle bestuurlijke niveaus – Rijk, provincie en gemeente – een omgevingsvisie
moet worden vastgesteld.
Het vervolg van dit hoofdstuk richt zich voornamelijk op de gemeentelijke omgevingsvisie.
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Naar een integraal omgevingsbeleid
Een belangrijk uitgangspunt bij de vormgeving van het stelsel voor de beleidsplanning van het fysieke
domein is het bevorderen van samenhang in het beleid voor de fysieke leefomgeving. Het onderscheid
tussen strategisch beleid in omgevingsvisies en meer uitvoeringsgericht beleid in programma’s is
hiervan een uitwerking.
“Juist op het strategische niveau is integratie van belang. Het voorziene stelsel voor beleidsplanning brengt
samenhang in het beleid voor de fysieke leefomgeving door integratie van strategische planfiguren in de
omgevingsvisie, door afstemming van (multi)sectorale programma’s met meer uitvoeringsgerichte
beleidsopgaven en door het uiteindelijk bewerkstelligen van coördinatie in de uitvoering van het beleid.” 379

Het onderscheid tussen strategisch en uitvoeringsgericht beleid sluit aan bij de door de regering
beoogde beleidsdynamiek. Het is de bedoeling dat het strategische beleid voor langere tijd wordt
vastgelegd en niet met alle winden meewaait.
Tegelijkertijd moet het mogelijk zijn de uitvoering flexibel in te richten zonder het ontwikkelingsbeeld voor de lange
termijn geweld aan te doen. Zo kan een evenwicht worden gevonden tussen continuïteit en rechtszekerheid aan
de ene kant en flexibiliteit aan de andere kant.

De omgevingsvisie voor de lange termijn voorziet in het eerste, de (multi)sectorale programma’s
leggen het accent op het tweede. Dit wil uitdrukkelijk niet zeggen dat een sectoraal programma geen
strategische elementen kent of dat een omgevingsvisie geen uitvoeringsgerichte elementen kan
bevatten. Zo kan het zijn dat een bestuursorgaan voor het vastleggen van investeringen en de planning
van beheer en onderhoud een programma met meer continuïteit en een langere doorlooptijd nodig
heeft. Bovendien is voor het vastleggen van de uitwerking van verschillende EU-richtlijnen in
programma’s een langere tijdshorizon sowieso noodzakelijk.
De omgevingsvisie kan een veel krachtiger instrument zijn dan de structuurvisie uit de Wro. Een goede
omgevingsvisie geeft de heldere prioriteiten aan voor het (gemeentelijke) beleid voor de fysieke
leefomgeving. De gemeenteraad zal meer op hoofdlijnen moeten sturen en daarbij ruimte laten aan het
college van B&W voor een nadere invulling in programma’s voor bepaalde thema’s of gebiedsdelen binnen
de gemeente, die door de raad in de omgevingsvisie zijn benoemd.

De omgevingsvisie is inderdaad van kardinaal belang: hier draait het om als het gaat om de integratie
van het omgevingsbeleid. Integraal beleid voor de fysieke leefomgeving Omgevingswet staat of valt
met de kwaliteit van de omgevingsvisie en de daaruit voortvloeiende programma’s. Het is de vraag of
deze observatie voldoende breed wordt gedeeld in het werkveld.
Tot op de dag van vandaag is en wordt de structuurvisie door veel bestuurders en politici nog teveel beschouwd als
een vrijblijvend instrument. Het geeft ambities aan, maar aan de uitvoering van die ambities hoeven immers geen
consequenties te worden verbonden in termen van bestuurlijke inzet. Gelet op de grote en ingrijpende opgaven
waar onze samenleving de komende decennia aan moet werken, is het niet te hopen dat de omgevingsvisie
hetzelfde lot beschoren is als de structuurvisie.

Verhouding omgevingsvisie en projectbesluit
Het ontwikkelingsgerichte beleid uit de nationale omgevingsvisie of een provinciale omgevingsvisie
kan een grondslag vormen voor een projectbesluit dat ten doel heeft die ontwikkeling te realiseren. In
een omgevingsvisie kan worden aangekondigd dat een projectbesluit wordt voorbereid. 380
379
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De gemeente zelf beschikt niet over de bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit. Wel voorziet de
Omgevingswet – dankzij een regeling die in de Invoeringswet is opgenomen - in een versnelde gemeentelijke
procedure voor een omgevingsplan waarin een project kan worden verwerkt. In dat geval kan ook voor de
gemeente de omgevingsvisie dienen als “onderlegger” voor het gemeentelijke project.

Een projectbesluit van Rijk of provincie hoeft uiteraard niet te passen in een gemeentelijke
omgevingsvisie.

Verhouding omgevingsvisie en omgevingsplan
De relatie tussen omgevingsplan en omgevingsvisie is minder eenduidig. Het omgevingsplan geeft de
toegestane status quo aan, maar maakt tevens inzichtelijk welke “gebruiksruimte” er (nog) is en
ontwikkelingen daarbinnen mogelijk zijn en onder welke voorwaarden. De omgevingsvisie geeft de
toegedachte ontwikkelingsrichting aan op strategisch niveau voor het grondgebied waar de visie
betrekking op heeft.
Het ligt verder voor de hand dat in een gemeentelijke omgevingsvisie wordt aangekondigd dat het omgevingsplan
moet worden aangepast.381
Zowel omgevingsvisie als omgevingsplan bestrijken het totale veld van toegedachte respectievelijk toegestane
functies aan locaties en de toegedachte respectievelijk toegestane activiteiten. Op het bestuur rust echter geen
verplichting de toegedachte functies – voor zover nog afwijkend van de bestaande situatie – binnen een bepaald
tijdsbestek te realiseren.

Belanghebbenden zullen m.i. in beginsel aan de omgevingsvisie een titel kunnen ontlenen om een
toestemming te krijgen – in de meeste gevallen zal dat in de vorm van een vergunning zijn - voor een
activiteit die niet past in het omgevingsplan, maar wel in de omgevingsvisie. Het bestuur zal de
afwijzing van een dergelijk verzoek uitsluitend kunnen afwijzen op basis van een draagkrachtige
motivering.
Als toestemming gevraagd wordt voor een activiteit die niet past binnen zowel omgevingsvisie als omgevingsplan,
kan het bestuur de aanvraag toch honoreren. Het bestuur kan – mits deugdelijke gemotiveerd – gelijktijdig afwijken
van haar omgevingsvisie en omgevingsplan. Tegelijkertijd zou het bestuursorgaan dat de omgevingsvisie heeft
vastgesteld zich moeten afvragen of niet een actualisering van de omgevingsvisie nodig is.

Omgevingsvisie en omgevingsvergunning
Wat hiervoor gezegd is over de relatie omgevingsplan en omgevingsvisie, is mutatis mutandis van
toepassing op de relatie tussen omgevingsvisie en omgevingsvergunning. Een omgevingsvergunning
voor een activiteit (bouwactiviteit of andere activiteit) die niet past binnen een omgevingsplan kan in
beginsel worden verleend indien de betreffende activiteit past in de omgevingsvisie, ook als deze
activiteit niet zou passen in het vigerende omgevingsplan. Het bevoegd gezag kan in dat laatste geval
een “buitenplanse” vergunning voor die omgevingsplanactiviteit verlenen.
Als de activiteit ook niet past in de omgevingsvisie, kan het bevoegde gezag toch de vergunning verlenen, door
gemotiveerd af te wijken van zowel omgevingsplan als omgevingsvisie. De conclusie kan niet anders zijn dan
dat de omgevingsvisie een redelijk flexibel instrument is.

Omgevingsvisie en omgevingsverordening
Zoals hiervoor reeds is aangegeven, is er in het stelsel van de Omgevingswet geen sprake van
planhiërarchie tussen de plannen van de verschillende bestuurslagen. Desalniettemin zal de
381
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gemeentelijke omgevingsvisie als regel geen ontwikkelingen voorstaan die op majeure punten
afwijken van het beleid van provincie en Rijk. 382
Nationale en provinciale omgevingsvisie, alsmede de provinciale omgevingsverordening zijn daarbij
richtinggevend, maar niet altijd doorslaggevend. Immers ook het beleid van Rijk en provincie is niet in
onveranderlijk. Een zekere mate van flexibiliteit is ook hier aanwezig. Via bestuurlijk overleg kunnen de grenzen
van die flexibiliteit worden verkend.

Ook de provinciale omgevingsvisie en de (provinciale) omgevingsverordening zullen in beginsel in
overeenstemming moeten zijn met het beleid zoals neergelegd in de nationale omgevingsvisie.

Omgevingsvisie en algemene regels
Onder “algemene regels” wordt in de systematiek van de Omgevingswet verstaan: het geheel van
geldende regels voor het fysieke domein, die in wetten en daar op gebaseerde regelgeving (AMvB’s en
ministeriële regelingen) zijn vervat.
De vraag kan gesteld worden of en zo ja, inhoeverre een omgevingsvisie in overeenstemming dient te
zijn met algemene regels. Hierover kunnen we heel kort zijn: de inhoud van een omgevingsvisie dient
in overeenstemming te zijn met die algemene regels. We moeten daarbij wel bedenken dat die regels
verschillende niveaus van doorwerking kunnen hebben. Soms laten ze een aanzienlijke mate van
beleidsruimte aan de gemeente.
Weliswaar zal de omgevingsvisie die in strijd is met algemene regels niet door de Kroon worden vernietigd,
dat lot kan wel elk besluit treffen dat gebaseerd is op van de algemene regels afwijkende elementen uit die
omgevingsvisie. Dat zal voornamelijk het geval zijn indien een dergelijk besluit inhoudelijk elementen bevat die
uitstijgen boven de flexibiliteitsmogelijkheden die de betreffende algemene regels toestaan.

Bevoegdheid en procedure

Bevoegd orgaan
De bevoegdheid tot het vaststellen van een omgevingsvisie wordt op gemeentelijk niveau aan de
gemeenteraad toebedeeld. Binnen de provincie zijn Provinciale Staten als bevoegd orgaan
aangewezen.
De Omgevingswet voorziet niet in een mogelijkheid voor delegatie van de bevoegdheid aan Gedeputeerde Staten of
college van burgemeester en wethouders. Om die reden is het wettelijk uitgesloten dat deze uitvoerende
bestuursorganen een besluit tot vaststelling of besluit tot wijziging van een omgevingsvisie nemen. De mate van
detaillering van de omgevingsvisie bepaalt echter wel de beleidsruimte die de raad, respectievelijk Provinciale Staten
aan het college van burgemeester en wethouders, respectievelijk Gedeputeerde Staten geeft.
Hoe gedetailleerder de omgevingsvisie, hoe forser het stempel dat de daarmee dan op het gemeentelijke beleid voor
de fysieke leefomgeving drukt. Het is uiteraard niet de bedoeling dat een omgevingsvisie geheel is dichtgetimmerd
en geen enkele ruimte meer laat voor initiatieven. De visie is immers bedoeld om een ontwikkelingsrichting aan te
geven. Maar het staat een gemeente vrij om zich te profileren als beheergemeente en sterk in te zetten op een
conserverend beleid. 383

Op provinciaal niveau zijn provinciale staten aangewezen als bevoegd orgaan. Op nationaal niveau is
de bevoegdheid voor het vaststellen van een nationale omgevingsvisie gelegd bij de Tweede Kamer
der Staten-Generaal.
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Participatie en inspraak
De Omgevingswet wil een bescheiden bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen in de overheid
door het faciliteren van burgerparticipatie, betere besluitvorming over projecten, inzichtelijker
procedures en regelgeving en beter beschikbare informatie over de fysieke leefomgeving. 384
Vroegtijdige participatie is van groot belang is voor het verkrijgen van draagvlak bij besluitvorming, en voor het
vroegtijdig in kaart brengen van relevante aspecten en alle betrokken belangen. In de Omgevingswet heeft
vroegtijdige maatschappelijke participatie dan ook een plek gekregen. In de eerste plaats gaat het om
maatschappelijke participatie voorafgaand aan de formele besluitvormingsprocedures voor belangrijke projecten in
de fysieke leefomgeving.
Gemeenten kunnen bij de vaststelling van omgevingsvisies altijd zelf bepalen hoe zij het participatie- proces
vormgeven. Het participatieproces staat soms beschreven in de inspraakverordening of in een afspraak tussen de
gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. Brede maatschappelijke participatie is vooral van
belang bij besluitvormingsprocessen waar nog wat te kiezen valt.
Vroegtijdige publieksparticipatie leidt tot besluitvorming met groter draagvlak en tot aanzienlijke tijd- en geldwinst.
Het primaat voor het inrichten van het besluitvormingsproces wordt gelegd bij het bevoegd gezag. Van het
bestuursorgaan wordt verwacht dat het zelf, vanuit het oogpunt van democratische legitimatie, de juiste wijze en het
moment bepaalt waarop burgers, bedrijven, organisaties en medeoverheden worden betrokken. Bij de voorbereiding
van beleids- en besluitvorming vindt de wetgever het van belang dat de omgeving vanaf een vroegtijdig stadium
wordt betrokken. 385
Juist de beginfase biedt de meeste ruimte om de inbreng van derden mee te nemen. De inbreng van belangstellende
en belanghebbende burgers, bedrijven en organisaties kan de kwaliteit van de besluitvorming en het draagvlak
vergroten. Dit zal doorgaans ook leiden tot een afname van het aantal zienswijzen en bezwaar- en beroepschriften.
Een goede participatie van derden in het beleids- of besluitvormingsproces moet ertoe leiden dat inbreng vanuit de
maatschappij gedurende het gehele proces wordt meegenomen, dat eventuele initiatieven vanuit de maatschappij
met dezelfde zorg worden behandeld als overheidsinitiatieven en dat de participatie op een transparante wijze
plaatsvindt.
Bij participatie vindt de regering maatwerk van belang. Het participatieproces is daarom, zoals hiervoor aangegeven,
niet in generieke zin in de Omgevingswet opgenomen. De Code Maatschappelijke Participatie is een belangrijke
leidraad die bij de voorbereiding van besluiten kan worden gehanteerd. Verder beschikken bestuursorganen op grond
van de Gemeentewet, Provinciewet of Waterschapswet vaak over een participatieverordening, waarin is aangegeven
hoe de omgeving wordt betrokken bij de voorgenomen besluitvorming, hoe zij daarvan op de hoogte wordt gesteld
en op welke manier dit proces wordt verantwoord. Een bestuursorgaan kan in een dergelijke verordening aandacht
besteden aan vroegtijdige participatie, geïnspireerd door de Code Maatschappelijke Participatie. 386

Zienswijze door “een ieder”
Naast participatie zijn zienswijzenprocedures voor bestuursorganen een belangrijk hulpmiddel bij de
belangenafweging die noodzakelijk is voor besluitvorming. In een aantal gevallen is in de
Omgevingswet de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb voorgeschreven.
De Awb verplicht het bestuursorgaan aan te geven op welke wijze de inbreng van verschillende partijen
in de belangenafweging is meegenomen. In de Omgevingswet is hierbij bepaald dat «een ieder»
zienswijzen kan indienen, in plaats van alleen belanghebbenden. Hiermee wordt ook aan
internationale verplichtingen, onder meer op grond van het verdrag van Aarhus, voldaan. 387
Bij toepassing van afdeling 3.4 van de Awb kunnen op basis van artikel 16.23 van de wet, door een ieder zienswijzen
naar voren worden gebracht over een ontwerpbesluit. Hiermee wordt ook aan internationale verplichtingen, onder
meer op grond van het verdrag van Aarhus, voldaan. Het gaat in deze fase niet meer zozeer over het meedenken over
bijvoorbeeld alternatieven of de inhoud van een mogelijk besluit, maar om de inhoudelijke toetsing van een
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geformuleerd ontwerpbesluit met rechtsgevolgen. Op deze wijze wordt nog eens getoetst of er zaken of belangen
zijn gemist en of belangen onevenredig worden geschaad.
De Omgevingswet stroomlijnt de zienswijzenprocedures voor de voorbereiding van de diverse instrumenten. Als geen
wettelijke procedure is voorgeschreven, kunnen bestuursorganen (op grond van artikel 3:10, eerste lid, in samenhang
met artikel 3:1, tweede lid, Awb) afdeling 3.4 Awb van toepassing verklaren voor andere handelingen dan besluiten.
Dit kan bijvoorbeeld bij de voorbereiding van onverplichte programma’s.388

Betrokken partijen
Over de procedure voorafgaand aan het ter inzage leggen van een ontwerp (de voorprocedure) is in
de Omgevingswet niets bepaald. Gemeente en provincie kunnen dit zelf in te vullen.
Bij die voorprocedure komen verschillende partijen in beeld, die hierbij zullen moeten worden
betrokken.389
Te noemen zijn:
• het gemeentelijk apparaat, ambtenaren, gemeentelijke commissies en afdelingen, wethouders, zijn (mede)
verantwoordelijk voor de inhoudelijke inbreng op de verschillende beleidsterreinen en zullen betrokken moeten zijn
bij het opstellen van de visie. Omdat er één stuk met samenhangend beleid ontwikkeld moet worden onder de
Omgevingswet zullen deze betrokkenen moeten samenwerken. Daartoe is van belang dat zij elkaar kunnen vinden
en afstemming zoeken in aanpak en inhoud.
• bestuursorganen van de omliggende gemeenten, aangrenzende provincies en de waterschappen. Het is aan te
raden hen vroeg in de voorbereiding van de omgevingsvisie te betrekken, zodat zij vroegtijdig hun inbreng bij de
inventarisatie van gegevens en om hun belangen zo volledig mogelijk in beeld te hebben bij het vormen van het
beleid. Onder deze groep kunnen ook uitvoeringsorganisaties vallen, zoals Omgevings-diensten, Veiligheidsregio’s en
GGD-GHOR regio’s. 390
• burgers, bedrijven en belangenorganisaties (milieuverenigingen, vve’s, etc.) zullen meer of actiever bij de
voorprocedure worden betrokken. Ze kunnen bijvoorbeeld informatie en ideeën voor ontwikkelingen inbrengen of
meedenken over het opstellen van het te voeren beleid (zogenoemde vroegtijdige participatie).
Over de wijze van betrokkenheid is in de wet niets vastgelegd. De keuze of hiervoor een specifieke procedure wordt
ontwikkeld en, zo ja, hoe deze wordt ingevuld, is gelaten aan het gemeentebestuur. Dit kan dus per gemeente
verschillen

Uniforme openbare voorbereidingsprocedure
Bij de totstandkoming van omgevingsvisies is voorafgaand bestuurlijk overleg en betrokkenheid van
burgers, bedrijven en organisaties van groot belang. De vorm en wijze waarop een bestuursorgaan
participatie voorafgaand aan de vaststelling van een programma inricht, wordt zoals eerder verwoord,
niet wettelijk geregeld. Dat is aan het desbetreffende bestuursorgaan. Wel is in de Omgevingswet de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 Awb van toepassing verklaard voor onder
meer omgevingsvisies. 391
In afwijking van afdeling 3.4 Awb is in de Omgevingswet bepaald dat «een ieder» zienswijzen kan indienen (in plaats
van alleen belanghebbenden). Zo is het voor het burgers, bedrijven, organisaties en andere bestuursorganen kenbaar
hoe zij worden betrokken bij de totstandkoming van visies, verplichte programma’s, het gemeentelijk rioleringsplan
of de programmatische aanpak en hoe zij hun mening hierover kenbaar kunnen maken.
Een zorgvuldige voorbereiding en belangenafweging maken hier onderdeel van uit (afdeling 3.2 Awb). Het
bestuursorgaan vergaart bij de voorbereiding van een besluit de nodige kennis over de relevante feiten en de af te
wegen belangen (artikel 3:2 Awb) en moet het besluit motiveren (artikel 3:46 Awb). In besluiten moet dus worden
aangegeven welke belangen en maatstaven een rol hebben gespeeld bij de belangenafweging.
Participatie is een onderdeel van deze belangenafweging. Wie bij de participatie wordt betrokken en op welke wijze
dit gebeurt, hangt af van het initiatief, project of plan dat voorligt. Het bevoegd gezag streeft ernaar om samen met
de initiatiefnemer, de relevante burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden te bereiken
en te betrekken. Dit is dus een breder en minder afgebakende doelgroep dan de kring van belanghebbenden zoals
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wordt gebruikt voor het begrip ‘belanghebbende’ uit de Awb. Centraal staat dat de omgeving op een passende wijze
wordt geïnformeerd en betrokken. 392

Fasen in de uniforme openbare voorbereidingsprocedure:
•
•
•
•
•

publicatie / bekendmaking van het voornemen tot vaststelling van een omgevingsvisie;
tervisielegging van het ontwerpbesluit;
zienswijzetermijn (6 weken te rekenen vanaf de 1e dag van de terinzagelegging)
bevoegd gezag neemt het besluit;
beroepstermijn (n.v.t.)

De totale duur van deze procedure is 28 weken, met eventuele verlenging tot 32 weken.

Rechtsbescherming
Tegen de omgevingsvisie staan geen bestuursrechtelijke rechtsmiddelen open.
Tegen een omgevingsvisie kan dus geen bezwaar worden gemaakt en geen beroep worden ingesteld. Om elk
misverstand hierover uit te sluiten, is het besluit tot vaststelling van de omgevingsvisie geplaatst op de negatieve lijst
van de Awb.393

Opzet en inhoud van de omgevingsvisie

Vormvrijheid
De omgevingsvisie benoemt de ambities, de centrale opgave en de strategie voor het fysieke domein
vanuit een samenhangend perspectief op ruimte, milieu, water, natuur en landschap, flora en fauna,
verkeer en vervoer, cultureel erfgoed en archeologie. Vanuit deze samenhang zet een omgevingsvisie
de koers uit voor ontwikkelingen op het gebied van wonen, werken, voorzieningen, recreatie en
behoud van natuur en cultuurwaarden. In de veranderopgave die uit de omgevingsvisie resulteert, is
bij veel overheden een toenemende aandacht voor thema’s als veiligheid, duurzaamheid,
energietransitie en gezondheid waarneembaar.
De wetgever heeft grote terughoudendheid betracht bij het stellen van eisen aan omgevingsvisies. Uit de wet zelf
volgt dat een omgevingsvisie integraal moet zijn. Voor omgevingsvisies worden – anders dan dat deze conform
digitale standaarden elektronisch worden vastgesteld en de kennisgeving ook elektronisch plaatsvindt – geen
inhouds- en vorm- vereisten voorgeschreven. Zo krijgen bestuursorganen de ruimte om deze beleidsdocumenten
naar eigen inzicht in te richten.
Afgezien van enkele sobere - voornamelijk procedurele - vereisten uit de Omgevingswet, is de omgevingsvisie
vormvrij. Zo is niet bepaald hoe globaal of hoe gedetailleerd de omgevingsvisie moet zijn. De wet geeft de vrijheid
om een globale visie met alleen beleid op hoofdlijnen voor bepaalde gebiedstypen op te stellen. Ook mogelijk is een
gedetailleerde visie waarin misschien zelfs al de betekenis van bepaalde functies en daarbij behorende regels worden
beschreven, of waarin is bepaald dat een bepaalde functie aan een specifieke locatie moet worden toegedeeld. Ook
een mengvorm van deze twee uitersten is mogelijk, waarin bijvoorbeeld alleen bepaalde delen van het grondgebied
gedetailleerd zijn uitgewerkt, maar andere niet.394

Een verregaande detaillering zal niet alleen meer onderzoek - en wellicht ook een plan-MER - vergen,
maar heeft ook een sterkere sturing op het plan tot gevolg. 395
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Inhoudelijke eisen
De gemeente stelt een omgevingsvisie met het oog op de realisatie van de doelen van de
Omgevingswet. De omgevingsvisie is bij uitstek geschikt om invulling te geven aan artikel 2.1., lid 2
Omgevingswet: “Het bestuursorgaan houdt daarbij rekening met de samenhang van de relevante
onderdelen en aspecten van de fysieke leefomgeving en van de rechtstreeks daarbij betrokken
belangen”.
Het bestuursorgaan maakt dus de primaire afweging tussen het beschermen en benutten van de fysieke
leefomgeving binnen haar grondgebied en legt de resultaten van die afweging vast in de omgevingsvisie.
In de omgevingsvisie is de belangenafweging verwerkt. De gemeente kiest bijvoorbeeld voor een beperking van
de uitstoot van ammoniakemissies ter bescherming van kwetsbare natuurwaarden en biedt daardoor in de
omgevingsvisie geen ruime voor uitbreiding van het areaal voor bestaande melkveehouderijen.

Terzijde merk ik op dat in de Omgevingswet geen definitie van het begrip “omgevingsvisie” is
opgenomen. Het is in ieder geval aan te merken als “omgevingsdocument”.
Ten aanzien van de inhoud van de omgevingsvisie wordt in de memorie van toelichting uitsluitend
bepaald dat daarin een beschrijving moet worden gegeven van de hoofdlijnen van:
a. de voorgenomen ontwikkeling,
b. het gebruik,
c. het beheer,
d. de bescherming en
e. het behoud van het grondgebied, alsmede van:
f. de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integraal beleid, zoals verkeer en
vervoer, water en milieu, natuur, gebruik van de natuurlijke hulpbronnen, landbouw en cultureel
erfgoed.396
Bij “ontwikkelingen” kan men denken aan de aanleg van woonwijken, bedrijventerreinen en infrastructuur. Maar
ook bijvoorbeeld ondergronds bouwen, windturbines, energietransitie, klimaatbestendigheid en dergelijke
maken deel uit van de omgevingsvisie. Tot het begrip grondgebied behoort de onder- en bovengrond op
verschillende niveaus en het water. Het in de omgevingsvisie verwoorde beleid hoeft niet alleen maar
gebiedsgericht te zijn, maar kan ook sectorgericht zijn.
Denk bijvoorbeeld aan zaken als preventie, inzameling en hergebruik van afvalstoffen. In de omgevingsvisie zal
al het sectorale beleid dat van invloed is op de fysieke omgeving een plaats dienen te krijgen. De separate
sectorale beleidsdocumenten, zoals de detailhandelsvisie, de nota Geurbeleid, wijkvisies, het WMO-beleidsplan,
de bedrijventerreinenvisie, de Centrumvisie, het horecabeleidsplan, de woonvisie, het gemeentelijk
milieubeleidsplan, de nota parkeerbeleid, de nota cultureel erfgoed, het monumentenbeleid, de nota
bescherming landschappelijke waarden, de nota bescherming stads- en dorpsgezicht, e.d. zullen geheel of
gedeeltelijk in de omgevingsvisie opgaan. 397

De Omgevingswet geeft de gemeenteraad een grote mate van vrijheid als het gaat om inhoud en
vormgeving van de omgevingsvisie. De raad bepaalt dus zelf of de omgevingsvisie een meer
gedetailleerd of juist een globaal beeld van de gewenste ontwikkelingsrichting geeft. Uiteraard kan de
raad ook voor kiezen een gemengde benadering, waarbij het gewenste beleid voor een deel van het
grondgebied meer gedetailleerd wordt uitgewerkt, dan voor andere delen binnen de gemeente. 398
Ook is de gemeenteraad vrij in de keuze voor de wijze waarin de veranderopgave die de Omgevingswet beoogt
in de omgevingsvisie wordt ingevuld. De raad kan ervoor kiezen om heel nieuw beleid te ontwikkelen of (delen
van) het bestaande beleid, voor zover beschikbaar en passend, voort te zetten. Daarbij is wel van belang dat in
de toelichting op de wet is benadrukt dat in de omgevingsvisie niet kan worden volstaan met een optelsom van
bestaand, nog niet vanuit een integrale benadering opgesteld, beleid, omdat dan de vereiste samenhang
396
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ontbreekt. Hoe het beleid uiteindelijk inhoudelijk vorm krijgt in de visie, kan dus per gemeente of per onderwerp
in één visie verschillen.399

Bij het opstellen van een visie worden de uitgangspunten en wensen voor de fysieke leefomgeving
vanuit de verschillende thema’s in beeld gebracht. Daarmee kunnen tegengestelde of juist
meekoppelende belangen vroegtijdig worden geïdentificeerd en worden gebruikt voor een wenkend
ontwikkelingsbeeld. 400
Verder kan worden ingegaan op de sturingsfilosofie (type in te zetten instrumenten en opvatting over de eigen
rol daarbij). Zo wordt duidelijk voor welke zaken een bestuursorgaan verantwoordelijk is en wat aan anderen
wordt overgelaten.

Is een sectorale omgevingsvisie mogelijk? De Omgevingswet gaat impliciet uit van één integrale
omgevingsvisie die gebiedsdekkend is. Dit lijkt de vaststelling van een sectorale omgevingsvisie dus
uit te sluiten.
Het is m.i. echter wel toelaatbaar – en soms wenselijk - om een “sectorale” wijziging op de omgevingsvisie vast
te stellen. Als voorbeeld noem ik de verwerking in een omgevingsvisie van nadere (integrale) visievorming op het
windmolenbeleid. Deze wijziging zal in de vigerende omgevingsvisie moeten worden verwerkt en gaat daar als
het ware geheel in op.

Doorwerking milieubeginselen
In artikel 3.3 Omgevingswet is bepaald dat gemeente bij het opstellen van de omgevingsvisie rekening
houdt 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. Deze vier beginselen zijn letterlijk overgenomen uit het milieubeleid van de Europese
Unie.401
Omdat de Omgevingswet niet alleen over het milieu gaat, is de doorwerking van het voorzorgsbeginsel en het
preventiebeginsel breder dan in het Europese recht. De andere twee beginselen zijn het beginsel dat
milieuaantastingen bij voorrang aan de bron moeten worden bestreden en het beginsel dat de vervuiler betaalt.
Deze laatste zijn gezien de verwoording alleen van toepassing op het milieuterrein.
De formulering “rekening houden met” houdt in dat slechts gemotiveerd mag worden afgeweken van datgene
waarmee rekening moet worden gehouden. Deze bepaling kan in de nabije toekomst nog interessante discussies
en – mogelijk zelfs - jurisprudentie gaan opleveren. Wat te denken van een omgevingsvisie waarin geen of
onvoldoende rekening is gehouden met een van de zojuist genoemde beginselen?

Uitvoeringsparagraaf
De praktijk van de gebiedsdekkende structuurvisie uit de Wro laat zien dat het wenselijk is een
uitvoeringsparagraaf op te nemen in een meer strategische visie, zodat duidelijk is hoe het visiedocument wordt uitgewerkt. De in de Wro opgenomen eis dat een structuurvisie een
uitvoeringsparagraaf moet bevatten is echter voor de omgevingsvisie niet overgenomen in de
Omgevingswet, maar het staat hieraan niet in de weg.402
Een bestuursorgaan kan dus desgewenst in de omgevingsvisie op hoofdlijnen aangeven met welke
bestuursorganen, op welke wijze en met inzet van welke bevoegdheden en instrumenten het beleid zal worden
gerealiseerd.
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In de visie kan de gemeente vastleggen hoe ze de taken invult om haar ambities en beleidsdoelen te behalen
(sturingsfilosofie). De gemeente legt dan vast welke rol ze zelf speelt en wat ze aan anderen overlaat.403

Overgangsrecht
Het overgangsrecht voor de gemeentelijke omgevingsvisie bestaat uit twee bepalingen: enerzijds uit
uitgestelde werking van artikel 3.1, eerste lid, van de Omgevingswet voor de gemeentelijke
omgevingsvisie.
Anderzijds bestaat het overgangsrecht voor de gemeentelijke, provinciale en nationale omgevingsvisie
uit een gelijkstellingsbepaling. 404
Voor gemeenten en provincies die niet op de dag van inwerkingtreding van de Omgevingswet een
omgevingsvisie gereed hebben, is de bepaling met uitgestelde werking opgesteld.
Voor de gemeenten, provincies en het Rijk die al voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een aanvang
hebben gemaakt met het opstellen van een integrale omgevingsvisie, de zogeheten pro-actieven, is de
gelijkstellingsbepaling in artikel 11.9 opgesteld.

Een belangrijke vraag voor gemeenten is op welk moment na de inwerkingtreding van de
Omgevingswet zij over een omgevingsvisie moeten beschikken die voldoet aan de vereisten die de Ow
daaraan stelt, d.w.z. een omgevingsvisie waarin het milieubeleidsplan, het verkeers- en vervoersplan
e.d. zijn geïntegreerd.
Artikel 11.6, eerste lid, IOw stelt dat aan de verplichting tot het vaststellen van een omgevingsvisie op een bij
koninklijk besluit te bepalen tijdstip moet worden voldaan. Over dit tijdstip staat in de memorie van toelichting
dat gemeenten een termijn van vijf jaar wordt gegeven voor het vaststellen van de omgevingsvisie. 405
In de artikelsgewijze toelichting bij art. 11.6 lid 1 IOw wordt vermeld dat dit tijdstip na overleg met de VNG zal
worden vastgesteld.406

Duidelijk is in ieder geval dat gemeenten op het moment van inwerkingtreding van de Ow de
omgevingsvisie nog niet gereed hoeven te hebben. Voor het precieze moment waarop dat wel het
geval moet zijn, moet het desbetreffende KB worden afgewacht.
Er zijn gemeenten die reeds begonnen zijn met het opstellen van een omgevingsvisie voordat de Omgevingswet
inwerking is getreden. Hiervoor geldt art. 11.7 IOw. In die bepaling wordt de gemeentelijke omgevingsvisie die
in overeenstemming met het oude recht tot stand is gekomen, gelijkgesteld met de omgevingsvisie als bedoeld
in art. 3.1 Ow.
Om voor deze gelijkstelling in aanmerking te komen moet aan twee voorwaarden zijn voldaan. In de eerste plaats
moet de omgevingsvisie aan de inhoudelijke vereisten van de artikelen 3.2 en 3.3 Ow voldoen. In de tweede plaats
moet de omgevingsvisie vóór de inwerkingtreding van art. 3.1 Ow van kracht zijn of onmiddellijk na de
inwerkingtreding daarvan van kracht worden. Door deze gelijkstelling wordt de rechtsgeldigheid van de
omgevingsvisies die (nog) niet in overeenstemming met de procedure van de Ow tot stand zijn gekomen, buiten
twijfel geplaatst.
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14.

HET PROGRAMMA

Inleiding
Een programma is een omgevingsdocument waarin het Rijk, een provincie, een waterschap of
gemeente, individueel of in samenwerking met andere overheden, beleid voor onderdelen van de
leefomgeving uitwerken. Het programma is uitvoeringsgericht beleidsdocument. 407
Een programma bevat concrete maatregelen voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het
behoud van de fysieke leefomgeving. Het kan een sectoraal of gebiedsgericht karakter hebben en verschillende
elementen bevatten. Daarbij kan worden gedacht aan programma’s voor uitvoering van activiteiten of maatregelen
om sectorale doelen te verwezenlijken.
Een programma kan ook zelfbindende kaders stellen voor de uitoefening van bevoegdheden door het bestuursorgaan
dat het programma vaststelt, bijvoorbeeld door beleidsregels op te nemen.408

Soorten programma’s
Een programma bevat een uitwerking van het beleid voor de ontwikkeling, het beheer en/of het
gebruik van een of meer onderdelen van de fysieke leefomgeving. Er zijn verschillende typen
programma’s te onderscheiden:
➢ Verplichte programma’s als sprake is van (dreigende) overschrijding van een omgevingswaarde.
Het gaat hier in ieder geval om de Europese omgevingswaarden voor luchtkwaliteit (luchtkwaliteitsplan op
grond van de artikelen 23 en 24 van de richtlijn luchtkwaliteit), maar ook om andere op grond van afdeling
2.3 vastgestelde omgevings-waarden. Het maakt daarbij niet uit of het om een omgevingswaarde met een
inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting gaat.
Bij een inspanningsverplichting wordt weliswaar minder hard afgerekend op het al of niet behalen van de
waarde, maar dat ontslaat een bestuursorgaan niet van de plicht om te werken aan de realisatie en de
verantwoording ervan. In dit verband speelt de monitoring van omgevingswaarden (op grond van afdeling
20.1) een belangrijke rol. De Omgevingswet kent een rapportageverplichting van de monitoringsresultaten
aan de hand waarvan een programmaverplichting bij (dreigende) overschrijding kan worden vastgesteld. 409

➢ Verplichte programma’s die wettelijk zijn voorgeschreven ter implementatie van EUrichtlijnen.
Het gaat dan in elk geval om het Actieplan geluid (artikel 8 van de richtlijn omgevingslawaai), het
stroomgebiedsbeheerplan (artikel 13 van de kaderrichtlijn water), het overstromingsrisico-beheerplan
(artikelen 7 en 8 van de richtlijn overstromingsrisico’s) en het actieplan mariene strategie (artikel 5 van de
kaderrichtlijn mariene strategie, onder te brengen in het nationale waterprogramma). In sommige gevallen
worden programma’s niet expliciet in EU-richtlijnen genoemd, maar is een programmaverplichting wel aan
de orde om Europese eisen op adequate en efficiënte wijze te implementeren.
Daarnaast kunnen genoemd worden de waterprogramma’s van het Rijk en de provincies en
waterbeheerprogramma’s van waterschappen. Daarnaast gaat het ook om beheerplannen voor Natura 2000gebieden, in de meeste gevallen vast te stellen door het provinciaal bestuur. De inhoudelijke en procedurele
eisen die vanuit de EU-richtlijnen worden gesteld aan de programma’s, worden bij algemene maatregel van
bestuur geïmplementeerd (op grond van de afdelingen 2.5 en 16.8). 410
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➢ Het programma met programmatische aanpak: een bijzonder (facultatief) programma dat
maatregelen bevat om te voldoen aan een omgevingswaarde of een andere doelstelling voor
de fysieke leefomgeving die is vastgelegd in een materiële beslisnorm, aan de hand waarvan
in een bepaald gebied ook «regie» wordt gevoerd op nog toe te laten activiteiten
➢ Facultatieve programma’s voor een specifiek onderwerp of de uitwerking van een
gebiedsontwikkeling voor een bepaald gebied. Een programma kan ook worden opgesteld met
het oog op een bepaalde omgevingswaarde of andere doelstelling voor de fysieke
leefomgeving, of voor onderwerpen waarvoor geen normering bestaat, zoals lokale doelen
(bijvoorbeeld in geval van een gemeentelijk fietsactieplan).411
➢ Aspectgerichte programma’s voor bijvoorbeeld recreatie of landschapsbeheer.
➢ Een programma met een uitwerking voor deelgebieden.

Juridische betekenis van het programma en co-actorschap
Het programma is een beleidsdocument dat geen juridisch bindende voorschriften voor burgers en
bedrijven bevat, maar dat uitsluitend het vaststellende bestuursorgaan bindt bij de uitoefening van
zijn taken en bevoegdheden. 412
Er geldt een uitzondering voor delen van programma’s met specifieke rechtsgevolgen. Onder de Omgevingswet
wordt daartegen wel beroep opengesteld. Het gaat dan om programma’s die een rechtstreekse titel geven voor
activiteiten.
Voor die activiteiten hoeft geen afzonderlijk toestemmingsbesluit meer te worden vastgesteld, voordat de
activiteit mag worden verricht.
Een voorbeeld daarvan betreft het beheerplan voor een Natura 2000-gebied. Tegen de desbetreffende
onderdelen van het plan staat conform de hoofdregel van de Awb beroep open bij de rechtbank met de
mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Net als bij de omgevingsvisie bestaat ook bij het programma de mogelijkheid van co-actorschap.
Verschillende overheden – al of niet uit verschillende bestuurslagen – kunnen een gezamenlijk
programma vaststellen, uitvoeren en monitoren. Ze kunnen daarbij onderling taken verdelen en
financiële afspraken maken. 413
Voor diverse programma’s worden bij algemene maatregel van bestuur nadere eisen gesteld over de inhoud,
vorm en totstandkomingsprocedure. Dit is in ieder geval aan de orde bij verplichte programma’s die volgen uit
EU-richtlijnen, maar ook bij programma’s met een programmatische aanpak.

Een belangrijk uitgangspunt bij de vormgeving van het stelsel voor beleidsplanning is het bevorderen
van samenhang in het beleid voor de fysieke leefomgeving. Het onderscheid tussen strategisch beleid
in omgevingsvisies en meer uitvoeringsgericht beleid in programma’s is hiervan een uitwerking.
Juist op het strategische niveau is integratie van belang. Het voorziene stelsel voor beleidsplanning brengt
samenhang in het beleid voor de fysieke leefomgeving door integratie van strategische planfiguren in de
omgevingsvisie, door afstemming van (multi)sectorale programma’s met meer uitvoeringsgerichte
beleidsopgaven en door coördinatie in de uitvoering. 414
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Verhouding omgevingsvisie – programma
Het systeem van de Omgevingswet is zodanig ingericht dat de uitvoering van het in de omgevingsvisie
opgenomen beleid primair wordt uitgewerkt in een programma.
De omgevingsvisie is het integrerende kader voor het op uitvoering gerichte beleid van een
bestuursorgaan. De praktijk van de gebiedsdekkende structuurvisie uit de Wro laat zien dat het
wenselijk is een uitvoeringsparagraaf op te nemen in een meer strategische visie, zodat duidelijk is hoe
een visie wordt uitgewerkt. 415
In het stelsel van de Omgevingswet zijn programma’s bedoeld als concrete uitwerking van strategische
beleidskeuzen. In een omgevingsvisie kan worden vermeld hoe de uitwerking en uitvoering zal worden
vormgegeven, waarbij programma’s kunnen worden aangekondigd of tegelijkertijd met de visie worden
uitgebracht. Daarnaast kan in de omgevingsvisie worden opgenomen welke sturingsinstrumenten (economisch,
financieel, juridisch, beleidsmatig, communicatief) een bestuursorgaan wil inzetten. Door het opnemen van de
wijze van verwezenlijking van de voorgenomen ontwikkeling wordt voor iedereen duidelijk hoe en met inzet
van welke bevoegdheden en instrumenten de realisatie van het beleid zal plaatsvinden. 416

De grens tussen een omgevingsvisie en een programma is in generieke zin niet eenduidig te trekken.
Het verantwoordelijke bestuursorgaan bepaalt die grens zelf, afhankelijk van de situatie en van de
sturingsfilosofie die het desbetreffende bestuursorgaan hanteert.
Op deze manier wordt maximale vrijheid geboden bij de vormgeving van een omgevingsvisie en van
programma’s. De in de Wro opgenomen eis dat een structuurvisie een uitvoeringsparagraaf moet bevatten is
voor de omgevingsvisie niet overgenomen in de Omgevingswet, maar het staat hieraan niet in de weg. Een
bestuursorgaan kan dus desgewenst in de omgevingsvisie op hoofdlijnen aangeven met welke
bestuursorganen, op welke wijze en met inzet van welke bevoegdheden en instrumenten het beleid zal worden
gerealiseerd.417

Tegelijkertijd moet het mogelijk zijn de uitvoering flexibel in te richten zonder het ontwikkelingsbeeld
voor de lange termijn geweld aan te doen. Zo kan een evenwicht worden gevonden tussen continuïteit
en zekerheid aan de ene kant en flexibiliteit aan de andere kant. De omgevingsvisie voor de lange
termijn voorziet in het eerste, de (multi)sectorale programma’s leggen het accent op het tweede.
Dit wil uitdrukkelijk niet zeggen dat een sectoraal programma geen strategische elementen en een
omgevingsvisie geen uitvoeringsgerichte elementen kan bevatten. Zo kan het zijn dat een bestuursorgaan voor
het vastleggen van investeringen en de planning van beheer en onderhoud een programma met meer
continuïteit en een langere doorlooptijd nodig heeft. Bovendien is voor het vastleggen van de uitwerking van
verschillende EU-richtlijnen in programma’s een langere tijdshorizon noodzakelijk. Wel ligt het voor de hand
dat een programma bijdraagt aan het in de omgevingsvisie opgenomen integrale ontwikkelingsperspectief. 418

Uitwerking beleid in programma’s
Bij programma’s is primair slagkracht en effectiviteit van beleid van belang. Samenhang op dit niveau
wordt bereikt door afstemming en coördinatie tussen domeinen. Volledige integratie ligt hier minder
voor de hand. Ieder specifiek beleidsterrein kent immers zijn eigen dynamiek en kenmerken.
Bovendien is er op uitvoeringsniveau niet altijd sprake van directe samenhang. 419
Er is bijvoorbeeld geen noodzaak om gemeentelijk beleid voor luchtkwaliteit op uitvoeringsniveau te integreren
met rioleringsbeleid. Integratie is dan een nutteloze opgave die leidt tot veel bestuurlijke lasten. Daarom wordt
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de uitvoering van het beleid verder uitgewerkt in (multi)sectorale programma’s of programma’s voor de
ontwikkeling van deelgebieden.
De nu bestaande structuurvisies voor specifieke onderwerpen zoals de Structuurvisie Buisleidingen 2012–
203584 kunnen bijvoorbeeld als sectorale programma’s worden gezien. Dat geldt ook voor structuurvisies voor
de ontwikkeling van bepaalde deelgebieden, zoals deze bijvoorbeeld nu door gemeenten worden opgesteld.
Het is wel van belang dat de onderscheiden programma’s bijdragen aan het integrale ontwikkelingsbeeld voor
de lange termijn uit de omgevingsvisie. 420

Programma’s kunnen ook gelijktijdig met de omgevingsvisie worden vastgesteld. Wanneer nodig
moeten programma’s op elkaar worden afgestemd en moet de uitvoering ervan gecoördineerd
plaatsvinden.
Uiteraard kunnen ook – daar waar wenselijk – multisectorale programma’s worden opgesteld, bijvoorbeeld voor
natuur en water. Of samenvoegen wenselijk is hangt af van de situatie en is ter beoordeling van het
desbetreffende bestuursorgaan. Ook kunnen bestuursorganen gezamenlijke programma’s opstellen. Het kan
dan zowel gaan om bestuursorganen binnen een zelfde bestuurslaag als van verschillende bestuurslagen. Het
beleid zoals dat in een omgevingsvisie of een programma wordt vastgelegd kan samenhang vertonen met dat van
andere bestuursorganen.
Bestuursorganen zijn in dergelijke gevallen op grond van de algemene
afstemmingsbepaling in artikel 2.2 van de Omgevingswet verantwoordelijk voor een goede afstemming met die
andere bestuursorganen.

Voor de uitvoering van in omgevingsvisies en programma’s vastgelegd beleid zullen vaak andere
instrumenten uit de Omgevingswet aan de orde zijn.
Hierbij kan worden gedacht aan algemene regels, omgevingsvergunningen of projectbesluiten, maar
ook aan andere instrumenten die een bestuursorgaan tot zijn beschikking heeft. Dat kan in de
omgevingsvisie of het programma zelf worden beschreven. 421
Het zal – zeker bij programma’s – vaak gaan om actieve maatregelen voor de ontwikkeling, het gebruik, het
beheer, de bescherming en het behoud van de fysieke leefomgeving, zoals voorgenomen fysieke maatregelen en
beleidsmaatregelen. Deze maatregelen kunnen abstracter, maar ook concreter van aard zijn. Het pakket aan
maatregelen zal voldoende moeten zijn om aan de omgevings-waarde te kunnen voldoen of om een andere
doelstelling voor de fysieke leefomgeving te kunnen bereiken.
Onderscheid wordt gemaakt tussen maatregelen waarvoor publiekrechtelijke besluitvorming nodig is en
maatregelen waarvoor dat niet nodig is. Voorbeelden van laatstgenoemde maatregelen zijn het stimuleren van
een bepaald type brandstof of het feitelijk beheer van waterstanden. Bij de maatregelen waarvoor wel
publiekrechtelijke besluitvorming nodig is, is een verdere onderverdeling mogelijk in besluiten die algemene
besluitvorming vergen, zoals het aanpassen of de introductie van wet- en regelgeving (bijvoorbeeld
kilometerbeprijzing), en individuele besluitvorming. Bij dit laatste gaat het bijvoorbeeld om het intrekken van
omgevingsvergunningen of het verstrekken van subsidies.
Ook gebiedsprogramma’s kunnen dergelijke maatregelen bevatten voor de uitvoering van het daarin opgenomen
beleid. Gedacht kan worden aan het nemen van een projectbesluit of de wijziging van een omgevingsplan. 422

Multisectorale programma’s
Uiteraard kunnen daar waar dat wenselijk is ook multisectorale programma’s worden opgesteld,
bijvoorbeeld voor natuur en water. Of samenvoeging wenselijk is hangt af van de situatie en is ter
beoordeling van het desbetreffende bestuursorgaan. Ook kunnen bestuursorganen gezamenlijke
programma’s opstellen.423
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Het beleid zoals dat in een omgevingsvisie of een programma wordt vastgelegd kan samenhang vertonen met dat
van andere bestuursorganen. Bestuursorganen zijn in dergelijke gevallen op grond van de algemene
afstemmingsbepaling in artikel 2.2 van de Omgevingswet verantwoordelijk voor een goede afstemming met die
andere bestuursorganen.

Voor de uitvoering van in omgevingsvisies en programma’s vastgelegd beleid zullen vaak andere
instrumenten uit de Omgevingswet aan de orde zijn.424
Hierbij kan worden gedacht aan algemene regels, omgevingsvergunningen of projectbesluiten, maar ook aan
andere instrumenten die een bestuursorgaan tot zijn beschikking heeft. Dat kan in de omgevingsvisie of het
programma zelf worden beschreven. Het zal – zeker bij programma’s – vaak gaan om actieve maatregelen voor
de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van de fysieke leefomgeving, zoals
voorgenomen fysieke maatregelen en beleidsmaatregelen. Deze maatregelen kunnen abstracter, maar ook
concreter van aard zijn.
Het pakket aan maatregelen zal voldoende moeten zijn om aan de omgevingswaarde te kunnen voldoen of om
een andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving te kunnen bereiken. Onderscheid wordt gemaakt tussen
maatregelen waarvoor publiekrechtelijke besluitvorming nodig is en maatregelen waarvoor dat niet nodig is.
Voorbeelden van laatstgenoemde maatregelen zijn het stimuleren van een bepaald type brandstof of het feitelijk
beheer van waterstanden. Bij de maatregelen waarvoor wel publiekrechtelijke besluitvorming nodig is, is een
verdere onderverdeling mogelijk in besluiten die algemene besluitvorming vergen, zoals het aanpassen of de
introductie van wet- en regelgeving (bijvoorbeeld kilometerbeprijzing), en individuele besluitvorming. Bij dit
laatste gaat het bijvoorbeeld om het intrekken van omgevingsvergunningen of het verstrekken van subsidies.425

Gebiedsprogramma’s
Ook gebiedsprogramma’s kunnen dergelijke maatregelen bevatten voor de uitvoering van het daarin
opgenomen beleid. Gedacht kan worden aan het nemen van een projectbesluit of de wijziging van een
omgevingsplan. 426
Als een bestuursorgaan grotere gebiedsontwikkelingen wil initiëren, kan dat beginnen met de omgevingsvisie.
Daarin kunnen op grond van een integrale beschouwing keuzes op hoofdlijnen worden gemaakt over de
wenselijke ontwikkelrichting van diverse delen van het grondgebied. Het staat een bestuursorgaan vrij de
ontwikkelingen in specifieke gebieden meer in detail uit te werken in de omgevingsvisie. Maar vaak zal behoefte
bestaan aan een gebiedsgerichte uitwerking. Dat kan in programma’s met (ruimtelijk) beleid voor deelgebieden.
Ze zijn vaak integraler van karakter dan puur sectorale programma’s, maar gaan niet over het hele
(gemeentelijke) grondgebied.
De Wro kent daarvoor de structuurvisie voor een gebied of project. Als onder de Omgevingswet behoefte
bestaat aan een dergelijk meer visionair programma, dat niet direct op finale besluitvorming is gericht, kan
daarvoor een programma met een uitwerking voor deelgebieden worden opgesteld. Wanneer de ontwikkeling
wel concreet is, kan worden gestart met de voorbereiding van een concreet besluit. Het kan hier bijvoorbeeld
gaan om een projectbesluit of een vergunning. Daarmee kan overigens ook direct worden begonnen, zonder
eerst een programma voor een deelgebied op te stellen. Bij de voorbereiding van het programma of het
concrete besluit kan de «sneller en beter»-aanpak worden gevolgd (zie ook paragraaf 4.16.4 van deze memorie
van toelichting). 427

Een beoogd voordeel van het gebruik van een omgevingsvisie en van programma’s is – net als in de
huidige situatie – dat de Wet voorkeursrecht gemeenten kan worden toegepast op de gronden die
worden ontwikkeld. 428
Voor de vestiging van een voorkeursrecht in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten is het nodig dat
burgers uit de omgevingsvisie de ruimtelijke voornemens van de overheid kunnen afleiden. De omgevingsvisie
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of het programma zou dan dus aanwijzingen voor de bestemming van een gebied moeten bevatten. Definitieve
keuzen hierover hangen echter af van de resultaten van de lopende evaluatie van de Wet voorkeursrecht
gemeenten.429

Programma’s met een programmatische aanpak
Het programma met programmatische aanpak: een bijzonder (facultatief) programma dat
maatregelen bevat om te voldoen aan een omgevingswaarde of een andere doelstelling voor de
fysieke leefomgeving die is vastgelegd in een materiële beslisnorm, aan de hand waarvan in een
bepaald gebied ook «regie» wordt gevoerd op nog toe te laten activiteiten. 430
De beoordeling van activiteiten vindt gedurende de looptijd in het desbetreffende gebied plaats aan de hand van
dat programma. In een omgevingsplan, omgevingsverordening of bij algemene maatregel van bestuur wordt
vastgelegd op welke wijze de beoordeling van activiteiten aan een omgevingswaarde of andere doelstelling voor
de fysieke leefomgeving plaatsvindt bij de besluitvorming over de toelaatbaarheid van activiteiten bij
omgevingsvergunningen, projectbesluiten of omgevingsplannen. Doel is om aan een omgevingswaarde of een
andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving te blijven voldoen.
Bekende voorbeelden van een programmatische aanpak zijn het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit) en de in ontwikkeling zijnde PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). Deze werken weliswaar op
geheel verschillende wijze, maar de essentie is dat activiteiten en initiatieven worden beoordeeld op een voor
een dergelijk programma in het omgevingsplan, omgevingsverordening of bij algemene maatregel van bestuur
bepaalde wijze, gelet op de omgevings-waarde of de andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving waarvoor
die programmatische aanpak is vastgesteld.
Het gaat hier niet alleen om nationale programma’s; ook op regionaal of lokaal niveau is een programmatische
aanpak denkbaar, als er maar sprake is van beheerbare gebruiksruimte, die in de vorm van een bepaalde waarde
voor een bepaald aspect de kwaliteit van de fysieke leefomgeving uitdrukt. Gedacht kan worden aan een
programmatische aanpak voor geur, geluid en externe veiligheid. In complexe gebieden staat de gebruiksruimte
– soms voor verschillende omgevingswaarden of andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving – onder
druk.
Een programmatische aanpak op gebiedsniveau kan dan een uitweg vormen om de gewenste vernieuwing in
het gebied mogelijk te maken. Op die wijze kan de gebruiksruimte voor een bepaald gebied samenhangend
worden beheerd. Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden benut voor een haven- en industriegebied waar de
gebruiksruimte vrijwel volledig is opgebruikt door bestaande bedrijven. Dit vormt een rem op de dynamiek van
het gebied, zoals ontwikkeling van bestaande bedrijven of de vestiging van nieuwe bedrijven. 431

Door maatregelen te nemen kan gebruiksruimte worden vrijgemaakt voor nieuwe activiteiten.
Maatregelen kunnen bijvoorbeeld inhouden dat nadere voorschriften worden gesteld aan vergunningen of dat
de milieugebruiksruimte van bestaande bedrijven wordt beperkt. Een ander mogelijk gebruik van het instrument
is de transformatie van een verouderd (industrie)gebied, waarbij soms behoefte bestaat aan het ontwikkelen
van nieuwe activiteiten voordat bestaande activiteiten volledig zijn stopgezet. Er moet dan nauwkeurig worden
gelet op de beschikbare gebruiksruimte van die activiteiten, bepaald door omgevingswaarden, instructieregels en
beoordelingsregels.

Een programmatische aanpak kan in beeld komen wanneer de ontwikkeling een stapsgewijs proces
vraagt, waarbij de rechtens bindende besluiten over verschillende delen van het transformatiegebied
op verschillende momenten in de tijd worden genomen. 432
Het vastgestelde programma met uitvoeringsverplichting voor de overheid toont dan aan dat in het eindbeeld
aan alle omgevingswaarden of andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving wordt voldaan. Of een
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dergelijke toepassing van de programmatische aanpak mogelijk is, hangt af van de ruimte en flexibiliteit die de
omgevingswaarde of de (in een materiële beslisnorm vastgelegde) doelstelling voor de fysieke leefomgeving
biedt. Het instrument programmatische aanpak op zichzelf biedt niet de mogelijkheid om tijdelijk van de waarde
of de andere hiervoor bedoelde doelstelling af te wijken. 433
Over het begrip “programmatische aanpak” bestaat soms verwarring. Men zou kunnen zeggen dat bij elk
programma «programmatisch» wordt gewerkt, in de zin dat een programma met maatregelen wordt vastgesteld
dat dient om bepaalde doelen in de fysieke leefomgeving te bereiken. De term «programmatische aanpak» wordt
in de Omgevingswet echter in specifiekere zin gebruikt, zoals hiervoor omschreven. 434

Uitwerking van een programmatische aanpak is altijd maatwerk en de specifieke werking kan van geval
tot geval verschillen. Maar steeds zal een programma met een dergelijke aanpak als beoordelingskader
voor activiteiten fungeren. Daarmee heeft een programma met een programmatische aanpak een
specifieke juridische functie.
Gelet op dit specifieke rechtsgevolg bevat de Omgevingswet een set aan kwaliteitseisen waaraan een
programmatische aanpak moet voldoen. 435

In de Omgevingswet is de regeling voor de programmatische aanpak inhoudelijk niet afgebakend, maar
niet alle onderwerpen lenen zich voor toepassing van een programmatische aanpak.
Bij het opstellen van een programma met een programmatische aanpak moet de winst daarvan kritisch worden
bezien. Het kan immers een aanzienlijke inspanning betekenen om een programma met een programmatische
aanpak op te stellen. De regeling is vooral van betekenis als er op landelijk of gebiedsniveau door een bepaalde
omgevingswaarde of andere als materiële beslisnorm vastgelegde doelstelling voor de fysieke leefomgeving een
gebruiksruimte is gedefinieerd die onder druk staat.
Reguliere beoordeling van activiteiten zou ertoe leiden dat verdere ontwikkelingen niet mogelijk zijn, omdat de
omgevingswaarde overschreden is of dreigt te worden of de andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving niet
wordt bereikt. Het gebied gaat dan «op slot». Via de programmatische aanpak kan een activiteit dan toch door
gaan, omdat door het programma als geheel aannemelijk wordt gemaakt dat er tijdig afdoende maatregelen
worden getroffen, zodat aan de omgevingswaarde wordt voldaan of de andere hiervoor bedoelde doelstelling
wordt bereikt.

De gevolgen van maatregelen en (toekomstige) activiteiten moeten dus met elkaar in verband kunnen
worden gebracht en in samenhang kunnen worden geprogrammeerd.
Een programma met programmatische aanpak is daarom vooral handig voor gevallen waarin:
-

-

een nauwkeurig beheer van de gebruiksruimte mogelijk en gewenst is en in ieder geval wanneer niet voldaan wordt
of dreigt te worden aan een omgevingswaarde voor een gebied of een andere (als materiële beslisnorm
vastgelegde) doelstelling voor de fysieke leefomgeving voor een gebied niet wordt bereikt,
die omgevingswaarde of die andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving daardoor in de weg staat aan
maatschappelijk gewenste activiteiten, en
aannemelijk gemaakt kan worden dat het voldoen aan die waarde of het bereiken van die andere doelstelling voor
de fysieke leefomgeving en het realiseren van die activiteiten beide mogelijk zijn door ze samen te brengen in een
programma. 436

-
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Eén van de verplichte onderdelen van een programma met een programmatische aanpak is de
monitoring van de gebruiksruimte en van de uitvoering van dat programma. 437
Het moet worden gewijzigd als uit monitoring van de omgevingswaarde of de andere doelstelling voor de fysieke
leefomgeving of uit de monitoring van het programma zelf blijkt dat de desbetreffende omgevingswaarde of andere
doelstelling niet kan worden bereikt. Door wijziging van het programma, bijvoorbeeld het schrappen van bepaalde
activiteiten of het toevoegen van maatregelen, kan een nieuwe activiteit voor de beoordeling voor de
toelaatbaarheid een beroep doen op de programmatische aanpak.

NSL en PAS
Bekende voorbeelden van een programmatische aanpak zijn het NSL (Nationaal samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) en de in ontwikkeling zijnde PAS (Programmatische Aanpak Stikstof).
Deze werken weliswaar op geheel verschillende wijze, maar de essentie is dat activiteiten en initiatieven worden
beoordeeld op een voor een dergelijk programma in het omgevingsplan, omgevingsverordening of bij algemene
maatregel van bestuur bepaalde wijze, gelet op de omgevings-waarde of de andere doelstelling voor de fysieke
leefomgeving waarvoor die programmatische aanpak is vastgesteld.438

Ook op regionaal of lokaal niveau is een programmatische aanpak denkbaar, als er maar sprake is van
beheerbare gebruiksruimte, die in de vorm van een bepaalde waarde voor een bepaald aspect de
kwaliteit van de fysieke leefomgeving uitdrukt.
Gedacht kan worden aan een programmatische aanpak voor geur, geluid en externe veiligheid. In complexe gebieden
staat de gebruiksruimte – soms voor verschillende omgevingswaarden of andere doelstellingen voor de fysieke
leefomgeving – onder druk. Een programmatische aanpak op gebiedsniveau kan dan een uitweg vormen om de
gewenste vernieuwing in het gebied mogelijk te maken. Op die wijze kan de gebruiksruimte voor een bepaald gebied
samenhangend worden beheerd.
Dit zou bijvoorbeeld kunnen worden benut voor een haven- en industriegebied waar de gebruiksruimte vrijwel
volledig is opgebruikt door bestaande bedrijven. Dit vormt een rem op de dynamiek van het gebied, zoals
ontwikkeling van bestaande bedrijven of de vestiging van nieuwe bedrijven. Door maatregelen te nemen kan
gebruiksruimte worden vrijgespeeld voor nieuwe activiteiten. Maatregelen kunnen bijvoorbeeld inhouden dat nadere
voorschriften worden gesteld aan vergunningen of dat de milieugebruiksruimte van bestaande bedrijven wordt
beperkt. 439

Het bestuursorgaan dat een bepaalde omgevingswaarde heeft gesteld zal daarom regie willen houden
op de inzet van een dergelijke aanpak. Een programmatische aanpak kan daarom pas in een
programma worden opgenomen als deze wordt geactiveerd door het bestuursorgaan dat die
omgevingswaarde heeft vastgesteld. 440
Als een dergelijke aanpak betrekking heeft op door het Rijk vastgestelde omgevingswaarden, dan wordt deze
geactiveerd bij algemene maatregel van bestuur. Gaat het om door een provincie of gemeente vastgestelde
omgevingswaarde, dan kan de programmatische aanpak worden geactiveerd bij omgevingsverordening
respectievelijk omgevingsplan. Deze regeling vormt een waarborg voor adequaat gebruik van het instrument.
Mochten op gemeentelijk of provinciaal niveau initiatieven ontstaan om de programmatische aanpak in te zetten
voor situaties waarvoor zij geen omgevingswaarde hebben vastgesteld, dan moet dat worden voorgelegd aan het
Rijk.441
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Bij algemene maatregel van bestuur, respectievelijk omgevingsverordening, zal ook moeten worden
aangegeven in hoeverre het voor het bestuursorgaan tot wie de instructieregel of de beoordelingsregel
is gericht mogelijk is om een programmatische aanpak voor deze andere doelstellingen vast te stellen.
Het instrument van de programmatische aanpak op zichzelf biedt niet de mogelijkheid om tijdelijk van
de waarde of de andere hiervoor bedoelde doelstelling af te wijken.
442

De programmatische aanpak verschilt op dit punt met de regeling voor bestemmingsplannen voor
ontwikkelingsgebieden van de Crisis- en herstelwet, die wel tijdelijke afwijking van milieukwaliteitsnormen mogelijk
maakt. In de Omgevingswet wordt op een andere wijze invulling gegeven aan de mogelijkheden die dat plan biedt,
bijvoorbeeld bij de vormgeving van omgevingswaarden en andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving. Voor
deze en andere mogelijkheden van flexibiliteit wordt ook verwezen naar paragraaf 5.3 van deze toelichting. 443

Activering programmatische aanpak
Zoals eerder opgemerkt, speelt een programma met een programmatische aanpak een rol bij de
besluitvorming over toegestane en toelaatbare activiteiten in een bepaald geografisch afgebakend
gebied, e.e.a. gelet op een bepaalde omgevingswaarde of een andere doelstelling voor de fysieke
leefomgeving waaromtrent instructieregels of beoordelingsregels zijn gesteld. 444
Het bestuursorgaan dat een bepaalde omgevingswaarde heeft gesteld zal daarom regie willen houden op de inzet
van een dergelijke aanpak. Een programmatische aanpak kan daarom pas in een programma worden opgenomen
als deze wordt geactiveerd door het bestuursorgaan dat die omgevingswaarde heeft vastgesteld.
Als een dergelijke aanpak betrekking heeft op door het Rijk vastgestelde omgevingswaarden, dan wordt deze
geactiveerd bij algemene maatregel van bestuur. Gaat het om door een provincie of gemeente vastgestelde
omgevingswaarde, dan kan de programmatische aanpak worden geactiveerd bij omgevingsverordening
respectievelijk omgevingsplan. Deze regeling vormt een waarborg voor adequaat gebruik van het instrument. 445

Toepassingsvereisten programmatische aanpak
Mochten op gemeentelijk of provinciaal niveau initiatieven ontstaan om de programmatische aanpak
in te zetten voor situaties waarvoor zij geen omgevingswaarde hebben vastgesteld, dan moet dat
worden voorgelegd aan het Rijk.
Eenzelfde regeling geldt voor de andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving waarvoor door
het Rijk of een provincie instructieregels of beoordelingsregels zijn gesteld.
Bij algemene maatregel van bestuur respectievelijk omgevingsverordening zal ook moeten worden
aangegeven in hoeverre het voor het bestuursorgaan tot wie de instructieregel of de beoordelingsregel
is gericht, mogelijk is om een programmatische aanpak voor deze andere doelstellingen vast te stellen.
446

Bij de instelling van een programmatische aanpak behoren diverse overwegingen.
Ten eerste zal de regering of het gemeente- of provinciebestuur bij het instellen van de programmatische aanpak
bepalen of het aspect waarvoor de desbetreffende omgevingswaarde of de andere doelstelling voor de fysieke
leefomgeving is vastgesteld, zich leent voor een programmatische aanpak. Zoals hiervoor betoogd, moet het
mogelijk zijn gebruiksruimte zo te beheren dat de gevolgen van maatregelen en (toelaatbare) activiteiten met
elkaar in verband kunnen worden gebracht.
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Ten tweede moet bij het instellen van de programmatische aanpak worden bezien of het programma eindigt op
een vast moment, of dat het moment van beëindiging afhankelijk wordt gemaakt van de mate van doelbereik. In
beide gevallen wordt in de planperiode de balans tussen de gevolgen van de activiteiten en de uitvoering van de
maatregelen nauwlettend gemonitord.
Ten derde kan het nodig zijn specifieke voorwaarden te stellen. Dat kunnen inhoudelijke eisen zijn, maar ook
procedurele eisen. Het gaat hier om aanvullingen op de eisen die op grond van afdeling 2.5 of hoofdstuk 16 aan
bepaalde programma’s worden gesteld. Specifieke eisen kunnen nodig zijn wegens de herkomst van de waarde
of andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld op grond van bepalingen uit EU-richtlijnen.
Als het Rijk of een provincie het initiatief neemt voor een programmatische aanpak kan het verder in de rede
liggen andere bestuursorganen te betrekken bij de totstandkoming van het programma. De betrokkenheid kan
verder gaan dan de reguliere interbestuurlijke afstemming; voor in het programma te nemen maatregelen zal
vaak ook de medewerking van andere overheden noodzakelijk zijn. Te denken valt aan het intrekken van een
vergunning of het wijzigen van een peilbesluit. 447

Toepassingsbereik programmatische aanpak
Een laatste overweging is het toepassingsbereik van het programma met programmatische aanpak.
Een programma kan bij een door het Rijk vastgestelde omgevingswaarde of andere doelstelling voor
de fysieke leefomgeving het gehele Nederlandse grondgebied omvatten. Vereist is dit echter niet. 448
Denkbaar is dat de programmatische aanpak gericht is op enkele provincies of delen daarvan, namelijk daar
waar het voldoen aan de omgevingswaarde of andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving lastig is,
terwijl het tegelijkertijd wenselijk is dat (toekomstige) activiteiten doorgang kunnen vinden. In andere
provincies zou kunnen worden volstaan met een regulier programma of zelfs met enkele losstaande
maatregelen.449

Uitvoering programmatische aanpak door meerdere bestuursorganen
In beginsel dienen alle in een programma met een programmatische aanpak opgenomen maatregelen
te worden uitgevoerd. Het ligt voor de hand dat een bestuursorgaan dat een programmatische aanpak
vaststelt in overleg treedt met andere voor de uitvoering van belang zijnde bestuursorganen.450
Voor zover deze andere bestuursorganen maatregelen moeten treffen, moeten deze alleen worden
uitgevoerd als deze bestuursorganen zich hieraan hebben gecommitteerd. Daarvoor zijn verschillende
mogelijkheden, zoals medevaststelling van het programma met de programmatische aanpak, een bestuurlijke
overeenkomst of een brief van het bestuursorgaan dat een maatregel zal uitvoeren aan het bestuursorgaan
dat het programma met de programmatische aanpak vaststelt.
Om zeker te stellen dat de maatregelen ook worden uitgevoerd is in de Omgevingswet een uitvoeringsplicht
opgenomen voor alle bestuursorganen die hebben ingestemd met maatregelen. Ook kan het voor de
omgevingswaarde of de andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving verantwoordelijke bestuursorgaan
op grond van afdeling 2.5 met instructieregels of instructies het desbetreffende bestuursorgaan verplichten
om maatregelen uit te voeren. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als een programma met een
programmatische aanpak is opgesteld om te voldoen aan internationale verplichtingen. Instemming van het
bestuursorgaan dat de maatregelen uitvoert is dan niet nodig. 451

Zekerstellen uitvoering programma’s
Programma’s spelen een belangrijke rol bij het bereiken van omgevingswaarden en andere
doelstellingen voor de fysieke leefomgeving. Ze zijn daarmee een belangrijke schakel in de
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beleidscyclus. Het gaat dan vooral om de uitvoering van in programma’s opgenomen maatregelen. In
algemene zin is een bestuursorgaan gehouden een programma dat het heeft vastgesteld of de
maatregelen waarmee het heeft ingestemd uit te voeren. Omdat het om beleidsplannen gaat, is het
aan vertegenwoordigende organen - de gemeenteraad, provinciale staten of de Tweede Kamer - om
te controleren of programma’s daadwerkelijk worden uitgevoerd. 452
Om de uitvoering van programma’s te bevorderen kan op grond van artikel 3.11 van de Omgevingswet bij
algemene maatregel van bestuur voor verplichte programma’s een uitvoeringsplicht voor de daarin
opgenomen maatregelen worden ingesteld. Het gaat dan in ieder geval om de maatregelenprogramma’s uit
de kaderrichtlijn water en de kaderrichtlijn mariene strategie. Op grond van artikel 3.17 is een specifieke
uitvoeringsplicht aan de orde voor beheerplannen voor Natura 2000-gebieden en voor programma’s die een
programmatische aanpak bevatten. Dergelijke programma’s hebben immers direct betekenis voor
toestemmingsbesluiten over activiteiten die in het programma zijn opgenomen (projectbesluiten,
omgevingsvergunningen of wijzigingen van het omgevingsplan). 453

Combinatie met instructie(regels)
De toepassing van de bevoegdheid tot het geven van instructieregels of instructies gericht tot
provincie, gemeente en waterschap is wel begrensd: de subsidiariteitscriteria van artikel 2.3 zijn hierop
van toepassing (zie hierover paragraaf 4.2.6 van deze memorie van toelichting).
In de praktijk zal het gaan om instructieregels of instructies van het Rijk aan provincies, gemeenten en
waterschappen of instructieregels of instructies van provincies aan gemeenten en waterschappen. 454
Op grond van afdeling 2.5 Omgevingswet kan een «hoger» bestuursorgaan» onder voorwaarden een
instructieregel stellen of een instructie geven aan een «lager» bestuursorgaan om bepaalde maatregelen uit te
voeren. Aan de toepassing van deze bevoegdheid zijn onder andere de in artikel 2.3 vervatte
subsidiariteitscriteria verbonden. Bij programma’s die gericht zijn op het voldoen aan een omgevings-waarde
of die een programmatische aanpak bevatten moet op grond van afdeling 20.1 worden gemonitord in hoeverre
de omgevingswaarde of het in de programmatische aanpak geformuleerde doel wordt bereikt. 455

De werking van een programma met een programmatische aanpak strekt zich op deze wijze uit naar
de andere bestuursorganen. Het is immers niet wenselijk als bijvoorbeeld een provincie een strakke
regie voert op de gebruiksruimte, maar een gemeente zich daar als bevoegd gezag voor activiteiten
waar het programma betrekking op heeft geen rekenschap van hoeft te geven.
Daarmee zou het instrument zijn betekenis verliezen. Bij de eigen projectbesluiten is het Rijk niet gebonden aan
een programmatische aanpak van de provincies of gemeenten, als deze onevenredig belemmerend is voor die
besluiten. Wel zal de betrokken Minister bij zijn afwegingen over een dergelijk projectbesluit rekening moeten
houden met de regionale problematiek, zoals een sterk onder druk staande omgevingswaarde of andere
doelstelling voor de fysieke leefomgeving. 456

Een programma moet zodanig zijn ingericht dat het programmadoel binnen de gewenste termijn kan
worden gehaald. Als een programma niet aan deze eis voldoet of maatregelen uit een programma niet
worden uitgevoerd, is het aan het verantwoordelijke vertegenwoordigende orgaan om het
uitvoerende orgaan hierop aan te spreken. 457
Bij verplichte programma’s, bij programma’s met een programmatische aanpak of bij een gemeentelijk
rioleringsplan kunnen andere bestuursorganen in het kader van het interbestuurlijke toezicht het
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desbetreffende bestuursorgaan hierop aanspreken en zo nodig in de plaats treden van het voor uitvoering
verantwoordelijke bestuursorgaan.
Ook belanghebbenden kunnen in voorkomende gevallen het desbetreffende bestuursorgaan vragen om
uitvoering of wijziging van een programma. Ook kunnen zij de kwestie aankaarten bij het
vertegenwoordigende orgaan. Ook kan een belanghebbende een civiele procedure starten als hij van mening
is dat er sprake is van een onrechtmatige daad.458

Het gemeentelijk rioleringsprogramma
Het gemeentelijk rioleringsplan, zoals dat op grond van artikel 4.22 van de Wet milieubeheer door de
gemeenteraad moet worden vastgesteld, wordt overgeheveld naar de Omgevingswet als facultatief
programma. 459
Het gemeentelijk rioleringsprogramma is in de Omgevingswet weliswaar niet meer een verplicht programma,
maar het is om verschillende redenen voor gemeenten, medeoverheden en burgers en bedrijven van belang.
Dit instrument stelt gemeenten in staat het beleid en de maatregelen die worden opgesteld om de taken op het
gebied van stedelijk afvalwater (volgend uit de richtlijn stedelijk afvalwater), afvloeiend hemelwater en voor het
treffen van grondwatermaatregelen na te komen en in samenhang te beschrijven. Het stimuleert gemeenten het
rioolstelsel op orde te houden en maakt aan burgers en bedrijven inzichtelijk wat zij op dit gebied van de
gemeente kunnen verwachten.
Ook bevordert het gemeentelijk rioleringsprogramma een goede beleidsafstemming tussen gemeenten en
waterschappen en maakt het de besteding van de rioolheffing transparant. De gemeentelijke
rioleringsprogramma’s vervullen ook een belangrijke functie voor het behalen van doelen uit het Bestuursakkoord
Water in 2020. Daarom zal de verplichting tot het opstellen van gemeentelijk rioleringsprogramma tot dat jaar in
stand blijven. De Invoeringswet Omgevingswet zal daarin voorzien. 460

Programma waterschap
Artikel 3.6 Omgevingswet bevat de grondslag voor het verplichte waterbeheerprogramma van de
waterschappen.
Met het oog op verplichtingen van de grondwaterrichtlijn, de kaderrichtlijn water, de richtlijn
overstromingsrisico’s, de zwemwater-richtlijn en andere EU-richtlijnen houden waterschappen, voor zover dit
betrekking heeft op hun taken, bij het opstellen van hun waterbeheerprogramma’s rekening met het regionale
waterprogramma. Dit programma is gelet op de Europese verplichtingen een verplicht zesjaarlijks programma.
461

De inhoud van het waterbeheerprogramma komt overeen met de inhoud van het beheerplan onder
de Waterwet en bestaat uit:
• programma van de maatregelen en voorzieningen, in aanvulling op en ter uitwerking van wat
in het rijks- of regionale waterprogramma is opgenomen over maatregelen, onder vermelding
van de bijbehorende termijnen,
• aanvullende toekenning van functies aan rijkswateren of regionale wateren, voor zover het
rijks- respectievelijk regionale waterprogramma voorziet in de mogelijkheid daartoe,
• de uitwerking van de waterbeheeraspecten van het regionale watersysteem. 462
De grondslag voor het stellen van inhoudelijke en procedurele eisen is opgenomen in de artikelen 2.22,
2.24 en 16.86 Omgevingswet.
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Inhoud van een programma
Een programma als bedoeld in Afdeling 3.2 Omgevingswet bestaat in hoofdzaak uit door het
bestuursorgaan geformuleerde maatregelen om actief omgevingswaarden of een of meer andere
doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bereiken. Van belang is dat het programma niet de
vaststelling, in juridische zin, van maatregelen (en bij programmatische aanpak ook de activiteiten)
bevat, maar deze alleen noemt of beschrijft. 463
Deze maatregelen kunnen bestaan uit feitelijke maatregelen. Ook kan een programma maatregelen bevatten
waarvoor publiekrechtelijke besluitvorming nodig is: algemeen (in de vorm van aanpassing van wet- en
regelgeving) ofwel individueel (bijvoorbeeld in de vorm van het intrekken van vergunningen of het verlenen van
subsidies).
Voor deze laatste categorie is een besluit in de zin van de Awb nodig, waartegen overigens beroep openstaat bij
de bestuursrechter. Voor beide maatregelen is dus een nadere uitwerking nodig voordat de maatregel
daadwerkelijk uitgevoerd zal kunnen worden. Het vaststellen van deze programma’s zelf is dan ook niet aan te
merken als een beslissing die is gericht op (extern) rechtsgevolg en is daarmee geen besluit in de zin van de Awb.
464

In een programma kan ook een beleidsmatige onderbouwing worden gegeven van het publieke belang
voor een - te nemen - projectbesluit. Afhankelijk van de inhoud, kan een programma (plan-)merplichtig zijn.
Procedure totstandkoming van programma’s
Bij de totstandkoming van verplichte en vrijwillige programma’s, het gemeentelijk rioleringsprogramma en de programma’s met programmatische aanpak op grond van hoofdstuk 3, is
voorafgaand (bestuurlijk) overleg en betrokkenheid van burgers, bedrijven en organisaties van groot
belang. 465
De vorm en wijze waarop een bestuursorgaan participatie voorafgaand aan de vaststelling van een
programma inricht, is niet wettelijk geregeld. Dat is aan het desbetreffende bestuursorgaan. Wel is in
de Omgevingswet de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 Awb van toepassing
verklaard voor verplichte programma’s, het gemeentelijk rioleringsplan en programma’s met een
programmatische aanpak. 466
In afwijking van afdeling 3.4 Awb is in de Omgevingswet bepaald dat «een ieder» zienswijzen kan indienen (in
plaats van alleen belanghebbenden). Zo is het voor het burgers, bedrijven, organisaties en andere
bestuursorganen kenbaar hoe zij worden betrokken bij de totstandkoming van visies, verplichte programma’s,
het gemeentelijk rioleringsplan of de programmatische aanpak en hoe zij hun mening hierover kenbaar kunnen
maken. Voor onverplichte programma’s, zoals een programma ter uitwerking van een bepaald aspect of gebied,
kan het bestuursorgaan de voorbereiding zelf vormgeven.

Rechtsbescherming
Omwille van de helderheid is ervoor gekozen programma’s ook te vermelden op de negatieve lijst van
de Awb. Onder de Omgevingswet wordt echter wel beroep opengesteld tegen delen van programma’s
met specifieke rechtsgevolgen. Dit geldt voor programma’s die een rechtstreekse titel geven voor
activiteiten. Voor die activiteiten volgt geen afzonderlijk toestemmingsbesluit meer voor het aspect,
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de omgevingswaarde of andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving, waarop het programma
ziet.467
Zo staat tegen die onderdelen van het beheerplan voor Natura 2000-gebieden in de Wet natuurbescherming ook
beroep open. Het beroep tegen die onderdelen van dat beheerplan kan uitsluitend betrekking hebben op de
beschrijving van de activiteiten die in dat programma zijn opgenomen. Hiertegen staat volgens de hoofdregel van
de Awb beroep open bij de rechtbank met de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling
bestuursrechtspraak.468
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15.

HET PROJECTBESLUIT

Inleiding: besluitvorming over projecten in het omgevingsrecht
Het projectbesluit biedt een uniforme procedure voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving die
voortvloeien uit de verantwoordelijkheid van het Rijk, een provincie of een waterschap. 469
Het gaat bijvoorbeeld om de aanleg van een weg, een natuurgebied of de verhoging van een dijk. Het
bestuursorgaan heeft op deze wijze de regie over de besluitvorming, ook waar belangen van andere overheden
in het geding zijn. Het kan ook gaan om private initiatieven die samenvallen met het bereiken van publieke doelen
in de fysieke leefomgeving, bijvoorbeeld de aanleg van een windpark of winning van grondstoffen.
Het projectbesluit sluit aan op een ontwikkeling die zich de afgelopen decennia heeft voorgedaan in de wetgeving
naar aanleiding van de praktijkervaringen met het realiseren van projecten met een publiek belang. In de
Tracéwet (in werking getreden op 1 januari 1994) is gekozen voor het maken van de principiële ruimtelijke
afweging in een ander kader dan dat van een bestemmingsplan en voor besluitvorming op rijksniveau in plaats
van gemeentelijk niveau.
In de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) is voorzien in besluitvorming over projecten door middel van het nimbyinstrument, de concrete beleidsbeslissing in een planologische kernbeslissing of een streekplan en de
rijksprojectenprocedure. In de huidige Wro is gekozen voor het inpassingsplan, dat het Rijk en de provincies een
instrument biedt dat gelijkwaardig is aan het gemeentelijk bestemmingsplan. In de jaren ’90 is ook gekozen voor
coördinatieprocedures in de Wet op de Waterkering (die later is opgegaan in de Waterwet) en de
Ontgrondingenwet.470

De argumenten voor de introductie van een aparte procedure voor besluitvorming over projecten zijn
gelijksoortig:
•

•
•
•
•

de noodzaak van een zorgvuldige maatschappelijke voorbereiding in verband met de omvang
en technische complexiteit van de projecten, de complexe belangenafweging en wenselijkheid
van een zo groot mogelijk maatschappelijk draagvlak;
de bestuurlijke wens om de bevoegdheid voor het besluit te leggen bij het bestuursorgaan dat
politiek verantwoordelijk is voor het project;
de beheersbaarheid van de besluitvormingsprocedure, gegeven de bestuurlijke complexiteit
van een project dat vaak de taken en het grondgebied van diverse bestuursorganen raakt;
stroomlijning van procedures met behoud van goede rechtsbeschermingsmogelijkheden;
de financiële belangen, ook voor de overheden die bijdragen aan het project. 471

Er zijn grotere en kleinere verschillen tussen de huidige procedures in diverse wetten, maar ze hebben
een aantal gezamenlijke kenmerken:
• de toegang tot de procedure is tot op zekere hoogte afgebakend; de bevoegdheid tot het
nemen van het besluit ligt bij het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het beleid tot
realisatie van de projecten, dus bij gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van het
waterschap of de verantwoordelijke Minister;
• het Rijk of een provincie kan zo nodig zelf voorzien in een uitvoeringsbesluit als dat niet tijdig
conform de aanvraag wordt verleend;
• er is beroep in één instantie. 472
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Deze kenmerken komen terug in het voorgestelde projectbesluit. De procedure voor het projectbesluit
combineert de sterke kanten van huidige procedures. Zo is de voorbereiding volgens de «sneller en
beter»-aanpak ontleend aan het tracébesluit en het direct burgerbindende karakter aan het
inpassingsplan.473

Projectbesluitvorming in de Omgevingswet
Hoofdstuk 5 Ow bevat de regeling van twee instrumenten voor de realisatie van activiteiten met
gevolgen voor de fysieke leefomgeving waarvoor een voorafgaande toestemming nodig is.
Het betreft allereerst de omgevingsvergunning. Die is een voortzetting en verdere uitbouw van de
omgevingsvergunning uit de Wabo. Het tweede instrument is het projectbesluit: een bijzondere
projectprocedure waarbij een bestuursorgaan ter behartiging van een specifiek overheidsbelang door
middel van een gestroomlijnde besluitvormingsprocedure een besluit kan nemen waarmee het
omgevingsplan direct wordt gewijzigd en dat verder benodigde toestemmingen kan bevatten om een
project uit te voeren.474
Omgevingsvergunning en projectbesluit zijn in de Omgevingswet als twee aparte instrumenten voor
projectbesluitvorming gepositioneerd. Een belangrijk verschil tussen deze instrumenten is dat een
omgevingsvergunning op aanvraag van een initiatiefnemer wordt genomen, en het projectbesluit een ambtshalve
door de overheid te nemen besluit is ter behartiging van een publiek belang.
Voor het uitvoeren van een project en het in werking hebben of in stand houden daarvan, kan de Minister van
Infrastructuur of Milieu (of de verantwoordelijke minister, in overeenstemming met eerstgenoemde minister),
het college van gedeputeerde staten of het dagelijks bestuur van een waterschap een projectbesluit nemen op
grond van artikel 5.44 van de wet.
Het projectbesluit is bedoeld voor complexe publieke projecten in de fysieke leefomgeving van nationaal of
provinciaal belang, of in het belang van het beheer van watersystemen en het waterketenbeheer. Gedacht kan
worden aan de aanleg van natuurgebieden, windparken, rijks- en provinciale wegen en waterkeringen. Binnen de
beleidscyclus is het projectbesluit onderdeel van de uitvoeringsfase. Het projectbesluit bevat de maatregelen die
nodig zijn voor de uitvoering van het project. Het uitvoerende bestuursorgaan heeft op deze wijze de regie over
de besluitvorming, ook waar belangen van andere overheden in het geding zijn.
Het projectbesluit vervangt het inpassingsplan uit de Wet ruimtelijke ordening, het tracébesluit uit de Tracéwet,
het projectplan uit de Waterwet en de coördinatieregelingen van de Wet ruimtelijke ordening, de Tracéwet, de
Waterwet en de Ontgrondingenwet. 475

De Ow voorziet niet in een projectbesluit op gemeentelijk niveau. Gemeenten kunnen projecten
mogelijk maken door het wijzigen van hun omgevingsplan.
Om tegemoet te komen aan de wens vanuit de gemeenten om te voorzien in een projectprocedure op gemeentelijk
niveau, voorziet de Omgevingswet in een procedure voor de voorbereiding van wijzigingen van het omgevingsplan
voor projecten van publiek belang met toepassing van de «sneller en beter»-aanpak. Daarmee beschikken
gemeenten over een aan het projectbesluit gelijkwaardig instrument.476

Grotendeels op wetsniveau geregeld.
Het Besluit omgevingswet (hierna: “Ob”) bevat op een aantal punten een nadere uitwerking. Deze nadere regels
zien op de kennisgeving van het voornemen, op de voorkeursbeslissing, op het projectbesluit en op de wijze
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waarop derde partijen worden betrokken (participatie). Voor de kennisgeving van het voornemen stelt dit besluit
nadere eisen aan de inhoud van het voornemen en de wijze van kennisgeving (conform de Awb). Ook de inhoud
van de kennisgeving van participatie wordt geregeld in dit besluit, net als de wijze van kennisgeven.
Het Ob bepaalt voor welke weg-, vaarweg- en spoorprojecten het nemen van een voorkeursbeslissing verplicht is
en bevat inhoudseisen voor de voorkeursbeslissing. Ook bevat dit besluit verdere inhoudseisen voor het
projectbesluit en geeft het regels over de mogelijk mee te nemen andere besluiten in een projectbesluit. Deze
zogeheten ‘andere besluiten’ zijn besluiten die niet op grond van de Omgevingswet worden genomen, maar wel
kunnen worden meegenomen in het projectbesluit.477
In de praktijk blijkt dat vroegtijdige participatie «aan de voorkant» leidt tot betere besluitvorming en tot een
breder draagvlak voor genomen besluiten. Omdat een projectbesluit ingrijpend kan zijn voor de omgeving, zijn
extra waarborgen opgenomen voor het betrekken van de omgeving. Zo is bepaald dat het bevoegd gezag uiterlijk
bij aanvang van de verkenning duidelijk maakt hoe en wanneer de omgeving wordt betrokken (artikel 5.47, vierde
lid). Achteraf wordt deze betrokkenheid gemotiveerd in het projectbesluit (artikel 5.51). Wie daarbij wordt
betrokken, en op welke wijze dit gebeurt, hangt af van het project.
Het gaat er om dat het bevoegd gezag, samen met de initiatiefnemer, ernaar streeft om een zo relevant mogelijk
publiek van mogelijk belangstellenden te bereiken. Dit is dus een breder en minder afgebakende doelgroep dan
de kring van belanghebbenden zoals wordt gebruikt voor het begrip «belanghebbende» uit de Awb. Centraal staat
dat de omgeving op een passende wijze wordt geïnformeerd en betrokken.478

Kenmerken van het projectbesluit

De «sneller en beter»-aanpak
Voor complexe en ingrijpende projecten is een brede verkenning en een vroegtijdige participatie van
publiek en belanghebbenden, leidend tot een gedragen voorkeursrichting en gecoördineerde
uitvoering, van groot belang. 479
De procedure voor het projectbesluit bevat een aantal waarborgen waarmee de adviezen over de «sneller en
beter»-aanpak in de Omgevingswet zijn opgenomen. Bij het projectbesluit gaat het om het realiseren van
projecten met een publiek belang, waarbij door middel van een trechtermodel van initiatief tot concrete
besluitvorming wordt gekomen.
Bij het projectbesluit vormt de verkenningsfase, zoals die ook in de Tracéwet is opgenomen, een belangrijk
onderdeel. Die verkenningsfase vindt plaats met participatie van burgers, bedrijven, organisaties en betrokken
bestuursorganen. Deze verkenning leidt tot politiek-bestuurlijke besluitvorming op strategisch niveau over het
al dan niet noodzakelijk zijn van een project. Afhankelijk van de omvang en aard van het project kan daarvoor
een voorkeursbeslissing worden genomen of kunnen de resultaten daarvan in het (ontwerp)projectbesluit
worden opgenomen.
Wordt de noodzaak van het project vastgesteld, dan kan het projectbesluit op basis van die verkenning verder
worden uitgewerkt. Met het breed verkennen en het niet al te vroeg concentreren op oplossingen wordt
voorkomen dat in een te vroeg stadium een «oplossing» wordt gepresenteerd. 480

Eén besluit
Het projectbesluit bevat in beginsel alle maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van het project.
Hierbij valt onder andere te denken aan een omschrijving van het project dat tot stand wordt gebracht, maar
ook aan eventuele voorzieningen die daarmee samenhangen. Ook kunnen regels worden gesteld die zijn gericht
op de bescherming en de instandhouding van het gerealiseerde project. Dat kan bijvoorbeeld nodig zijn als met
het projectbesluit een natuurgebied wordt gerealiseerd. Het projectbesluit kan dan eveneens maatregelen in
het samenhangende gebied en compenserende maatregelen ter bescherming en instandhouding van het met
het projectbesluit gerealiseerde gebied bevatten.
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Bij algemene maatregel van bestuur zullen op grond van de artikelen 2.24 en 16.86 regels worden gesteld over
de inhoud van het projectbesluit. Het projectbesluit heeft de mogelijkheid in zich dat met één besluit alle
toestemmingen voor het project worden verleend. Omdat het project in het algemeen niet zal passen binnen
de regels van het geldende omgevingsplan, wijzigt het projectbesluit die regels.
Het projectbesluit is daarmee ook een besluit tot (partiële) wijziging van het omgevingsplan of de
omgevingsplannen, vanwege de realisatie en instandhouding van het project. Het projectbesluit geldt verder
als omgevingsvergunning voor de expliciet in het projectbesluit genoemde activiteiten en als toestemming voor
andere in het projectbesluit benoemde activiteiten, zoals een verkeersbesluit. 481

Publiek belang
Het projectbesluit is een instrument voor het Rijk, de provincies en waterschappen voor het toestaan
van vaak complexe projecten in de fysieke leefomgeving met een publiek belang.
Met dit instrument wordt een slagvaardige procedure geboden voor projecten waarbij een overheidsorgaan
een verantwoordelijkheid heeft, zoals infrastructuur en waterveiligheid, maar ook voor private initiatieven
waarbij privaat initiatief en het bereiken van publieke doelen in de fysieke leefomgeving samen vallen. 482
Bij het eerste gaat het om activiteiten van de overheid mogelijk te maken en ruimte te geven aan projecten met
een publiek belang. Voorbeelden zijn de aanleg of uitbreiding van een hoofdweg, of versterking van een
primaire waterkering. Ook kan de overheid de besluitvorming stroomlijnen voor een initiatief van provinciaal
of nationaal belang dat vanuit het gebied of een private initiatiefnemer wordt genomen en waarbij het bereiken
van private doelen en overheidsdoelen in de fysieke leefomgeving samen gaan. Voorbeelden hiervan zijn de
ontwikkeling van nieuwe natuur in samenwerking met een private initiatiefnemer en de ontwikkeling van
energie-infrastructuur. 483
Omwille van dit publieke belang omvat het projectbesluit een voorbereidingsprocedure die afwijkt van de
procedure voor de omgevingsvergunning. Waar mogelijk zijn de bepalingen voor de omgevingsvergunning van
overeenkomstige toepassing verklaard op het projectbesluit. De Omgevingswet voorziet ook in een aan het
projectbesluit gelijkwaardige procedure voor de gemeente ter voorbereiding van een “omgevingsplan voor de
realisatie van een project van publiek belang”. Hiermee wordt de «sneller en beter»-aanpak van het
projectbesluit ook op de voorbereiding van een dergelijk gemeentelijk (omgevings)plan van toepassing. 484

Participatie
Bij de uitwerking van de projectprocedure in het Omgevingsbesluit zijn participatie, bestuurlijke
afwegingsruimte en integrale besluitvorming de leidende elementen. Er zijn nadere regels gesteld aan
de kennisgeving van het voornemen, aan de voorkeursbeslissing, aan het projectbesluit en aan de wijze
waarop derde partijen worden betrokken (participatie).485
Het bevoegd gezag heeft hierbij de ruimte om participatie te laten aansluiten bij de aard en omvang van de
opgave. Het bevoegd gezag geeft kennis van het voornemen om een verkenning uit te voeren naar een
bestaande of toekomstige opgave en om een projectbesluit vast te stellen. Hierbij krijgt iedereen de
mogelijkheid oplossingen aan te dragen. Het bevoegd gezag geeft dan ook uitgangspunten voor het in
beschouwing nemen van die oplossingen. Ook moet worden aangegeven op welke manier burgers, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en overheden worden betrokken (artikel 5.47 Ow).
De regering acht het van groot belang dat bij dergelijke projecten participatie in een vroegtijdig stadium wordt
vorm gegeven. In het Omgevingsbesluit is dit nader uitgewerkt. Bepaald is dat het bevoegd gezag kennis geeft
van de onderwerpen die aan bod komen in het kader van de participatie, wie daarbij worden betrokken en
wanneer. Ook de rolverdeling tussen het bevoegd gezag en de initiatiefnemer wordt hierbij aangegeven (indien
van toepassing). Het projectbesluit kent een verkenningsfase waarbij de nodige kennis en inzichten worden
vergaard, onder andere over de mogelijke oplossingen voor de opgave (artikel 5.48 Ow). Ook bij het
481
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uiteindelijke projectbesluit moet het bevoegd gezag aangeven hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke
organisaties en medeoverheden bij het besluit zijn betrokken en wat er met de ingebrachte oplossingen is
gedaan (artikel 5.51 Ow).
De voorschriften in het Omgevingsbesluit leiden tot een bewust afgewogen aanpak van participatie bij het
bevoegd gezag en de initiatiefnemer. Door de aanpak van participatie actief te communiceren via een
kennisgeving, is vooraf duidelijk wat potentiële participanten kunnen verwachten. Ook is in dit besluit
opgenomen dat bij de motivering van de voorkeursbeslissing aangegeven moet worden hoe derde partijen zijn
betrokken. Hierbij moet in ieder geval worden ingegaan op de door derden voorgedragen mogelijke
oplossingen. 486

Integrale besluitvorming
In een projectbesluit kunnen niet alleen de vergunningen samenkomen van activiteiten die onderdeel
worden van de Omgevingswet. Ook een aantal andere wetten kennen besluiten die samenhangen met
activiteiten in de fysieke leefomgeving. In het Omgevingsbesluit wordt geregeld dat ook deze
aangewezen besluiten onderdeel kunnen worden van een projectbesluit.487
Dit betekent dat de gehele procedure, inclusief zienswijzen, mer en beroep slechts één keer hoeft te worden
doorlopen voor een project. Het gaat dan bijvoorbeeld om het plaatsen van borden en het aanbrengen van
snelheidsbeperkingen op basis van de Wegenverkeerswet 1994. Uiteraard blijven de toetsingskaders van deze
wettelijke voorschriften onverkort gelden wanneer deze worden opgenomen in het projectbesluit. 488
Het projectbesluit kan alle publiekrechtelijke toestemmingen (vergunningen, vrijstellingen, ontheffingen etc.)
bevatten die nodig zijn voor het project, maar vaak is het overigens praktisch om meer technische
omgevingsvergunningen, zoals vergunningen voor bouwen, pas in een latere fase aan te vragen. De
projectprocedure voorziet er daarom in dat zogenoemde uitvoeringsbesluiten na het projectbesluit kunnen
worden genomen, met toepassing van de coördinatieregeling zodat beroep in één instantie open staat. Dergelijke
uitvoeringsbesluiten worden in beginsel genomen door het oorspronkelijke bevoegd gezag. Het Rijk en de
provincies beschikken zo nodig over doorzettingsmacht om deze besluiten te nemen. 489

Gecoördineerde besluitvorming
Het is niet altijd doelmatig dat alle voor het project benodigde besluiten worden geïntegreerd in het
projectbesluit. 490
Vaak zijn gedetailleerde technische gegevens die nodig zijn voor een vergunning pas beschikbaar in een latere
fase van het ontwerpproces van een project. Soms is het ook doelmatiger dat een uitvoeringsbesluit wordt
genomen en vervolgens gehandhaafd door het bestuursorgaan dat daar normaliter mee is belast en niet door het
bevoegd gezag voor het projectbesluit.

Het bevoegd gezag voor een projectbesluit kan beslissen dat de besluiten ter uitvoering van dat
projectbesluit gecoördineerd worden voorbereid met toepassing van afdeling 3.5 Awb.
Natuurlijk kan ook in een andere wet worden of zijn bepaald dat deze gecoördineerde besluitvorming van
toepassing is. Deze coördinatieprocedure voorziet er in dat de toestemmingen ter uitvoering van het
projectbesluit die niet direct in het projectbesluit zijn meegenomen, gecoördineerd worden voorbereid. Dat wil
zeggen dat deze zogenoemde uitvoeringsbesluiten dezelfde voorbereidingsprocedure volgen en dat beroep tegen
deze besluiten alleen open staat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.491
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Bij de gecoördineerde besluiten ter uitvoering van het projectbesluit is het mogelijk dat de Minister of
gedeputeerde staten, voor zover ze al niet bevoegd gezag zijn, zelf deze uitvoeringsbesluiten verlenen.
Om die reden is bepaald, dat de coördinatieregeling voor besluiten ter uitvoering van het projectbesluit alleen
van toepassing is voor zover bij wet bepaald of op grond van een voorafgaand besluit van provinciale staten of de
verantwoordelijke Minister.

Fasering en reikwijdte projectbesluit
Door vooraf - en in overleg met de initiatiefnemer - de omvang van het projectbesluit en daarmee de
reikwijdte van de informatieplicht te bepalen, kan in de procedure een fasering worden ingebouwd in
het project.492
Voor zover door het bevoegd gezag gewenst kunnen vergunningen ter uitvoering van het project later worden
verleend, met toepassing van de coördinatieregeling. Zo zou bijvoorbeeld bepaald kunnen worden dat
constructieve veiligheid van een te bouwen tunnel als onderdeel van een nieuw aan te leggen snelweg geen
onderwerp van de afweging is bij het projectbesluit, maar dat dit betrokken zal worden bij een aparte later te
verlenen omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit.
Een ander voorbeeld is de aanleg van een hoogspanningsleiding waarbij het projectbesluit de locatie van het
tracé, de locatie van de masten en de gebruiksbeperkingen voor de in het besluit betrokken gebieden en
bouwwerken aangeeft. De bouwtechnische eisen van de masten kunnen desgewenst op een later moment, bij de
aanvraag om een omgevingsvergunning ter uitvoering van het project, worden betrokken.
De gedachte hierachter is dat de praktijk op dit punt om flexibiliteit vraagt, wat ook blijkt uit de huidige wetgeving.
De uitvoeringsbesluiten kunnen tegelijk met het projectbesluit worden vastgesteld, maar dat kan ook later, al dan
niet gefaseerd. Het projectbesluit voorziet minimaal in de toestemming voor die activiteiten die noodzakelijk zijn
om een afweging te kunnen maken over de aanvaardbaarheid van het project.
Over onderdelen van de uitvoering van het projectbesluit die niet tot in detailniveau in de afweging bij het
projectbesluit zijn opgenomen, kan na het nemen van het projectbesluit door middel van een
omgevingsvergunning of ander besluit ter uitvoering van het projectbesluit, worden beslist. De Minister of
gedeputeerde staten maken hierbij gebruik van de coördinatieregeling voor uitvoeringsvergunningen op grond
van de Awb.493

Beoordelingsregels en de programmatische aanpak.
Uitgangspunt van het projectbesluit is een integrale afweging. Het gaat bij het vaststellen van een
projectbesluit om een belangenafweging, waarbij politieke en bestuurlijke inzichten een belangrijke
rol spelen. Het integrale karakter van het projectbesluit brengt met zich mee dat de beoordeling van
die activiteiten die van belang zijn voor het integrale oordeel over de aanvaardbaarheid van het project
ook worden meegenomen in het projectbesluit en niet voor fasering in aanmerking komen. 494
Voor de beoordeling van de activiteiten die bij het projectbesluit zijn inbegrepen zal vrijwel altijd een beoordeling
aan de hand van de beoordelingsregels voor deze activiteiten aan de orde zijn. Als een projectbesluit de
omgevingsvergunning voor een activiteit vervangt, zijn de beoordelingsregels voor die activiteit van
overeenkomstige toepassing op het projectbesluit.
Bij een projectbesluit werkt het centrale bestuur steeds binnen de regels die het decentraal bestuur heeft gesteld,
met uitzondering van de regels van het omgevingsplan. In sommige gevallen is het echter ook voor het Rijk of een
provincie mogelijk om regelgeving van andere bestuursorganen buiten toepassing te laten. Het moet dan wel
gaan om situaties waarin de verwezenlijking van een projectbesluit onevenredig wordt belemmerd. Een
voorbeeld is een absolute verbodsbepaling in de omgevingsverordening, een provinciaal programma, de
waterschapsverordening, of in een niet in het omgevingsplan geïntegreerde gemeentelijke verordening,
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waardoor het project binnen redelijke grenzen niet kan worden gerealiseerd. Van deze bevoegdheid zal alleen in
het uiterste geval gebruik kunnen worden gemaakt.
Voor de provincie betreft deze bevoegdheid regelingen van een gemeente of een waterschap. Voor de Minister
bestaat daarnaast de mogelijkheid ook regelgeving van gedeputeerde staten buiten toepassing te laten. Gezien
de staatsrechtelijke verhoudingen beschikt het waterschap niet over deze mogelijkheid. Deze mogelijkheid is nu
opgenomen in artikel 3.35, achtste lid, Wro en is in de Omgevingswet overgenomen in artikel 5.51.
De legitimering van deze mogelijkheid is gelegen in het publieke belang van de projecten waar de
projectprocedure betrekking op heeft. Als er sprake is van een programmatische aanpak geldt dezelfde bepaling
als bij een omgevingsvergunning voor een activiteit: de beoordelingsregels voor die activiteit zijn niet van
toepassing. De activiteit wordt beoordeeld aan de hand van het programma. 495
Soms kunnen dergelijke regels echter leiden tot onevenredige belemmeringen voor een project. In zulke gevallen
kunnen de regels van het decentrale bestuur buiten toepassing worden gelaten. Het besluit om onevenredig
belemmerende regels buiten toepassing te laten, kan deel uitmaken van het projectbesluit, voor zover expliciet
bepaald. Ook kan het worden genomen als besluit ter uitvoering van het projectbesluit. In alle gevallen zal
zorgvuldig moeten worden gemotiveerd waarom naleving van de decentrale bepaling onevenredig belemmerend
is voor het project. 496

Relatie met omgevingsplan
Een projectbesluit moet passen binnen algemene regels die gericht zijn tot een ieder,
maar wijzigt het omgevingsplan. Op grond van artikel 5.52 van de wet wijzigt een projectbesluit de
regels van een omgevingsplan, voor zover de regels uit het plan in strijd zijn met de regels van het
projectbesluit. 497
Daarmee zijn dus niet alleen de gemeenteraad en, mits daartoe gedelegeerd, het college van burgemeester en
wethouders bevoegd om een besluit tot vaststelling van een omgevingsplan te nemen. Het gedeelte van een
projectbesluit dat één of meer omgevingsplannen wijzigt, heeft op zichzelf een vergelijkbare vorm als een regulier
door de gemeenteraad vastgesteld besluit tot wijziging van het omgevingsplan.
In dat deel van het projectbesluit wordt in concreto, vergelijkbaar met een wetswijziging of de wijziging van een
verordening, aangegeven op welke wijze het betrokken omgevingsplan wordt aangepast. Aangegeven wordt
welke regels worden toegevoegd, geschrapt, gewijzigd of vervangen door andere regels. Dit deel gaat op in de
geconsolideerde (doorlopende) versie van het omgevingsplan dat digitaal raadpleegbaar beschikbaar moet zijn
gesteld. 498

Als een project wordt uitgevoerd in verschillende gemeenten, zullen op deze wijze dus ook meerdere
omgevingsplannen worden gewijzigd.

Relatie met omgevingsvisie en programma’s
Bij het projectbesluit gaat het om het behartigen van publieke belangen. Daarom wordt een procedure
gevolgd waarbij het publieke belang een rol speelt en waarin in participatie is voorzien. Om het
projectbesluit te kunnen toepassen zal doorgaans het voornemen om een project uit te voeren te
herleiden zijn tot de omgevingsvisie van de desbetreffende overheid of zijn basis vinden in een
vastgesteld programma. Het gaat bij het projectbesluit immers om het verwezenlijken van een
onderdeel van het provinciaal of rijksbeleid. Deze opname is echter geen vereiste.499

495

Idem, p.183.
Idem, p.182-183.
497 Omgevingsbesluit, Staatsblad 2018/290, Nota van Toelichting, p.159.
498
Idem, p.94.
499 Kamerstukken II, vergaderjaar 2013/14, 33 962, nr. 3, p.184.
496

235

Ook op andere manieren kan worden onderbouwd dat er sprake is van een publiek belang. Of uiteindelijk een
projectbesluit wordt vastgesteld, hangt af van de daarvoor gemaakte belangenafweging. Daarbij spelen politieke
en bestuurlijke inzichten een belangrijke rol. 500

Betrokkenheid van andere bestuursorganen
Ook bij een projectbesluit kan sprake zijn van activiteiten waarvoor andere bestuursorganen
verantwoordelijkheid dragen. Deze moeten worden betrokken bij het besluit. De regeling voor
samenloop bij projectbesluiten is in beginsel gelijk aan die voor omgevingsvergunningen. 501
Andere bestuursorganen hebben dus de bevoegdheid van advies of advies met instemming bij een projectbesluit
op het moment dat het bevoegd gezag voor het projectbesluit er voor kiest om bepaalde toestemmingen in het
projectbesluit te integreren. Het bestuursorgaan dat anders bevoegd zou zijn om de vergunning te verlenen, krijgt
in dat geval een recht van advies of advies met instemming.
Bij het projectbesluit is bij de afstemming van belangen echter ook sprake van verticale doorwerking. Dat wil
zeggen dat het Rijk doorzettingsmacht krijgt bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor een activiteit
waarvoor een ander bestuursorgaan bevoegd is. Ook zal een gemeente of waterschap de uitvoering van het
project van de provincie niet kunnen tegenhouden door het onthouden van instemming.
Wel hebben gemeente en waterschap de mogelijkheid om advies te geven op het voorgenomen projectbesluit
van de provincie. Voor projectbesluiten van het Rijk geldt hetzelfde voor gemeente, waterschap en provincie. In
de procedure van de (eventueel benodigde) vergunning kan door appellanten niet worden opgekomen tegen
keuzes die in het projectbesluit zijn gemaakt. Tegen het projectbesluit zelf staat immers beroep open. Dit laatste
sluit aan bij huidige regelingen van de Tracéwet, de provinciale en rijkscoördinatieregeling van de Wro, de
Ontgrondingenwet, de Spoedwet wegverbreding en de projectprocedure van de Waterwet. 502

Toepassingsbereik en doorwerking

Provinciaal belang
Het projectbesluit heeft alleen betrekking op projecten waar een provinciaal of nationaal belang of
een waterstaatsbelang mee gemoeid is.
De projectprocedure is het aangewezen instrument wanneer er sprake is van provinciaal of rijksbeleid voor de
fysieke leefomgeving of van waterstaatsbelangen die het wenselijk maken dat het Rijk, een provincie of een
waterschap de besluitvorming over de realisatie van een project ter hand nemen. Het gaat hierbij om publieke
belangen.
Dit neemt niet weg dat het instrument kan worden ingezet op verzoek van een private partij, in het kader van een
PPS. De onderbouwing van het publieke belang kan te vinden zijn in een omgevingsvisie, of in een programma,
maar het publiek belang kan ook op een andere wijze blijken. 503

Toepassingsbereik
De Omgevingswet voorziet in een niet-limitatieve afbakening van projecten waarvoor de
projectprocedure dient te worden gevolgd. Voor een aantal (categorieën van) projecten schrijft de
Omgevingswet - of een andere wet - voor dat besluitvorming uitsluitend verloopt volgens de
projectprocedure. 504
Dit geldt zowel voor besluiten die op eigen initiatief worden
genomen, als voor private initiatieven. In de Omgevingswet is toepassing van de projectprocedure
voorgeschreven voor projecten waarop in de huidige wetgeving de Tracéwet van toepassing is of waarvoor een
500
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projectplan op grond van de projectplanprocedure van de Waterwet vereist is. Ook geldt het voor bepaalde
energieprojecten, waarvoor in het huidige stelsel de rijkscoördinatieregeling van de Wro van toepassing is.
Een limitatieve afbakening is volgens de wetgever onvoldoende toekomstvast. Ook in andere dan hiervoor
genoemde gevallen waarbij sprake is van de wenselijkheid om een onderdeel van beleid voor de fysieke
leefomgeving of waterstaatsbelangen te verwezenlijken, kan toepassing van de projectprocedure aangewezen
zijn. De niet-limitatieve afbakening sluit ook aan bij het beginsel van subsidiariteit dat het Rijk en de provincies
zich met de overheidszorg kunnen bemoeien met het oog op de behartiging van nationale respectievelijk
provinciale belangen.
Voor gevallen waarvoor niet is aangewezen dat de projectprocedure moet worden gevolgd en de procedure voor
het projectbesluit te zwaar wordt gevonden, kan het reguliere instrument van de omgevingsvergunning worden
gevolgd. De Omgevingswet sluit daarbij aan bij de huidige systematiek van inpassings-plannen, waarbij eveneens
niet uitputtend is geregeld in welke gevallen er sprake is van een nationaal belang of een provinciaal belang en
wanneer een inpassingsplan verplicht is. Deze keuzevrijheid blijkt in de praktijk goed te werken. 505

Doorwerking in het gemeentelijk omgevingsplan
Het kan voor het project noodzakelijk zijn om bijvoorbeeld het omgevingsplan te wijzigen, terwijl er
voor de gemeente beleidsvrijheid is bij de uitwerking van die wijziging. De instructie-bevoegdheid biedt
in dat geval mogelijkheden om, als dat door de betrokken partijen wenselijk wordt gevonden, de
gemeenten een rol te geven in de vaststelling van het omgevingsplan bij de projectbesluitvorming over
rijks- of provinciale projecten.506
Een bestuurlijke afspraak om een project(onderdeel) mogelijk te maken, biedt niet altijd de juridische zekerheid
die nodig is bij bijvoorbeeld compensatiemaatregelen of in de programmatische aanpak. Door het geven van een
instructie kan juridisch zeker gesteld worden dat (onderdelen van) projecten van provinciaal of nationaal belang
door de gemeente (binnen randvoorwaarden) worden uitgevoerd. Als de gemeente in bovenstaande situatie het
omgevingsplan zelf kan wijzigen (met enige richtinggevende instructies van het Rijk/de provincie) biedt het meer
ruimte voor eigen keuzes dan als het Rijk/de provincie het helemaal zelf zou doen via het projectbesluit. Dit biedt
gemeenten meer ruimte voor eigen keuzes bij de uitvoering van het project(onderdeel) en biedt het Rijk, de
provincie of de rechter de benodigde juridische zekerheid over de realisatie van het project(onderdeel). Hieruit
blijkt dus dat de instructie ook een nuttig instrument kan zijn als er geen sprake is van een bestuurlijke
patstelling.507

Regeling voor projectbesluiten die gelden als omgevingsvergunning
De wettelijke regeling voor het projectbesluit biedt ook de mogelijkheid dat projectbesluiten gelden
als omgevingsvergunning. Dit is geregeld in artikel 5.52, tweede lid, onder a, van de wet. De
beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen en de regels over aan een omgevingsvergunning te
verbinden voorschriften, zijn dan van overeenkomstige toepassing.
De omgevingsvergunning wordt dan als het ware geïntegreerd in het projectbesluit. De wettelijke regeling is
uitputtend en kent geen grondslag om bijzondere of nadere regels te stellen over een projectbesluit, voor zover
dat geldt als omgevingsvergunningen.
Wel is het zo dat het Rijk en de provincies bij hun projectbesluiten regels van ‘lagere’ overheden buiten toepassing
kunnen laten als die de uitvoering van het projectbesluit onevenredig belemmeren (artikel 5.53, derde en vierde
lid, van de wet). De regels die buiten toepassing gelaten kunnen worden omvatten naast regels over activiteiten
ook de beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen in het omgevingsplan, de waterschapsverordeningen –
voor wat betreft het Rijk – de omgevingsverordening. Ook dat buiten toepassing laten is uitputtend geregeld in
de wet.508

Procedures voor het projectbesluit
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Maatschappelijke participatie bij projecten met een publiek belang
De Omgevingswet voorziet in een wettelijke regeling voor maatschappelijke participatie. Deze is
gekoppeld aan de besluitvormingsprocedure voor belangrijke projecten in de fysieke leefomgeving.
Veelal is de overheid zelf voor dergelijke projecten verantwoordelijk.509
Voor bepaalde grote infrastructuurprojecten is de projectprocedure verplicht. De projectprocedure kent een
verkenningenfase, waaraan een voorkeursbeslissing kan worden gekoppeld. De voorkeursbeslissing is dan
gebaseerd op een gedegen probleemanalyse en een integrale afweging met ruimte voor participatie.
\Verder moet op grond van de Omgevingswet in het projectbesluit worden gemotiveerd hoe met de inbreng van
burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties is omgegaan. Gemeenten hebben weliswaar niet de
mogelijkheid een projectbesluit te nemen, maar zij kunnen ervoor kiezen deze procedure te doorlopen voor
projecten met een publiek belang die via aanpassing van het omgevingsplan worden gerealiseerd.
Extra voordeel voor gemeenten is dat bij een eventueel beroep de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State dan binnen 6 maanden uitspraak doet. Hiermee is dus geregeld dat maatschappelijke participatie voor deze
besluiten plaatsvindt, waarbij de specifieke invulling ervan aan het verantwoordelijke bestuursorgaan wordt
overgelaten. De code is daarvoor een belangrijke leidraad, maar er is maatwerk mogelijk.510

Voorbereidingsprocedure
Projectbesluiten en omgevingsplannen voor projecten met een publiek belang worden voorbereid met
toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 Awb.
Bij grote projecten waarbij veel belangen spelen en veel inspraakreacties te verwachten zijn, is dit een efficiëntere
aanpak dan een bestuurlijke voorfase in de vorm van de bezwaarschriftprocedure, waarbij individueel bezwaar
moet worden gemaakt voordat beroep kan worden ingesteld. Deze regeling zorgt immers voor formele inspraak,
die volgt op de informele participatie bij de verkenning. Met het voorschrijven van afdeling 3.4 Awb voor
projectbesluiten voldoet de Omgevingswet aan internationale verplichtingen, onder meer op grond van het verdrag
van Aarhus. Ook levert een zienswijzenprocedure op een ontwerpbesluit relevante informatie op voor het
bestuursorgaan om een kwalitatief goed besluit te kunnen nemen. 511

Twee procedures
De Omgevingswet kent twee procedures voor het projectbesluit: de reguliere procedure (met
voorkeursbeslissing) en de verkorte procedure (zonder voorkeursbeslissing).
De wet biedt de mogelijkheid voor een verkorte procedure waarin het nemen van een voorkeursbeslissing niet
wordt voorgeschreven. Bij projecten die minder complex zijn betekent de «sneller en beter»-aanpak, met het
vaststellen van een voorkeursbeslissing, eerder een verzwaring dan een versnelling. Te denken valt aan projecten
waarbij in mindere mate belangen zijn betrokken of waarvoor geen wezenlijke alternatieven hoeven te worden
afgewogen.
Voor die projecten kan worden volstaan met een beperkte verkenning waarbij trechtering van vele
oplossingsrichtingen naar één voorkeursoplossing geen toegevoegde waarde heeft. De Ow legt maar in een beperkt
aantal gevallen vast waarvoor een voorkeursbeslissing verplicht wordt voorgeschreven. Het betreft een
continuering van de bepalingen die zijn opgenomen in de Tracéwet ter implementatie van de adviezen over de
«sneller en beter»-aanpak. In andere gevallen is het aan het bevoegd gezag om hierover te beslissen. 512
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De reguliere procedure
Deze bestaat uit de volgende stappen:
Stap 1: Openbare kennisgeving van het voornemen een projectbesluit te nemen (voornemen)
In het voornemen worden onder andere de probleemanalyse en opgave of doelstelling en de
inrichting van het participatieproces vermeld. Ook worden de initiatiefnemer en het bevoegd gezag aangegeven en
wordt de vraag beantwoord of een uitgebreide verkenning (uitmondend in een voorkeursbeslissing) of een
beperkte verkenning (na voornemen doorgaan naar ontwerpprojectbesluit) wordt uitgevoerd en binnen welke
termijn de volgende stap wordt verwacht.
Aan deze openbare kennisgeving kan de start van een breed (informeel) participatieproces worden gekoppeld,
waarin het bevoegd gezag overleg pleegt met de relevante private belanghebbenden en overheden wiens belangen
hierbij betrokken zijn.
Bij het projectbesluit geeft het bestuursorgaan een verantwoording van het gevoerde participatieproces. Het
voornemen markeert de start van de procedure om uiteindelijk te komen tot een projectbesluit. Het karakter van
het voornemen is niet om een rechtens bindend besluit te nemen dat het project zal worden uitgevoerd.
Het gaat er om openbaar kennis te geven van de verkenning van een opgave in de fysieke leefomgeving en aan te
geven of en op welke wijze het publiek wordt betrokken. Aan het voornemen is dan ook geen bezwaar- of
beroepsmogelijkheid gekoppeld. In het geval van een privaat initiatief geeft het bevoegd gezag naar aanleiding van
een verzoek van een initiatiefnemer kennis van een voornemen, als het voornemens is medewerking te verlenen
aan het initiatief en er een onderdeel van provinciaal of rijksbeleid met het project is gemoeid.
In de situatie dat een private initiatiefnemer een verzoek doet aan de overheid om een projectbesluit te nemen en
de overheid wijst dat verzoek af, is er wel sprake van een besluit. De afwijzing heeft dan betrekking op het niet
starten van de besluitvormingsprocedure voor het projectbesluit.
Op een besluit tot afwijzing is de reguliere procedure van toepassing op dezelfde wijze zoals dat onder de Wro voor
het inpassingsplan geldt. Tegen het afwijzingsbesluit staat bezwaar, beroep en hoger beroep open. 513

Stap 2: Bepalen van de reikwijdte van het onderzoek naar mogelijke gevolgen van het project
Vervolgens wordt aan de hand van het openbaar gemaakte voornemen bepaald welke informatie wordt vergaard
om te kunnen komen tot een afgewogen besluit over het project. Als de uitgebreide procedure wordt gevolgd, zal
in het kader van de voorkeursbeslissing de verkenning worden uitgevoerd. Wordt de verkorte procedure gevolgd,
dan wordt de verkenning uitgevoerd in het kader van projectbesluit en worden de resultaten daarvan in de
toelichting van het projectbesluit opgenomen.
In beide gevallen speelt de mer-plicht een rol voor zover er sprake is van een project dat mer-plichtig is of een
voorkeursbeslissing die plan-mer-plichtig is op grond van afdeling 16.4 van de Omgevingswet. Bij de uitgebreide
procedure speelt ook de plan-mer een rol, omdat de voorkeursbeslissing wordt aangemerkt als een plan dat
bijvoorbeeld kaderstellend is voor het vast te stellen projectbesluit. Als er sprake is van een plan-mer-plicht moeten
in ieder geval de mogelijke aanzienlijke milieueffecten en de redelijke alternatieven worden onderzocht. Ook wordt
advies over reikwijdte en detailniveau gevraagd aan de te raadplegen instanties.
Hiermee wordt invulling gegeven aan de verplichting van de smb-richtlijn dat «bevoegde instanties» in de
gelegenheid worden gesteld om advies uit te brengen over de door opdrachtgever te verstrekken informatie. De
mer-procedures zijn waar mogelijk afgestemd op de procedure voor het projectbesluit. Voor de mer voor projecten
en voor plannen of programma’s wordt verder verwezen naar paragraaf 4.16.5. Voor de beoordelingsregels en
onderzoeksplichten geldt dat deze waar mogelijk worden geharmoniseerd. Dit wordt uitgewerkt in de
uitvoeringsregelgeving.514

Stap 3: Bepalen van de reikwijdte van het onderzoek naar mogelijke gevolgen van het project
Deze stap is alleen van toepassing wanneer het bevoegd gezag in het voornemen heeft aangegeven een
voorkeursbeslissing te zullen nemen of in het geval dat bij algemene maatregel van bestuur is bepaald dat er een
voorkeursbeslissing wordt genomen. Hiermee biedt de Omgevingswet aan het bevoegd gezag zo veel mogelijk
ruimte om de procedure van totstandkoming van het specifieke projectbesluit op maat in te richten. Het nemen
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van een voorkeursbeslissing heeft een belangrijke meerwaarde in de trechtering van een abstracte opgave naar
een concreet projectbesluit.
Dit kan aan de orde zijn wanneer een brede verkenning gewenst is, bijvoorbeeld een complex project waarbij een
brede participatie past. Een voorkeursbeslissing zal in het algemeen wenselijker zijn naarmate een project meer
controverse oproept in de omgeving, meer gevolgen heeft voor de fysieke leefomgeving en/of bestuurlijk gevoelig
ligt. Bij de voorkeursbeslissing gaat het om het uitspreken van een voorkeur door het bestuur. Om dit proces niet
te verstoren, is het van belang dat de voorkeursbeslissing in het politiek-bestuurlijke domein blijft en niet in het
juridische komt. De voorkeursbeslissing is daarom niet vatbaar voor beroep en is ook niet rechtstreeks bindend. 515
Het projectbesluit is, als sluitstuk van de projectprocedure, wel een besluit waartegen in rechte kan worden
opgekomen. Een algemeen criterium op wetsniveau dat bepaalt in welke situatie een voorkeursbeslissing moet
worden genomen, leidt niet tot voldoende concretisering van die projecten die voldoen aan dit criterium en zou
leiden tot afbakeningsproblemen met rechtsonzekerheid en juridisering. Aansluiting bijvoorbeeld bij de mer-plicht
is ook onvoldoende onderscheidend, omdat de mer-plicht ook geldt voor die projecten waarvoor niet altijd een
voorkeursbeslissing gewenst is.
Zo geldt bijvoorbeeld ook een mer-plicht voor projecten waarvoor een passende beoordeling is vereist. Om die
reden is er voor gekozen om bij algemene maatregel van bestuur die projecten aan te wijzen waarvoor een
voorkeursbeslissing verplicht is. Daarbij kunnen die projecten worden aangewezen waarvoor nu in het kader van
de Tracéwet ook al een voorkeursbeslissing verplicht is.
Voor deze projecten is de meerwaarde van een voorkeursbeslissing immers al gebleken op grond van de ervaringen
met die wet. Als de voorkeursbeslissing niet verplicht is, bepaalt het bevoegd gezag voor het projectbesluit of een
voorkeursbeslissing voorafgaand aan een projectbesluit gewenst is, gelet op de kenmerken van het project.
Wanneer eenmaal een voorkeursbeslissing is genomen, wordt die keuze verder uitgewerkt in een projectbesluit.
Als het projectbesluit afwijkt van de voorkeursbeslissing, motiveert het bestuursorgaan in het projectbesluit
waarom deze afwijking noodzakelijk is, gegeven de standpuntbepaling en de eventueel gemaakte afspraken
rondom de voorkeursbeslissing.
Het is mogelijk dat de voorkeursbeslissing wordt uitgewerkt in meerdere projectbesluiten, voor zover er sprake is
van meerdere te onderscheiden projecten. Als er sprake is van een plan-mer-plichtige voorkeursbeslissing, voorziet
de Omgevingswet in een afstemming van de plan-mer en de projectprocedure.516

Stap 3: Voorkeursbeslissing
Deze stap is alleen van toepassing wanneer het bevoegd gezag in het voornemen heeft aangegeven een
voorkeursbeslissing te zullen nemen of in het geval dat bij algemene maatregel van bestuur is bepaald dat er een
voorkeursbeslissing wordt genomen. Hiermee biedt de Omgevingswet aan het bevoegd gezag zo veel mogelijk
ruimte om de procedure van totstandkoming van het specifieke projectbesluit op maat in te richten. Het nemen
van een voorkeursbeslissing heeft een belangrijke meerwaarde in de trechtering van een abstracte opgave naar
een concreet projectbesluit. Dit kan aan de orde zijn wanneer een brede verkenning gewenst is, bijvoorbeeld een
complex project waarbij een brede participatie past. 517
Een voorkeursbeslissing zal in het algemeen wenselijker zijn naarmate een project meer controverse oproept in de
omgeving, meer gevolgen heeft voor de fysieke leefomgeving en/of bestuurlijk gevoelig ligt. Bij de
voorkeursbeslissing gaat het om het uitspreken van een voorkeur door het bestuur. Om dit proces niet te verstoren,
is het van belang dat de voorkeursbeslissing in het politiek-bestuurlijke domein blijft en niet in het juridische komt.
De voorkeursbeslissing is daarom niet vatbaar voor beroep en is ook niet rechtstreeks bindend. Het projectbesluit
is, als sluitstuk van de projectprocedure, wel een besluit waartegen in rechte kan worden opgekomen. 518
Een algemeen criterium op wetsniveau dat bepaalt in welke situatie een voorkeursbeslissing moet worden
genomen, leidt niet tot voldoende concretisering van die projecten die voldoen aan dit criterium en zou leiden tot
afbakeningsproblemen met rechtsonzekerheid en juridisering. Aansluiting bijvoorbeeld bij de mer-plicht is ook
onvoldoende onderscheidend, omdat de mer-plicht ook geldt voor die projecten waarvoor niet altijd een
voorkeursbeslissing gewenst is. Zo geldt bijvoorbeeld ook een mer-plicht voor projecten waarvoor een passende
beoordeling is vereist.
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Om die reden is er voor gekozen om bij algemene maatregel van bestuur die projecten aan te wijzen waarvoor een
voorkeursbeslissing verplicht is. Daarbij kunnen die projecten worden aangewezen waarvoor nu in het kader van
de Tracéwet ook al een voorkeursbeslissing verplicht is. Voor deze projecten is de meerwaarde van een
voorkeursbeslissing immers al gebleken op grond van de ervaringen met die wet. Als de voorkeursbeslissing niet
verplicht is, bepaalt het bevoegd gezag voor het projectbesluit of een voorkeursbeslissing voorafgaand aan een
projectbesluit gewenst is, gelet op de kenmerken van het project. Wanneer eenmaal een voorkeursbeslissing is
genomen, wordt die keuze verder uitgewerkt in een projectbesluit. Als het projectbesluit afwijkt van de
voorkeursbeslissing, motiveert het bestuursorgaan in het projectbesluit waarom deze afwijking noodzakelijk is,
gegeven de standpuntbepaling en de eventueel gemaakte afspraken rondom de voorkeursbeslissing. Het is mogelijk
dat de voorkeursbeslissing wordt uitgewerkt in meerdere projectbesluiten, voor zover er sprake is van meerdere te
onderscheiden projecten. Als er sprake is van een plan-mer-plichtige voorkeursbeslissing, voorziet de
Omgevingswet in een afstemming van de plan-mer en de projectprocedure. 519

Stap 4: ontwerpprojectbesluit
Het projectbesluit wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling
3.4 Awb). Hiervoor is gekozen, omdat het bij het projectbesluit gaat om ingrijpende of complexe projecten. Bij grote
projecten waarbij veel zienswijzen te zijn verwachten, is de procedure van afdeling 3.4 Awb veel efficiënter dan de
reguliere procedure waarbij eerst iedereen individueel bezwaar moet maken voordat beroep kan worden ingesteld.
Met het toepassen van afdeling 3.4 Awb vervalt de bestaande bezwaarfase.
Ook gelden er internationale verplichtingen tot het bieden van een vorm van formele inspraak voorafgaand aan het
besluit. Met het voorschrijven van afdeling 3.4 Awb wordt voor projectbesluiten aan deze internationale
verplichtingen voldaan. Ook levert een zienswijzenprocedure op een ontwerpbesluit belangrijke informatie op voor
het bestuursorgaan om een kwalitatief goed besluit te kunnen nemen. 520

Stap 5: vaststelling projectbesluit
Het bevoegd gezag stelt het projectbesluit vast. Hierna volgt bekendmaking van het besluit en de mogelijkheid tot
beroep. Het projectbesluit bevat, vanuit een integrale afweging van de betrokken feiten en belangen, alle voor de
fysieke leefomgeving relevante bepalingen en maatregelen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het project.
Dit betreft, afhankelijk van de vraag of er gebruik is gemaakt van de mogelijkheid tot fasering, een nauwkeurige
beschrijving van het werk of de werken die met het project worden gerealiseerd en de maatregelen die noodzakelijk
zijn om het project te realiseren.
Ook bevat het projectbesluit de maatregelen gericht op het beperken of ongedaan maken van de gevolgen van (de
uitvoering van) het project voor de fysieke leefomgeving. Zo kan het projectbesluit, naast de ligging, omvang en
andere bepalingen over de aan te leggen hoogspanningsleiding of te wijzigen weg, bijvoorbeeld ook bepalingen
bevatten over tijdelijke werkterreinen die nodig zijn voor de aanleg. Ook bevat het de fysieke maatregelen ter
compensatie van schade aan natuurwaarden of beperking van geluidhinder, evenals bepalingen over beperking van
gebruiksmogelijkheden van werken en percelen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering en instandhouding van
het project. 521
Naast de mogelijkheid om fasering aan te brengen in het project door uit te werken aspecten niet in het
projectbesluit zelf op te nemen, maar in een later te verlenen (gecoördineerde) omgevingsvergunning, biedt de
regeling ook flexibiliteit door het van toepassing verklaren van de regeling met de mogelijkheid om een in het
projectbesluit voorgeschreven maatregel te vervangen door een andere maatregel voor zover daarmee het
hetzelfde resultaat wordt bereikt, zoals opgenomen in artikel 4.7.
Hierdoor kan tijdens de uitvoering van het project worden gekozen voor een andere maatregel voor zover hiermee
hetzelfde resultaat wordt bereikt als de maatregel die in het projectbesluit is opgenomen. Ook biedt de regeling
voor het projectbesluit de mogelijkheid om voor bepaalde onderdelen van het project aan te geven dat het besluit,
binnen de bij het projectbesluit aangegeven grenzen, technisch wordt uitgewerkt. Hiervan kan gebruik worden
gemaakt bij onderdelen van het project waar globaal al wel duidelijk is hoe de oplossing er uit komt te zien, maar
waarbij de exacte invulling pas op een later moment duidelijk wordt. Te denken valt aan de vormgeving van een
aansluiting op de hoofdweg die in het kader van een projectbesluit wordt verbreed. Bij het nemen van het
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projectbesluit is dan ongeveer wel duidelijk hoe deze aansluiting zal worden vormgegeven en is ook het grondbeslag
duidelijk, maar de exacte ligging van het asfalt, de hoogte en de bouw van eventuele kunstwerken misschien nog
niet. In dat geval kan het projectbesluit de randvoorwaarden bevatten voor de uitwerking, die op een later moment
concreet wordt ingevuld.522

Stap 6: Mogelijk later te verlenen vergunningen.
Uitgangspunt is dat in het projectbesluit alle relevante aspecten van het project zijn afgewogen en dat het project
kan worden uitgevoerd. Dit betekent dat de afzonderlijke toestemmingen om het project te kunnen uitvoeren in
het projectbesluit zijn opgenomen en er nadien geen vergunningen meer nodig zijn ter uitvoering van het project.
De regeling in de Omgevingswet maakt het opnemen van deze toestemmingen echter facultatief. Het is immers
mogelijk dat een aantal activiteiten die onderdeel zijn van het project niet in de afweging van het projectbesluit zijn
betrokken.
Bij complexe, langlopende projecten, waar de overheid voor de uitvoering een marktpartij inschakelt via
bijvoorbeeld een DBFM-contractvorm (design, build, finance, maintenance), zal dit vaak aan de orde zijn. Een
voorbeeld in dit verband is het bouwen van bouwwerken en de bijbehorende toets van dit bouwwerk aan het
Bouwbesluit 2012. De initiatiefnemer kan er voor kiezen om, in overleg met het bevoegd gezag bij het bepalen van
de reikwijdte van het onderzoek, voor onderdelen na het vaststellen van het projectbesluit separate vergunningen
aan te vragen. De exacte vorm en bouwwijze van het bouwwerk hoeven dan niet in het projectbesluit te worden
vastgelegd. Hiermee wordt flexibiliteit en fasering in het project mogelijk gemaakt.
De ondergrens hierbij is dat het bevoegd gezag in het projectbesluit wel een zorgvuldige beslissing moet kunnen
nemen over het al dan niet toestaan van het project. Voor bepaalde aspecten, zoals natuur, zal bij het projectbesluit
op zijn minst al inzichtelijk moeten worden gemaakt of het aannemelijk is dat de natuurregelgeving niet in de weg
zal staan aan de uitvoering van het project. Alleen aspecten die niet van invloed zijn op het oordeel over de
aanvaardbaarheid van het project als geheel kunnen voor «doorschuiven» naar de vergunningenfase in aanmerking
komen. Het minimale projectbesluit voorziet in het planologisch mogelijk maken van het project voor zover het een
projectbesluit is dat door gedeputeerde staten of de Minister wordt vastgesteld.
Uitgangspunt is dat een uitvoeringsvergunning wordt verleend door het bestuursorgaan dat bevoegd gezag is voor
de omgevingsvergunning op grond van paragraaf 5.1.2 van de Omgevingswet. Voor de eventueel overblijvende
vergunningaanvragen kunnen het Rijk en de provincies wanneer nodig echter ook gebruik maken van de
mogelijkheid van een doorzettingsregeling.
Als het Rijk of een provincie bevoegd gezag is voor het projectbesluit kan het, voor zover het niet zelf al bevoegd
gezag is, uiteindelijk zelf de omgevingsvergunning verlenen. Daarbij zullen uiteraard de van toepassing zijnde
beoordelingsregels in acht moeten worden genomen. Op het punt van handhaving geldt dat het bevoegd gezag
voor het projectbesluit zorg draagt voor de correcte uitvoering van wat in het projectbesluit is opgenomen.
Daar waar wordt afgeweken van het projectbesluit, geldt dit als een handelen zonder vergunning of in strijd met
het omgevingsplan en is het regulier bevoegd gezag voor de desbetreffende activiteit bevoegd om handhavend op
te treden. Omdat dit bij de meerderheid van de activiteiten de gemeente betreft, wordt vermenging van
verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project en verantwoordelijkheid voor het toezicht vermeden. 523

Het projectbesluit treedt in werking met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken sinds
de dag waarop het besluit bekend is gemaakt. Het bevoegd gezag kan bepalen dat een projectbesluit
wegens spoedeisende omstandigheden per direct in werking treedt, of in ieder geval eerder dan
binnen de genoemde vier weken. (Zie artikel 16.78).

De verkorte procedure van het projectbesluit
De verkorte procedure wijkt op slechts één punt af van de reguliere procedure: er geldt geen
verplichting tot het vaststellen van een voorkeursbeslissing.
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Uit proceseconomische overwegingen voorziet de Omgevingswet in de mogelijkheid om bij projecten van meer
bescheiden omvang af te zien van de voorkeursbeslissing. Het zal daarbij gaan om projecten met een beperkte
reikwijdte, waarbij de voordelen van het afwegen van alternatieven niet opwegen tegen de extra proceduretijd die
deze afweging met zich brengt.
De Omgevingswet kent geen verplichting tot het toepassen van de verkorte projectprocedure in specifieke gevallen.
Het bevoegde gezag kan dus zelf kiezen of in een concrete projectprocedure een voorkeursbeslissing genomen zal
worden of niet. De Omgevingswet biedt wel de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur een
voorkeursbeslissing voor bepaalde projecten voor te schrijven.524

Bijzondere bepalingen

Instructie in combinatie met projectbesluit
In de meeste gevallen kan worden volstaan met de bevoegdheid om met het projectbesluit het
omgevingsplan direct te wijzigen. Het is echter denkbaar dat het in bepaalde situaties toch
noodzakelijk of gewenst is om ter uitvoering van het project ook een instructie te geven als bedoeld in
artikel 2.33 of 2.34. Deze situatie kan zich voordoen wanneer het, voor de realisatie van het project,
het in werking hebben daarvan of het in stand houden daarvan, noodzakelijk is om (onderdelen van)
het omgevingsplan te wijzigen maar er voor de gemeente beleidsvrijheid is bij de uitwerking van die
wijziging.525
Hierbij valt te denken aan het geval waarin als gevolg van de realisatie van een project, bijvoorbeeld de aanleg
van een weg, een aantal woningen niet meer voor bewoning kan worden gebruikt als gevolg van externe
veiligheidsrisico’s. De desbetreffende panden hoeven niet te worden gesloopt, maar er zal wel een andere, nietkwetsbare, functie moeten worden gevonden voor deze panden.
Dit laatste kan een gemeentelijke beleidsafweging zijn. In dat geval kunnen de betrokken Minister of
gedeputeerde staten ter uitvoering van het project niet alleen een projectbesluit nemen, maar ook een instructie
geven waarin de desbetreffende gemeente wordt opgedragen het omgevingsplan te wijzigen op een zodanige
manier dat de kwetsbare functie niet langer is toegestaan. De invulling wat er wel is toegestaan, is dan aan de
gemeente.
Omdat het projectbesluit een integraal besluit is, zal in de motivering van het projectbesluit ook worden ingegaan
op de instructie. De inschatting is dat een dergelijke instructie niet vaak hoeft te worden gegeven. Het
projectbesluit volstaat immers in de meeste gevallen. Daarnaast mag worden verwacht dat dergelijke situaties in
de voorbereidingsfase van het projectbesluit worden onderkend en dat in afstemming tussen de gemeente en
het bevoegd gezag voor het projectbesluit tot een passende regeling in het projectbesluit wordt gekomen. 526

Projectprocedure en waterschap
Het dagelijks bestuur van een waterschap is ook bevoegd om een projectbesluit vast te stellen voor
zover het gaat om het beheer van watersystemen die bij provinciale verordening aan het waterschap
is toegedeeld.527
De projectprocedure is verplicht voorgeschreven bij aanleg, verlegging of versterking van primaire waterkeringen,
waarvoor onder de Waterwet een zogenoemd projectplan verplicht is. Met de projectprocedure wordt een
slagvaardige regeling geboden om te komen tot besluiten over aanleg, verlegging en versterking van
waterkeringen en aanpassing aan waterstaatswerken door of in opdracht van de beheerder van het
waterstaatswerk.
Voor wijzigingen door derden is op grond van de verordening van het waterschap vaak een omgevingsvergunning
vereist. Ook kan de beheerder kiezen voor een omgevingsvergunning in plaats van een projectbesluit voor werken
die hij wil uitvoeren of laten uitvoeren en waarvoor de projectprocedure niet verplicht is voorgeschreven. 528
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Op grond van artikel 16.72 van de Omgevingswet moet een projectbesluit van een waterschap worden
goedgekeurd door gedeputeerde staten.
Deze goedkeuring door gedeputeerde staten is noodzakelijk omdat het waterschap een functioneel
bestuursorgaan is en niet tot het algemeen bestuur behoort. De taken en bevoegdheden van een waterschap zijn
begrensd tot het functioneel waterbeheer.
Bij de redactie van artikel 16.72 is ervoor gekozen om geen specifieke toetsingsgrond voor te schrijven. Dit
betekent dat de algemene regeling van goedkeuring in artikel 10:27 Awb van toepassing is. Hieruit volgt dat
gedeputeerde staten slechts goedkeuring aan het projectbesluit van het waterschap kunnen onthouden wegens
«strijd met het recht».
De toetsing door gedeputeerde staten of er sprake is van «strijd met het recht», omvat niet alleen de beoordeling
of er sprake is van strijd met een wet in formele zin, lagere regelgeving, of regels met een hogere status zoals het
recht van de Europese Unie en een ieder verbindende verdragsbepalingen. Het omvat ook de beoordeling of het
waterschap heeft voldaan aan de wettelijke opdrachten die de Omgevingswet aan de bestuursorganen geeft die
zijn belast met de zorg voor de fysieke leefomgeving.
Dit betekent dat gedeputeerde staten moeten beoordelen of het dagelijks bestuur van het waterschap bij het
vaststellen van het projectbesluit zich voldoende en op de juiste wijze rekenschap heeft gegeven van de andere
belangen op het terrein van de fysieke leefomgeving dan alleen de belangen van het functioneel waterbeheer. Bij
deze andere belangen kan het bijvoorbeeld gaan om ruimtelijke belangen, cultuurhistorische belangen of
landschappelijke belangen. Dit betreft dus de toets of het projectbesluit niet in strijd komt met andere (buiten
het bereik van het functioneel bestuur) vallende belangen en omvat mede de toets of door het waterschap is
voldaan aan artikel 2.2, eerste lid.
De toetsing door gedeputeerde staten van het projectbesluit van een waterschap omvat ook de beoordeling of
het projectbesluit niet verder gaat dan strikt noodzakelijk is (artikel 2.2, derde lid). Dit betreft onder meer de
beoordeling door gedeputeerde staten of het projectbesluit van het waterschap slechts het omgevingsplan wijzigt
voor zover dat noodzakelijk is vanwege het project. Deze eis is opgenomen in artikel 5.52, eerste lid, en is een
concretisering van artikel 2.2, derde lid. c.529

Gemeentelijk “projectbesluit”
De gemeente heeft niet de bevoegdheid om een projectbesluit te nemen als bedoeld in de
Omgevingswet. Op enigszins tegemoet te komen aan de wens vanuit de gemeenten om in de
Omgevingswet ook voor gemeenteland een projectprocedure op te nemen, voorziet de wetgever in
een speciale procedure voor een “gemeentelijk project van publiek belang”. 530
Voor de realisatie van projecten beschikken gemeenten over het omgevingsplan en over de omgevingsvergunning
voor afwijking van het omgevingsplan. Artikel 5.53 Omgevingswet voorziet in een aan het projectbesluit
gelijkwaardige procedure voor het gemeentebestuur voor de voorbereiding van regels in het omgevingsplan ter
uitvoering van een project van publiek belang.
Als gekozen wordt om (grootschalige) gemeentelijke projecten op grond van dit artikel voor te bereiden, zijn de
artikelen 5.43, eerste en derde lid, 5.45, 5.46, 5.47 en 5.49 inzake de projectprocedure van overeenkomstige
toepassing. Hiermee wordt de sneller en beter-voorbereiding van toepassing. Dit betekent onder meer dat ter
voorbereiding van de in het omgevingsplan op te nemen regels over een project van publiek belang een brede
verkenning met participatie dient plaats te vinden en dat in het voornemen kan worden bepaald of een
voorkeursbeslissing wordt genomen.
Als voor een project van publiek belang aan deze procedure toepassing is gegeven, is ook artikel 16.85 van
overeenkomstige toepassing. Dat houdt in dat de rechterlijke beslistermijn bij beroep tegen het opnemen van de
regels in het omgevingsplan zes maanden bedraagt, te rekenen vanaf de ontvangst van het verweerschrift. In
bijzondere omstandigheden kan deze termijn met ten hoogste drie maanden worden verlengd (artikel 16.85,
tweede lid). Hiermee ontstaat ook voor gemeentelijke projecten het procedurele voordeel van een versnelde
behandeling van het beroep door de rechter.
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Het staat een gemeente op zichzelf vrij om ook voor wijzigingen van een omgevingsplan voor andere
projecten overeenkomstige toepassing te geven aan de artikelen 5.43, 5.46, 5.47 en 5.49 (sneller en
beter-aanpak) en op grond van het toekomstige artikel 3:20, onder b, Awb (coördinatiere-geling) kan
door de bestuursorganen die bevoegd zijn de te coördineren besluiten te nemen, de
coördinatieregeling van toepassing worden verklaard.
Artikel 16.85 is in dat geval echter niet van overeenkomstige toepassing en daardoor geldt er geen verkorte
beslistermijn bij de bestuursrechter en zullen besluiten ter uitvoering van het omgevingsplan ook niet
automatisch voor beroep open staan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Ook andere vormen van voorbereiding zijn mogelijk die vergelijkbaar zijn met de sneller en beter-aanpak. In veel
gemeenten is het al gebruikelijk dat op grond van de inspraakverordening, tijdens de voorbereiding van een
bestemmingsplan, inspraak wordt geboden op basis van een voorontwerp van een bestemmingsplan. Die vormen
van voorbereiding rechtvaardigen op zichzelf nog niet een versnelde behandeling van het beroep door de rechter.

Versnelde behandeling wordt alleen gerechtvaardigd geacht voor projecten van publiek belang,
vergelijkbaar met projecten die ook door het Rijk of de provincie met een projectbesluit mogelijk
kunnen worden gemaakt. Bij een project van publiek belang moet gedacht worden aan grootschalige
of complexe projecten als de aanleg of reconstructie van een rondweg of binnenstedelijke transitie.
Het kan daarbij zowel gaan om projecten met een publiek belang die op initiatief van het
gemeentebestuur worden genomen, als voor private initiatieven met een publiek belang.
Het kan bijvoorbeeld niet enkel gaan om de bouw van een woning of de vestiging of uitbreiding van een
individueel bedrijf. Er moet sprake zijn van de aanleg of herinrichting van publieke voorzieningen in het publiek
domein waarvoor een sneller en beter-voorbereiding meerwaarde oplevert. Het publieke belang kan te vinden
zijn in een omgevingsvisie, of in een programma, maar het publiek belang kan ook op een andere wijze blijken.
Van belang is dat het project direct het omgevingsplan wijzigt en dat hiervoor in beginsel dus geen verlening van
een omgevingsvergunning voor een (voortdurende) afwijkactiviteit meer nodig is. Met toepassing van afdeling
3.5 Awb kan gekozen worden voor een gecoördineerde voorbereiding van het desbetreffende besluit tot wijziging
van het omgevingsplan met andere voor de uitvoering van het project benodigde besluiten. Zo kan bijvoorbeeld
de omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten meegenomen worden bij de voorbereiding.
Als voor die gecoördineerde voorbereiding wordt gekozen, zullen op grond van de Awb alle gecoördineerde
besluiten de rechtsgang volgen van het omgevingsplan (rechtstreeks beroep op de Afdeling bestuursrechtspraak
van de Raad van State), waarbij bovendien op grond van artikel 16.85 versnelde behandeling van het beroep
plaatsvindt. Op deze wijze kunnen ook voor gemeentelijke projecten de versnellende procedureregels van
toepassing worden die gelden voor het projectbesluit. 531

Rijksprojectbesluit
Het Rijk kan in een door haar te nemen projectbesluit voorbijgaan aan de programmatische aanpak
van een provincie of gemeente als deze onevenredig belemmerend is voor dit besluit. 532
Voorbereidingsbescherming
De Omgevingswet biedt de mogelijkheid aan het bevoegd gezag om voorbereidingsbescherming te
koppelen aan die fase van besluitvorming waarin dit noodzakelijk is. 533
Met voorbereidings-bescherming kan worden voorkomen dat de voorbereiding van besluitvorming wordt
bemoeilijkt door andere ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Het instrument voorziet in mogelijkheden
voor maatwerk: de voorbereidingsbescherming treedt pas in werking vanaf het moment dat het noodzakelijk
wordt geacht en duurt voort totdat het door het projectbesluit gewijzigde omgevingsplan in werking treedt.
531
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Samenhangende projecten, meerdere overheden
De Omgevingswet voorziet daarnaast in de mogelijkheid dat bestuursorganen die samenhangende
projecten willen initiëren in onderling overleg daarvoor één projectbesluit kunnen vaststellen, met één
bevoegd gezag.534

Toepasselijkheid algemene maatregelen van bestuur Omgevingswet
De omgevingswet wordt nader uitgewerkt in een viertal AMvB’s: het Omgevingsbesluit (Ob), het
Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) , het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit
bouwwerken leefomgeving (Bbl).
Het Ob en het Bkl bevatten bepalingen die van toepassing zijn op het projectbesluit. Deze bepalingen worden –
voor zover van belang – toegelicht bij de artikelsgewijze toelichting. Op deze manier is de toelichting op de
wetsartikelen en de artikelen van de daaronder “hangende” AMvB’s op een overzichtelijke wijze bijeengebracht.

Kostenverhaal via het projectbesluit
Voor zowel het projectbesluit als de omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit geldt dat kosten alleen verhaald kunnen worden met toepassing van de methode voor
integrale gebiedsontwikkeling. Omdat beide gericht zijn op spoedige realisatie van een project, maakt
de Omgevingswet hiervoor niet de kostenverhaalmethode voor organische gebiedsontwikkeling
mogelijk.
Rechtsbescherming
Voor het projectbesluit is de termijn van inwerkingtreding vier weken na de bekendmaking ervan.
Beroep tegen het besluit tot vaststelling van een projectbesluit heeft geen automatisch schorsende
werking.
Een projectbesluit zal vaak een veelomvattend karakter hebben, waardoor het gewenst is dat de
voorzieningenrechter op maat kan besluiten welk deel van het besluit de eventuele schorsing betreft. Bij
automatische schorsing is daarnaast ook meer onzekerheid over de termijn van inwerkingtreding van het besluit.
Omdat op basis van het projectbesluit andere (vervolg)besluiten kunnen worden genomen, is snelle duidelijkheid
over de rechtmatigheid van het projectbesluit van belang.

Tegen projectbesluiten als bedoeld in paragraaf 5.2.3 van de Omgevingswet staat beroep open bij de
Afdeling bestuursrechtspraak in eerste en enige aanleg. Dit geldt niet alleen voor de vaststelling van
het projectbesluit, maar ook voor de wijziging en uitwerking daarvan.
Dit komt overeen met de situatie onder het huidige recht, bijvoorbeeld bij tracébesluiten op grond van de
Tracéwet. De beroepsregeling sluit ook aan bij de regeling voor het omgevingsplan.
Hoewel de reikwijdte van het projectbesluit breder wordt dan onder de huidige wetgeving voor (grote)
projecten het geval is, zal er ook onder de Omgevingswet altijd sprake zijn van een publiek belang bij het
realiseren van het project.
Kleine gevallen zijn eruit gefilterd door aansluiting bij de projectenregeling van de Waterwet. Van belang is ook
dat de projectenregeling zich qua karakter niet goed leent voor kleine gevallen, onder meer wegens de
uitgebreide voorbereiding die eraan vooraf gaat. 535
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Een voorkeursbeslissing als bedoeld in artikel 5.47 is niet appellabel en wordt op de negatieve lijst bij
artikel 8:5 Awb geplaatst. Dit is conform de huidige wetgeving.
Een voornemen als bedoeld in artikel 5.45 is geen besluit als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, Awb.
Een voornemen is om die reden niet appellabel. Dit is naar huidig recht ook niet het geval. Tegen
uitvoeringsbesluiten van een projectbesluit staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak in
eerste en enige aanleg. Dit komt overeen met de huidige omgevingsrechtelijke wetgeving, maar vormt
een afwijking van artikel 3:30, eerste lid, Awb in gevallen waarin deze uitvoeringsbesluiten
gecoördineerd worden voorbereid.536
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16.

HET OMGEVINGSPLAN

Inleiding
Het omgevingsplan is het kerninstrument uit de Omgevingswet waarin het beleid voor de fysieke
leefomgeving, zoals dat door Rijk, provincie en gemeente wordt geformuleerd, doorwerkt en dat door
het stellen van regels sturing geeft aan het verrichten van activiteiten in die fysieke leefomgeving. 537
Daartoe kan het omgevingsplan in beginsel alle regels bevatten die nodig worden geacht met het oog op de
maatschappelijke doelen van de Omgevingswet. De regels in het omgevingsplan hebben betrekking op (1)
activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving en (2) de evenwichtige toedeling
van functies aan locaties.

De functionaliteit van het omgevingsplan wordt – anders dan het bestemmingsplan onder het oude
recht – niet begrensd door ‘het belang van een goede ruimtelijke ordening’. Het motief van een
evenwichtige toedeling van functies aan locaties is breder. Het omgevingsplan kent een bredere
reikwijdte en regelt meer onderwerpen dan voorheen het bestemmingsplan. 538
Naast regels voor de ruimtelijke ordening bevat het omgevingsplan ook regels uit andere domeinen, zoals het
milieubeheer en de volksgezondheid. Dat zullen voor een deel onderwerpen zijn die nu in verschillende
gemeentelijke verordeningen zijn ondergebracht. Vaak zal het hier gaan om regels die naast een motief vanuit de
fysieke leefomgeving ook worden gesteld in het belang van bijvoorbeeld openbare orde, veiligheid, bruikbaarheid,
uiterlijk aanzien, ontsiering, hinderlijk of baldadig gedrag, of goede zeden. Voor veel van deze onderwerpen kan de
kenbaarheid en transparantie worden vergroot met minder regeldruk door deze in samenhang te regelen. 539

In plaats van het toedelen van bestemmingen aan gronden spreekt het omgevingsplan van “het
toedelen van functies aan locaties”. De term ‘functie’ heeft een ruimere betekenis en beperkt zich niet
tot de planologische connotatie van het begrip ‘bestemming’.
De functie is het gebruiksdoel dat, of de status (in de betekenis van bijzondere eigenschap) die een onderdeel van
de fysieke leefomgeving op een bepaalde locatie heeft.

Het omgevingsplan moet voldoen aan het vereiste van «een evenwichtige toedeling van functies aan
locaties». Dit is net als de eis van «een goede ruimtelijke ordening» uit de huidige Wet ruimtelijke
ordening een algemeen geformuleerde kwaliteitseis aan de te maken afweging.
Het is mogelijk dat een gemeente in het omgevingsplan gebruik maakt van de verschillende vormen van
afwegingsruimte die het Bkl biedt. Deze verschillende vormen van afwegingsruimte kunnen echter niet zonder
samenhang allemaal tegelijk op één locatie worden toegepast. De afwegingsruimte kan dus niet zo worden
toegepast dat burgers of bedrijven onevenredig in hun rechten worden aangetast.
Ook waarborgen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur dat de beschikbare afwegingsruimte zorgvuldig
wordt toegepast. Uit de «evenwichtigheidseis» en het in artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht vervatte
evenredigheidsbeginsel volgt dat bij het toedelen van functies aan locaties en het stellen van regels met het oog
daarop altijd rekening moet worden gehouden worden met alle relevante belangen en dus ook met de relevante
vormen van hinder of belasting van de fysieke leefomgeving. 540
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Door de verbrede reikwijdte van het omgevingsplan wordt het mogelijk om milieu- en ruimtevragen
te integreren. Gemeenten hebben daarnaast de mogelijkheid om in het omgevingsplan bij de
toedeling van functies aan locaties ook nadere regels te stellen, bijvoorbeeld over de toelaatbare
geluidbelasting of externe veiligheid. Die regels gelden daarmee dan voor de hele locatie. Zo kunnen
bedrijventerreinen als één geheel worden behandeld door bijvoorbeeld de veiligheidscontour om het
hele terrein heen te leggen. 541
In de meeste gevallen zal een evenwichtige toedeling van functies aan locaties in het omgevingsplan
in samenhang met het stellen van regels voor milieubelastende activiteiten, voldoende zijn om ervoor
te zorgen dat activiteiten in een gebied kunnen worden verricht zonder dat de beleidsdoelstellingen
voor de fysieke leefomgeving in het gedrang komen.
Bij een evenwichtige toedeling van functies aan locaties spelen onder meer milieubelangen een rol, in samenhang
met het benutten van de fysieke leefomgeving. Bij deze functietoedeling wordt ook aangegeven onder welke
voorwaarden de locatie mag worden benut, bijvoorbeeld met het oog op het bereiken van een omgevingswaarde
of een andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving. Het gaat hierbij niet om het stellen van regels voor
activiteiten, maar om regels ten aanzien van locaties.542

Het omgevingsplan wordt voor burgers en bedrijven primair bepalend voor de vraag welke activiteiten
op welke locatie, onder welke voorwaarden kunnen plaatsvinden. En net als bij een bestemmingsplan
kunnen burgers en bedrijven in geld waardeerbare rechten ontlenen aan de fysieke
gebruiksmogelijkheden die op hun perceel rusten.
Het omgevingsplan is bij uitstek het instrument voor een locatiegerichte (of gebiedsgerichte)
benadering, waarin de regels op de specifieke kenmerken van locaties kunnen worden afgestemd. 543
Dat is van belang omdat de fysieke leefomgeving in Nederland sterk varieert: er zijn drukbevolkte verstedelijkte
gebieden, landelijke gebieden, natuurgebieden en grote wateren. Ook binnen die gebieden is vaak sprake van grote
variatie. Er zijn fysieke verschillen in bodemgesteldheid, in functies, enzovoort.
De gebiedsgerichte benadering in het omgevingsplan is van belang voor veel van de onderwerpen die daarin
worden gereguleerd. De meeste regels zijn op de specifieke kenmerken van locaties afgestemd en kunnen tot op
(delen van) het perceelsniveau verschillen. Het omgevingsplan leent zich er voor om ruimtelijke ontwikkelingen te
entameren en faseren (ontwikkelingsgebieden) als om die ontwikkelingen juist te voorkomen en bestaande
waarden te behouden en te beschermen (beheersgebieden).

Het omgevingsplan wordt het primaire instrument om de significante effecten van milieubelastende
activiteiten die vooral een lokale afweging betreffen, te voorkomen. Het gaat hierbij in ieder geval om
geur, geluid, trillingen en externe veiligheid.
Afhankelijk van de gebiedsproblematiek kan ook voor andere onderwerpen gebruiksruimte in het
omgevingsplan worden begrensd, zoals voor emissies naar de lucht, de lozingen in gemeentelijke rioolstelsels,
of het gebruik van bodemenergie. Voor omwonenden en bedrijven is daarmee in een vroeg stadium duidelijk
welke ruimte er is voor activiteiten, met het oog op het voorkomen van significante effecten voor de omgeving.
Met het doordacht toekennen van gebruiksruimte aan locaties kan waar nodig ook worden voorkomen dat «wie
het eerst komt, het eerst maalt» en dat gebruiksruimte in het gebied onbedoeld door andere activiteiten wordt
verbruikt.

Ook zijn er verschillen in ontwikkelingsrichting van gebieden, zoals landelijke gebieden waar de
bevolking krimpt en de leefbaarheid onder druk staat, tegenover landelijke gebieden die steeds meer
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de invloed van de stad voelen, of stabiele stadswijken tegenover transformatiegebieden. Dat vraagt
om sturing op maat, zodat zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met lokale omstandigheden en
ontwikkelingen.544
Onder de Omgevingswet kan van de locatiegerichte benadering meer gebruik worden gemaakt, juist omdat de
inhoud van het omgevingsplan ten opzichte van het bestemmingsplan wordt verbreed. De rijksregelgeving over
onder meer milieuonderwerpen zal gemeenten meer ruimte geven om daarover zelf in het omgevingsplan regels
te stellen en die op de kenmerken van locaties af te stemmen.

Van belang is dat het omgevingsplan niet voor het gehele gemeentelijke grondgebied wordt ingericht
als een exact en gedetailleerd ‘keurslijf’, op grond waarvan op een bepaalde locatie alleen de van te
voren bedachte activiteit is toegestaan onder de van te voren bedachte begrenzingen en beperkingen.
Door dit ‘plandenken’ ontstaat vaak een opzet met veel gesloten normstellingen. Dat kan voor bepaalde gebieden,
zoals een beschermd stadsgezicht, wenselijk zijn. Een dergelijke conserverende en gedetailleerde benadering blijft
onder de Omgevingswet onverminderd mogelijk. 545

Toedeling van functies aan locaties
In Deel I is ingegaan op de rol die gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk hebben bij de
zorg voor de fysieke leefomgeving. Een belangrijk onderdeel van die zorg betreft het verenigen van het
gebruik en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving met het belang van een goede kwaliteit van
de fysieke leefomgeving. Bij het vinden van een balans tussen «beschermen en benutten» speelt een
evenwichtige toedeling van functies aan locaties een cruciale rol. 546
Het begrip functie heeft in de Omgevingswet een algemene betekenis. De functie is het gebruiksdoel dat, of de
status (in de betekenis van bijzondere eigenschap) die een onderdeel van de fysieke leefomgeving op een
bepaalde locatie heeft. Elke functietoekenning heeft tenminste twee essentiële kenmerken: functiekenmerken
en locatiekenmerken.
De functiekenmerken drukken een bepaalde rol, taak of dienstbaarheid uit van het desbetreffende onderdeel van
de fysieke leefomgeving. De toekenning van bijvoorbeeld de functies «hoofdweg», «militair terrein»,
«waterwingebied» of «bedrijventerrein» ziet op de taak die dat deel van de fysieke leefomgeving heeft. Die
functie heeft een invloed op of stelt bijzondere eisen aan de directe omgeving daarvan of aan activiteiten die
binnen dat onderdeel (kunnen) worden verricht.
De toekenning van de functie «monument» ziet op de bijzondere en te beschermen status van dat object
(bouwwerk of terrein), waarbij uit de regels die daarvoor zijn gesteld beperkingen kunnen voortvloeien voor het
gebruik of het wijzigen daarvan.
De locatiekenmerken kunnen aldus worden toegelicht. De term «locatie» is een ruimtelijk begrip dat een
onderdeel van de fysieke leefomgeving aanduidt. Dat begrip omvat een punt, een perceel, een plaats, een gebied,
een bouwwerk of ander object. Een locatie kan in omvang heel verschillend zijn, van een enkel punt, een lange
strook (infrastructuur) tot een groot gebied. De locatie wordt begrensd door middel van een geometrische
plaatsbepaling. Dat biedt de mogelijkheid om een locatie driedimensionaal te begrenzen.
Locaties kunnen dus naast, maar ook boven elkaar liggen. Zo kan in de ondergrond een locatie de functie krijgen
van het winnen van grondwater, daarboven een locatie worden aangewezen waarin een bouwwerk met een
bepaalde functie kan staan (zoals een bepaalde gebruiksfunctie of een functie als gemeentelijk monument) en
daar weer boven een zone worden begrensd waar geen hoge objecten mogen staan omdat die het luchtverkeer
zouden hinderen. Ook kan er aan een bepaald niveau in de ondergrond de functie «leidinggas» worden
toegekend, kan de bovengrond de functie «agrarisch» hebben en kan de dimensie daarboven de functie
«laagvliegzone» hebben.
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De functies van de verschillende dimensies kunnen leiden tot beperkingen aan het gebruik van de
andere dimensies.
Dit betekent bijvoorbeeld dat vanwege de leiding in de ondergrond, de agrariër niet mag diepploegen. Of dat er
vanwege de functie «laagvliegzone» hoogtebeperkingen worden gesteld aan de bebouwing en het gebruik van
mobiele torenkranen. Aan een locatie kunnen ook meerdere functies worden toegekend. Zo kunnen bijvoorbeeld
de functies «wonen» en «waterwingebied» op één locatie van toepassing zijn.

Niet iedere denkbare functie van de fysieke leefomgeving is relevant voor het reguleren van
activiteiten. Een stuk grond kan voor iemand een beleggingsfunctie hebben, voor een ander een
productiefunctie.
Dat de lucht een functie heeft om te ademen, is een gegeven. Dat de lucht een functie voor vogels heeft om te
vliegen eveneens. Dat geldt ook voor vliegtuigen. De eerste twee genoemde functies behoeven door de overheid
niet te worden toegekend en kunnen door de overheid ook niet worden beperkt. Dat ligt anders voor het gebruik
van de lucht voor het vliegen met vliegtuigen in een laagvliegzone. Die functie is relevant voor bijvoorbeeld het
plaatsen van torenkranen of het oprichten van hoge bouwwerken.

Als er geen onderscheid is of kan worden gemaakt in locatiekenmerken, is er geen aanleiding een
(extra) functie toe te kennen of in functies te differentiëren. Of een functie relevant is, hangt af van de
mate waarin de betrokken functie invloed heeft op zijn omgeving of daaraan specifieke eisen stelt voor
het uitoefenen van bepaalde activiteiten.
Functie- en locatiekenmerken kunnen zowel actief als passief zijn. Waar de gemeente een deel van
zijn grondgebied de functie «wonen» toekent, betekent dat, dat deze locatie ook een geschikte
kwaliteit (stedenbouwkundig, milieu) voor die functie zal moeten hebben of krijgen (actief) en dat deze
locatie moet worden beschermd tegen negatieve invloeden voor de woonfunctie, bijvoorbeeld
industrie- en verkeerslawaai (passief). 547
Uit de toedeling van een functie volgt dat activiteiten die daaraan dienstig zijn mogen worden verricht
en dat daarmee strijdige activiteiten moeten worden nagelaten.
Dikwijls zal het evenwel nodig zijn om algemene regels te stellen die helder maken welke activiteiten wel of niet
mogen worden verricht of de mate waarin of de wijze waarop. Zo zal de toekenning van de functie
«grondwaterbeschermingsgebied» niet voor iedereen helder maken welke activiteiten toelaatbaar zijn en
welke activiteiten verboden zijn om dat ze die functie kunnen schaden.
Datzelfde geldt voor een bepaald gebied dat wordt gereserveerd voor een toekomstige functie. Met het oog op
die functie zullen daarom regels worden gesteld waaruit blijkt welke activiteiten (niet) zijn toegelaten en onder
welke voorwaarden activiteiten mogen worden verricht. 548

Zoals uit het bovenstaande blijkt, heeft het begrip «functie» een brede betekenis, breder wellicht dan
de betekenis die het begrip in het normale spraakgebruik heeft. Het is ook breder dan het begrip
«bestemming» dat momenteel wordt gehanteerd om functies van gronden aan te duiden in
bestemmingsplannen. 549
Zo wordt ook een te beschermen (waardevol) object, zoals monument, een functie genoemd. Ook een
«beperkingengebied» kan als functie worden aangemerkt, terwijl het beperkingengebied van bijvoorbeeld een
luchthaven ver uitstraalt buiten het gebied dat een verkeersfunctie heeft.

Toedeling van functies aan locaties vindt ook in de huidige wetgeving door alle bestuurslagen plaats,
bijvoorbeeld door:
547
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o
o
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o

de gemeente, die in het bestemmingsplan bestemmingen van gronden (zoals wonen of verschillende vormen
van bedrijvigheid) aanwijst;
de gemeente, die in een verordening aan een pand de status van gemeentelijk monument toekent, een ligplaats
voor woonboten aanwijst of een beschermde boom aanwijst;
de provincie, die grondwaterbeschermingsgebieden aanwijst waarin met het oog op de waterwinning de
kwaliteit van het grondwater bijzondere bescherming verdient;
het Rijk, dat beperkingengebieden aanwijst rond de luchthaven Schiphol.

Het toedelen van functies aan locaties is het fundament voor het stellen van regels over veel
activiteiten. 550 Veelal zullen hierbij milieu-aspecten aan de orde zijn.
Bedrijven, met name horeca, winkels, kantoren, scholen en sportaccommodaties, die niet onder het Bal vallen,
zijn meestal gebonden zijn aan een vaste locatie. Dit betekent dat daar veelal milieuaspecten zoals
geluidhinder, verkeersaantrekkende werking of afvalwater aan de orde zijn. Deze milieuaspecten spelen al een
rol bij de vraag of de activiteit op een locatie überhaupt kan plaatsvinden. Dit is nu ook al zo in het kader van
bestemmingsplannen. Als het antwoord bevestigend is en de activiteit op een locatie mag plaatsvinden, kunnen
voortaan zo nodig direct bij het toedelen van een functie aan relevante milieuaspecten regels worden gesteld.

Soms zal daarbij een decentrale zorgplicht of doelbepaling voldoende zijn, maar in andere gevallen
kunnen meer gedetailleerde locatie-afhankelijke regels nodig zijn om het evenwicht te borgen tussen
de belangen in een gebied.
Op deze wijze kan in een vroeg stadium duidelijkheid voor initiatiefnemers en omgeving worden geboden. Het
risico van willekeur bij stellen van regels in het omgevingsplan wordt ondervangen, doordat ook gemeentelijke
bestuursorganen verplicht zijn om betekenis te geven aan de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet,
bij de uitoefening van al hun taken en bevoegdheden die zij op basis van die wet hebben.
Dit is voorgeschreven in artikel 2.1 eerste lid van de Omgevingswet, met aansluitend in het tweede lid de
verplichting dat zij rekening moeten houden met de samenhang van de relevante onderdelen en aspecten van
de fysieke leefomgeving en van de rechtstreeks daarbij betrokken belangen. Dit houdt in dat de gemeentelijke
beleidsruimte is ingekaderd met een doel om de leefomgeving te benutten en te beschermen. Dit vereist een
belangenafweging die niet willekeurig kan zijn op basis van slechts lokale inzichten, maar die moet voldoen aan
de regels en beginselen van het algemene bestuursrecht en het omgevingsrecht. Voor alle regels in het
omgevingsplan geldt bovendien adequate rechtsbescherming. 551
Voorbeeld 1: De functie die aan een locatie is toegedeeld bepaalt, samen met de bij die functie gestelde regels,
of op die locatie bouwactiviteiten mogen plaatsvinden. En wanneer dat het geval is, welke specifieke
bouwregels op die locatie gelden, bijvoorbeeld regels over de hoogte, de omvang of het uiterlijk van
bouwwerken. De algemene rijksregels over bouwactiviteiten bevatten in aanvulling daarop regels die een
minimale bouwkwaliteit en de veiligheid en de gezondheid van personen in en bij het bouwwerk waarborgen.
Voorbeeld 2: De functie die aan een locatie is toegedeeld samen met eventuele bij die functie behorende
milieuregels (zoals een zonering of emissieplafond) bepaalt primair welke bedrijfsmatige milieubelastende
activiteiten binnen welke randvoorwaarden op die locatie mogen worden uitgevoerd. Bij de toedeling van de
functie en het stellen van regels wordt rekening gehouden met cumulatie van milieugevolgen van verschillende
functies en mogelijke milieubelastende activiteiten. In aanvulling daarop bevatten algemene rijksregels voor
milieubelastende activiteiten onder andere regels over toepassing van de beste beschikbare technieken en het
beperken van specifieke vormen van hinder.
Voorbeeld 3: Ter invulling van de taak om grondwater te beschermen wordt aan een locatie de functie van
grondwaterbeschermingsgebied toegedeeld. In de grondwaterbeschermingsgebieden gelden vervolgens
aanvullende regels voor activiteiten.

Vanwege het grote belang van het toedelen van functies aan locaties en het stellen van daarbij
behorende regels bij het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving, bevat de
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551

Idem, p.138.
Kamerstukken II, vergaderjaar 2016/17, 33 118, nr.39, p.28.

252

Omgevingswet de opdracht aan de gemeenteraad om met het omgevingsplan voor het gehele
grondgebied van de gemeente tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties te komen.
Het toekennen van functies aan locaties behoort op grond van de Wro al tot een primair aan de
gemeenteraad toevertrouwde taak. De Omgevingswet continueert deze lijn en sluit daarmee aan bij
het subsidiariteitsbeginsel dat is neergelegd in artikel 2.3. 552
Het gemeentebestuur staat immers het dichtst bij de burger en is ook het best geëquipeerd om de lokale
situatie te beoordelen. Aanvullend daarop kunnen ook waterschappen, provincies en het Rijk, in het kader van
uitvoering van taken en bevoegdheden op het gebied van de fysieke leefomgeving, functies aan locaties
toekennen.

Ten opzichte van de Wro is bij de opdracht aan de gemeenteraad bewust gekozen voor het gebruik
van een nieuwe terminologie. Zo worden niet langer «bestemmingen» van «gronden» aangewezen
maar worden «functies» aan «locaties» toegedeeld. Deze keuze vloeit voort uit de verbrede reikwijdte
van de Omgevingswet en uit de noodzaak om een eenduidig begrip te gebruiken voor inhoudelijk
gelijksoortige besluiten van andere overheden dan gemeenten (zie de hiervoor genoemde
voorbeelden). 553
De begripsvernieuwing is mede bedoeld om los te komen van het strakke planologische begrippenkader van
artikel 3.1 Wro, zoals «goede ruimtelijke ordening», «bestemming» en «gebruik van gronden en bouwwerken».
Voor een goede werking en toepassing van de Omgevingswet heeft dat planologische begrippenkader een te
beperkt toepassingsbereik om de fysieke leefomgeving integraal te beschermen en ontwikkelen.

Bij een evenwichtige toedeling van functies aan locaties spelen onder meer milieubelangen een rol, in
samenhang met het benutten van de fysieke leefomgeving. Bij deze functietoedeling wordt ook
aangegeven onder welke voorwaarden de locatie mag worden benut, bijvoorbeeld met het oog op
het bereiken van een omgevingswaarde of een andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving. Het
gaat hierbij niet om het stellen van regels voor activiteiten maar om regels ten aanzien van locaties.
Naast de toekenning van functies aan locaties vanuit een ruimtelijke ordeningsperspectief zal de
toedeling van functies ook vanuit andere motieven binnen de zorg van de fysieke leefomgeving
wenselijk zijn. 554
Te denken valt bijvoorbeeld aan het toedelen van de functie van monument aan cultuurhistorisch waardevolle
gebouwen op locaties en daaraan regels te verbinden die er voor zorgen dat deze monumenten niet zonder
omgevingsvergunning mogen worden gesloopt, verplaatst of gewijzigd. Het begrip «goede ruimtelijke
ordening» uit de Wro is daarom vervangen door «een evenwichtige toedeling van functies aan locaties». Binnen
dat begrip kunnen beide maatschappelijke doelen van artikel 1.3 van de Omgevingswet een rol spelen.

De regering onderschrijft het belang van de omgevingskwaliteit. Dit belang is daarom expliciet
opgenomen in de maatschappelijke doelen die zijn opgenomen in artikel 1.3 van de Omgevingswet.
Ook is «het beschermen van landschappelijke of stedenbouwkundige waarden» opgenomen in artikel 2.1,
derde lid, als één van de oogmerken die van belang kan zijn bij de uitoefening van taken en bevoegdheden op
grond van de wet. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte heeft het kabinet als lijn gekozen dat het Rijk
een verantwoordelijkheid heeft voor het cultureel en natuurlijk UNESCO-werelderfgoed (inclusief de voorlopige
lijst), kenmerkende stads- en dorpsgezichten, rijksmonumenten en cultuurhistorische waarden in of op de
zeebodem.
De borging hiervan verloopt nu via verschillende instrumenten op grond van de Wet ruimtelijke ordening, de
Wabo en de Monumentenwet 1988. De huidige regelgeving voor borging van die kwaliteiten zal goeddeels
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overgaan naar de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet, met als belangrijke uitzondering de aanwijzing
van de rijksmonumenten, die over gaat naar het door uw Kamer aangenomen wetsvoorstel voor de
Erfgoedwet39. De verantwoordelijkheid voor andere elementen van de omgevingskwaliteit, zoals de
bescherming van landschappelijke waarden en stedenbouwkundige waarden zonder internationaal belang, ligt
bij het decentrale bestuur.
Daarbij hebben de provincies vooral een taak bij de landschappelijke kwaliteiten, zoals overeengekomen in het
Onderhandelingsakkoord decentralisatie natuur. Daarnaast zullen de gemeenten via een instructieregel op
grond van artikel 2.28, onder a, van de Omgevingswet, door het Rijk worden verplicht om in het omgevingsplan
rekening te houden met cultureel erfgoed. Daar vallen ook cultuurlandschappen onder. De gemeenten zullen
het cultureel erfgoed moeten inventariseren en waar nodig bescherming moeten bieden via het omgevingsplan.
555

Vergelijking bestemmingsplan – omgevingsplan
Omdat het omgevingsplan het instrument is dat op grond van de Omgevingswet het bestemmingsplan
zal vervangen, is het van belang om goed zicht te hebben op de punten waarop het omgevingsplan
verschilt van het bestemmingsplan. Dit mede omdat het de bedoeling van de wetgever is dat de
mogelijkheden die de Omgevingswet biedt om het omgevingsplan globaler en flexibeler in te kunnen
richten, optimaal worden benut.556
Het omgevingsplan is voor gemeenten de gebiedsdekkende regeling waarin in ieder geval alle regels worden
gebundeld die het belang van de fysieke leefomgeving als motief hebben. In juridische zin zal sprake zijn van slechts
één omgevingsplan per gemeente. Hiermee komt een eind aan de situatie waarin op gemeentelijk niveau tal van
bestemmingsplannen naast elkaar bestaan en die elkaar soms geheel of gedeeltelijk overlappen. Door middel van
het overgangsrecht zullen alle bestaande bestemmingsplannen per gemeente tot één omgevingsplan worden
samengevoegd. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zal zo voor elke locatie binnen de gemeente een
omgevingsplan met bijbehorende regels gelden.557
Met het toedelen van functies aan locaties wordt aangegeven welke functies die locaties hebben en op welke wijze
en onder welke voorwaarden deze functies ter plaatse kunnen worden uitgeoefend. Dit blijft in belangrijke mate
vergelijkbaar met het aanwijzen van bestemmingen van gronden en daarbij geven van regels. Op dezelfde wijze
als in het bestemmingsplan kunnen in het omgevingsplan functies aan locaties worden toegedeeld vanuit een
ruimtelijk perspectief, zoals wonen, detailhandel, kantoor, dienstverlening, bedrijven, verkeer en natuur.
In het omgevingsplan kunnen daarbij ook regels worden gesteld waarmee bijvoorbeeld het oprichten van
bouwwerken mogelijk wordt gemaakt (of juist niet) en het gebruik nader wordt gereguleerd (zoals huisgebonden
beroepsuitoefening, maximale bruto vloeroppervlakte van detailhandel, openingstijden, bezoekersaantallen,
bedrijfscategorieën).
Ook kunnen functies worden toegedeeld waarmee bouwwerken tegen sloop worden beschermd en allerlei
(aanleg)activiteiten worden gereguleerd (zoals scheuren van grasland, ophogen en afgraven van gronden, dempen
van watergangen, kappen van bomen). Naast de toekenning van functies aan locaties vanuit een planologische
perspectief, kan de toedeling van functies ook vanuit andere motieven binnen de zorg van de fysieke leefomgeving
wenselijk zijn. Te denken valt bijvoorbeeld aan het toedelen van de functie van gemeentelijk monument aan
cultuurhistorisch waardevolle gebouwen op locaties en daaraan de regel te verbinden dat deze monumenten niet
gesloopt, verplaatst of gewijzigd mogen worden.558
Procedureel biedt de integratie tot één omgevingsplan voordelen. De integratie leidt ertoe dat een gemeente
bijvoorbeeld in één wijziging zowel de toedeling van de functie gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht als
de daarvoor noodzakelijke aanscherping van bouw- en sloopregels kan regelen. Ook de aanwijzing van
gemeentelijke monumenten gebeurt door met een wijziging van het omgevingsplan deze functie toe te delen aan
gebouwen of terreinen op locaties en niet meer via aparte aanwijzingsbesluiten. Voor de voorbereidingsprocedure
en beroepsfase betekent dit minder lasten voor bestuur, burgers, bedrijven en de rechterlijke macht. 559
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Het meest in het oog springende verschil tussen het omgevingsplan en het bestemmingsplan is de bredere
reikwijdte van het omgevingsplan. Het omgevingsplan wordt in onderwerp niet begrensd door ‘een goede
ruimtelijke ordening’, maar kan regels bevatten die het gehele domein van de fysieke leefomgeving bestrijken.
Voorts kan het omgevingsplan regels bevatten waarmee activiteiten aan een vergunningplicht worden gebonden.
Anders dan in een bestemmingsplan is dat niet beperkt tot aanlegwerken en aanlegwerkzaamheden of het slopen
van bouwwerken. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om het gebruik van gronden en bouwwerken of het bouwen en
instandhouden van bouwwerken.
Het omgevingsplan biedt dus dezelfde mogelijkheden dan andere algemeen verbindende voorschriften en beoogt
tevens meer mogelijkheden te bieden dan het bestemmingsplan. Dit betekent bijvoorbeeld dat regels in een
omgevingsplan ook open normen kunnen bevatten voor de vraag of een activiteit op een locatie is toegestaan. Dat
geldt ook voor bouwactiviteiten, waarvan de aanvaardbaarheid afhankelijk kan worden gesteld van een nadere
afweging in het kader van een omgevingsvergunning. 560

Rechtskarakter van het omgevingsplan
Om meerdere redenen vormt het omgevingsplan een bijzondere figuur in het instrumentarium van
de Omgevingswet. Net als de omgevingsverordening van de provincie en de waterschapsverordening
van het waterschap, is het gemeentelijk omgevingsplan een besluit van algemene strekking,
inhoudende algemeen verbindende voorschriften. Het omgevingsplan heeft dan ook veel
overeenkomsten met een normale verordening. 561
Tegelijkertijd verschilt het karakter van een groot deel van de in het omgevingsplan opgenomen regels
van die uit een doorsnee verordening.
Het merendeel van de regels uit het omgevingsplan heeft namelijk betrekking op de toedeling van functies aan
locaties en houdt verband met de wijze waarop de functies op die locaties kunnen worden uitgeoefend. Net als in
een bestemmingsplan zijn de regels daarmee vaak alleen van toepassing op een bepaalde locatie en daarom
specifiek en concretiserend van aard. Om die reden is er aan vastgehouden dat, net als bij het bestemmingsplan, het
besluit tot vaststelling van een omgevingsplan (of een deel daarvan) appellabel is.
Dit in tegenstelling tot het besluit tot vaststelling van een omgevingsverordening of waterschapsverordening. Verder
geldt voor het omgevingsplan dat er altijd bij omgevingsvergunning voor een concrete activiteit van kan worden
afgeweken. Dat is een groot verschil met de algemeen verbindende voorschriften. De mogelijkheden om daarvan af
te wijken zijn veel beperkter.

Daarnaast zullen de regels in het omgevingsplan in beginsel naar vorm, inhoud en motivering meer
dan de regels van een bestemmingsplan vergelijkbaar zijn met de regels over de fysieke leefomgeving
die in ‘gewone’ gemeentelijke verordeningen zijn opgenomen. Zo zal het omgevingsplan in beginsel –
binnen dezelfde randvoorwaarden als die gelden voor andere algemeen verbindende voorschriften –
ook gebodsbepalingen kunnen bevatten.
Ook zullen bijzondere constructies, zoals de voorwaardelijke verplichting, op dezelfde manier als
vergelijkbare verplichtingen in andere verordeningen als regels kunnen worden opgenomen.
Het betekent onder andere, dat het omgevingsplan in beginsel binnen dezelfde randvoorwaarden als
andere verordeningen zowel verbods- als gebodsbepalingen kan bevatten, dat het regels kan bevatten
over de toepassing van een bevoegdheid tot vergunningverlening, of dat het regels stelt voor
bouwactiviteiten die niet altijd geobjectiveerd, voorspelbaar en mechanisch toepasbaar hoeven te zijn
in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning. Tenzij anders bepaald, hoeft niet te
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worden aangetoond dat toegedeelde functies binnen een termijn van bijvoorbeeld tien jaar zullen
worden verwezenlijkt.
De in de loop der jaren gevormde bestemmingsplanjurisprudentie wijkt op onderdelen af van het recht dat
geldt voor «gewone» algemeen verbindende voorschriften. Mede daardoor heeft het bestemmingsplan in het
recht een bijzondere status gekregen. Onder de Omgevingswet normaliseert het omgevingsplan zoveel
mogelijk tot een gewone regeling waarop de algemene en generieke bestuursrechtelijke rechtsbeginselen
van toepassing zijn die ook gelden voor algemeen verbindende voorschriften.
De onderkenning daarvan geeft mogelijkheden voor een belangrijke «cultuuromslag» die het omgevingsplan
ten opzichte van het bestemmingsplan biedt. Bestemmingsplannen geven vaak gedetailleerd aan hoe de
situatie in een bepaald gebied zich concreet dient te ontwikkelen. Dit «plandenken» leidt vaak tot een statisch
karakter, zonder mogelijkheid om in te spelen op nieuwe actualiteiten en gewijzigde inzichten. In de huidige
praktijk wordt dan ook veelvuldig met omgevingsvergunning van bestemmingsplannen afgeweken.
De Omgevingswet beoogt met het omgevingsplan een meer dynamische aanpak. Het verordenende karakter
van het omgevingsplan, waarbij onderwerpen samenhangend vanuit een integrale visie op de fysieke
leefomgeving worden gereguleerd, omgevingskwaliteitsdoelen kunnen worden gesteld, functies aan locaties
worden toegedeeld en regels over activiteiten worden gesteld, maakt het mogelijk het omgevingsplan in te
richten als een bestendig en duurzaam toetsingskader voor toekomstige ontwikkelingen.562

De meeste regels in een omgevingsplan zullen naar verwachting geen verplichtend karakter hebben.
Deze regels bieden, net als een bestemmingsplan, ruimtelijke bouw- en gebruiksmogelijkheden zonder
dat er een verplichting aan wordt verbonden om de desbetreffende bouw- en gebruiksmogelijkheden
ook daadwerkelijk te realiseren. Deze vorm van toelatingsplanologie kent geen verplichtend karakter.
Zeker als gemeenten op bepaalde locaties invulling geven aan uitnodigingsplanologie, zullen er, meer dan in
bestemmingsplannen, open normen worden gehanteerd waarmee ruime en globale bouw- en
gebruiksmogelijkheden worden gegeven. Zo is denkbaar dat wordt gewerkt met een toegedeelde functie
«centrum», waar tal van gebruiksvormen zoals horeca, detailhandel, zakelijke dienstverlening en wonen in
allerlei combinaties zijn toegestaan. Een vergunning voor het vestigen van een dergelijk gebruik kan
bijvoorbeeld afhankelijk worden gesteld dat van de eis dat op eigen terrein wordt voorzien in voldoende
parkeergelegenheid. Bebouwing kan bijvoorbeeld worden toegelaten onder de voorwaarde dat het
bouwvolume en de bouwhoogte aansluiten op het bebouwingspatroon in de omgeving. Aan het uiterlijk van
een bouwwerk kan de eis worden gesteld dat het uiterlijk niet in strijd is met redelijke eisen van welstand. In
het kader van het verlenen van de vergunning wordt beoordeeld of de initiatieven aan de gestelde normen
voldoen. 563

Nieuwe onderwerpen
Het omgevingsplan zal ten opzichte van het bestemmingsplan en de gemeentelijke verordeningen een
aantal nieuwe onderwerpen bevatten:
• regels over milieubelastende activiteiten waarover het Rijk niet langer regels stelt;
• maatwerkregels bij de algemene rijksregels;
• lokale omgevingswaarden.
Deze mogelijkheden sluiten aan bij het verbeterdoel om bestuursorganen meer bestuurlijke afwegingsruimte
te geven. Zo kunnen de regels in het omgevingsplan worden ingezet voor het aanpakken van knelpunten met
milieugebruiksruimte, zoals bij cumulatie van geluidhinder of geurhinder. Omdat het hele omgevingsplan
openstaat voor beroep, kan tegen deze regels beroep worden ingesteld, waar dat voorheen meestal niet kon,
omdat er sprake was van algemeen verbindende voorschriften. Afhankelijk van de wijze waarop gemeenten de
nieuwe mogelijkheden hanteren, kan dat in bepaalde gevallen leiden tot geschillen die aan de Afdeling
bestuursrechtspraak worden voorgelegd. Ook kunnen burgers omgevingsvergunningen aanvragen voor het
afwijken van zulke regels, waarvan een deel voorgelegd zal worden aan de bestuursrechter

562
563

Kamerstukken I, vergaderjaar 2015–2016, 33 962, E, p.25.
Kamerstukken I, vergaderjaar 2015/16, 33 962, H, p.20.

256

Het omgevingsplan wordt het primaire instrument om de significante effecten van milieubelastende
activiteiten die vooral een lokale afweging betreffen, te voorkomen. Het gaat hierbij in ieder geval om
geur, geluid, trillingen en externe veiligheid. Afhankelijk van de gebiedsproblematiek kan ook voor
andere onderwerpen gebruiksruimte in het omgevingsplan worden begrensd, zoals voor emissies naar
de lucht, de lozingen in gemeentelijke rioolstelsels, of het gebruik van bodemenergie.
Regels die locatieonafhankelijk zijn, zoals bijvoorbeeld de invulling van beste beschikbare technieken
bij milieubelastende activiteiten, worden landelijk gesteld.
Over de doorwerking van regels voor milieubelastende activiteiten via het omgevingsplan merkt het RIVM op
dat pas in de uitvoeringspraktijk blijkt of dit zal werken. Voor de interpretatie van de regels in de
handhavingsfase zou volgens het RIVM de relatie nodig met de visie, het plan en het programma moeten
worden verduidelijkt. 564

Meer flexibiliteit, meer afwegingsruimte
Met de Omgevingswet wordt onder meer gestreefd naar mogelijkheden voor meer flexibiliteit en het
vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte. Wanneer de gemeente van mening is dat gelet op

andere activiteiten in de buurt een strengere geluidnorm meer passend is, dan kan de
gemeente deze voorschrijven.
Vanuit de gemeentelijke praktijk is er daarnaast de veel gehoorde wens dat een bestemmingsplan meer
mogelijkheden moet bieden voor globaler bestemmen, uitnodigingsplanologie en organische
gebiedsontwikkeling.
In het oude recht bestaan er meerdere belemmeringen om in bestemmingsplannen te werken met open
normstellingen. Een van die belemmeringen ligt in het huidige stelsel van planschade, waarbij als uitgangspunt
de hoogte van de toe te kennen vergoeding niet afhankelijk wordt gesteld van de werkelijk geleden schade,
maar bepaald wordt aan de hand van de maximale ruimtelijke invulling die een bestemmingsplan op een locatie
biedt.
Ook lijkt de rechtspraak over bestemmingsplannen terughoudend in het toestaan van regels die een nader
afwegingsmoment mogelijk maken. In het kader van de uitvoeringsregelgeving wordt bezien of en hoe die
belemmeringen kunnen worden verminderd. 565

Locatieafhankelijke en locatieonafhankelijke regels
Net als in het nieuwe stelstel bevat het huidige recht zowel locatieafhankelijke regels als locatieonafhankelijke regels. Anders dan in het huidige recht is in de nieuwe AMvB’s een systematisch
onderscheid gemaakt tussen milieuregels die locatieafhankelijk zijn en regels die
locatieonafhankelijk kunnen worden gesteld aan burgers en bedrijven. De onafhankelijke regels
worden als algemene rijksregels gesteld in het Bal. Die regels staan los van de vraag of een ontwikkeling
past in de lokale situatie. Daarin moeten locatieafhankelijke regels voorzien.
Een grote systeemsprong die in de uitvoeringsregels bij de Omgevingswet wordt gezet, is het aanbrengen van
samenhang. Gemeenten kunnen kiezen of en binnen welke randvoorwaarden ze een ontwikkeling mogelijk
willen maken, door het evenwichtig toedelen van functies en door het stellen van regels.

De samenhang tussen locatieonafhankelijke en locatieafhankelijke regels kan goed worden
geïllustreerd aan de hand van het vraagstuk van verdeling van gebruiksruimte. Waar
locatieonafhankelijke regels primair gericht zijn op een bron (de activiteit) zijn ze minder geschikt
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voor het reguleren van gebruiksruimte als die ruimte voor uiteenlopende activiteiten in een bepaald
gebied schaars is. 566
Met locatieafhankelijke regels in het omgevingsplan kan rekening worden met de omgeving en met
locatiespecifieke omstandigheden. Daarbij kan gedacht worden aan de situatie dat men niet alleen uitgaat van
emissie-eisen aan de bron voor de milieubelastende activiteit, maar dat er in het kader van een evenwichtige
toedeling van functies aan locaties een afstand wordt aangehouden tot omliggende woningen of een nabijgelegen
natuurgebied. Deze combinatie van regels staat op zichzelf los van de mogelijkheid om met maatwerk de
locatieonafhankelijke regels toe te snijden op de lokale situatie. In het ontwerp-Bal is aangegeven op welke wijze
dit kan.
Onder het huidige recht kunnen decentrale overheden dit type afwegingen noodgedwongen alleen maar
gefragmenteerd maken: via het vastleggen van bestemmingen in het bestemmingsplan, via individuele
maatwerkbesluiten, in losse verordeningen of door regels voor de emissieruimte in de milieuvergunning. In het
nieuwe stelsel wordt het omgevingsplan het centrale instrument voor het maken van dit type afwegingen.
Gemeenten kunnen dus kiezen of en binnen welke randvoorwaarden ze een ontwikkeling mogelijk willen maken,
door het evenwichtig toedelen van functies en door het stellen van regels. Dat is in de opvatting van het kabinet
precies die afwegingsruimte die nodig is, om gegeven de locatie en de plaatselijke omstandigheden, op
gemeentelijk niveau te komen tot een goede balans tussen beschermen en benutten.

Minder regels
Omdat de regels in het omgevingsplan het karakter hebben van gewone algemeen verbindende
voorschriften en daarvoor dezelfde bestuursrechtelijke rechtsbeginselen gelden, keert een aantal
regels dat voorheen was opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening niet terug in het
Omgevingsbesluit.
Zo worden er geen regels meer gegeven over een algemene toelichting die een omgevingsplan zou moeten
vergezellen. Regels die daarover voor bestemmingsplannen in het Besluit ruimtelijke ordening waren gesteld,
komen dus niet terug.567

Minder formele documenten
Het bestemmingsplan, de beheersverordening, de bouwverordening en de welstandsnota gaan alle op
in het omgevingsplan. Al deze regels worden in één omgevingsplan samengevoegd.

Vergunningvrij bouwen
Gemeenten krijgen de mogelijkheid om aanvullend op de landelijk uniforme categorie van
vergunningvrije bouwwerken per locatie binnen de gemeente nog verder vergunningvrije
bouwwerken aan te wijzen.
Dat zal vooral gelden voor bouwwerken waarvoor in het omgevingsplan concrete en duidelijke regels zijn vast te
leggen. Regels in een omgevingsplan kunnen voor bouwactiviteiten concreet, helder, beperkt in aantal en
overzichtelijk zijn. In zo’n situatie is een vergunningplicht niet nodig en heeft het werken met algemene regels de
voorkeur.568

Omgevingsplan als toetsingskader voor omgevingsvergunning.
Het omgevingsplan – waarin o.m. de gemeentelijke bouwverordening in geïntegreerd - vormt het
toetsingskader voor de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit en voor een activiteit die afwijkt
van het omgevingsplan.
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Op grond van de bijlage die behoort bij art. 1.1 wordt onder een bouwactiviteit verstaan het bouwen van een
bouwwerk, waarbij ook de begrippen bouwwerk en bouwen zijn gedefinieerd. Ingevolge art. 5.20 lid 2 onder b
wordt een omgevingsvergunning in ieder geval geweigerd als deze in strijd is met een in het omgevingsplan gestelde
regel over bouwactiviteiten of het gebruik van bouwwerken. Het limitatief-imperatief karakter blijft dus bestaan.
Opgemerkt zij wel dat naar aanleiding van het aangenomen amendement-De Vries c.s. art. 5.32 aan de
Omgevingswet is toegevoegd, dat weer enigszins een inbreuk maakt op het limitatief-imperatieve karakter, omdat
het bevoegd gezag een omgevingsvergunning kan weigeren als naar zijn oordeel sprake is van bijzondere
omstandigheden waardoor het verlenen van de vergunning zou leiden tot ernstige nadelige gevolgen voor de
gezondheid.569

Het opnemen van beoordelingsregels in het omgevingsplan als toetsingskader voor de verlening van
omgevingsvergunningen kan het omgevingsplan «voorspelbaar» maken wanneer zo’n vergunning
wordt aangevraagd.
Ook als de in het omgevingsplan opgenomen beoordelingsregels maken dat een vergunning zou moeten worden
geweigerd, biedt de Omgevingswet in samenhang met de bij AMvB te geven beoordelingsregels de mogelijkheid
om in het belang van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties de omgevingsvergunning toch te
verlenen. 570
Deze zogenoemde «buitenplanse flexibiliteit» die de 0w biedt voor het omgevingsplan, heeft ook altijd bestaan bij
het bestemmingsplan. Destijds bestond die mogelijkheid onder de WRO al in de vorm van het kunnen verlenen van
vrijstelling met toepassing van het befaamde artikel 19. Onder de Wro bestond de mogelijkheid om ontheffing te
verlenen en een projectbesluit te nemen. Sinds de Wabo kan met een omgevingsvergunning van een
bestemmingsplan worden afgeweken.
Deze mogelijkheid om met een omgevingsvergunning activiteiten toe te staan die afwijken van het omgevingsplan,
biedt optimale flexibiliteit waarmee adequaat op actuele ruimtelijke behoeften kan worden ingespeeld. 571

Aanwijzing van programma’s
Nieuw ten opzichte van het bestemmingsplan is dat bij een omgevingsplan programma’s kunnen
worden aangewezen, die betrekking hebben op omgevingswaarden van een gemeente of het bereiken
van een andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving. Het gaat hier dan om de programma’s die
niet al ingevolge een andere bepaling in de Omgevingswet verplicht zijn.572
Bijvoorbeeld het ingevolge art. 3.6 verplicht vast te stellen programma voor geluidsbronnen of het onverplicht vast
te stellen gemeentelijk rioleringsplan ingevolge art. 3.14. Belangrijk is dat de omgevingswaarde noopt tot het
vaststellen van een programma door B&W wanneer niet voldaan wordt of naar verwachting niet zal worden voldaan
aan een omgevingswaarde. Bovendien moet elke vastgestelde omgevingswaarde door middel van een systeem van
monitoring worden bewaakt. Gelet op deze verplichtingen zullen gemeenten en provincies niet lichtvaardig kunnen
omspringen met het vaststellen van “eigen” omgevingswaarden.

Realisatietermijn en uitvoerbaarheid
Het is een algemeen aanvaard uitgangspunt dat regels die de overheid stelt, nageleefd moeten kunnen
worden. Het zou in strijd zijn met het evenredigheidsbeginsel om regels vast te stellen die iemand
verplichten tot iets waartoe hij niet in staat is. Dat is voor het omgevingsplan niet anders dan voor
andere algemeen verbindende voorschriften.
Tegelijkertijd kan het in strijd worden geacht met een evenwichtige functietoedeling als er functies
zouden worden toegedeeld, waarvan het op voorhand aannemelijk is dat deze op de desbetreffende
locatie nooit kunnen worden verwezenlijkt. Bovendien zou een dergelijke regeling vanwege belangen
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van derden in strijd kunnen zijn met het beginsel van evenredigheid, als zij nadelen ondervinden van
de functietoedeling waar het met die toedeling te dienen doel, bij gebrek aan uitvoerbaarheid van de
functie, niet tegenop weegt.573
Zo zal in een plan niet zekerheidshalve een functie ‘woonwijk’ kunnen worden toegedeeld als op voorhand duidelijk
is dat de woonwijk op die locatie nimmer kan worden gerealiseerd.

Bij vaststelling van een omgevingsplan hoeft echter, anders dan bij een bestemmingsplan, niet klip en
klaar te worden aangetoond dat toegedeelde functies binnen tien jaar zullen worden verwezenlijkt.
Gezien de trend naar «organische groei» (uitnodigingsplanologie) blijkt het aantonen van de
economische uitvoerbaarheid niet altijd reëel en wordt de vereiste tienjaarlijkse actualisatie een
nodeloze bestuurlijke last.574
Onder de Wro is, mede onder invloed van de jurisprudentieontwikkeling, de eis ontwikkeld dat een
bestemmingsplan economisch uitvoerbaar moet zijn. In de praktijk leidt dat ertoe, dat een (nieuwe) bestemming
alleen aan gronden kan worden gegeven als aannemelijk kan worden gemaakt dat deze ook daadwerkelijk binnen
een termijn van tien jaar zal worden verwezenlijkt. In de Omgevingswet wordt deze lijn niet voortgezet. 575
Ook bij toedeling van functies in de waterschapsverordening of bij algemene regels van provincie en het Rijk die
geen toedeling van functies aan een locatie betreffen kunnen overgangsrecht en uitvoerbaarheid van groot belang
zijn. In de Omgevingswet is er daarom voor gekozen om ook voor deze onderwerpen geen onderscheid te maken
tussen toedelen van functies en andere regels, en tussen regels in het omgevingsplan, de waterschapsverordening,
de omgevingsverordening en de algemene rijksregels. 576

Zeker als gemeenten in het omgevingsplan op bepaalde locaties gestalte willen geven aan
uitnodigingsplanologie, zullen er, meer dan in bestemmingsplannen, open normen worden
gehanteerd waarmee ruime en globale bouw- en gebruiksmogelijkheden worden gegeven. Het zou
daarbij niet passen als van het bestuursorgaan dat het plan vaststelt, wordt verwacht dat het bij de
vaststelling van dat deel van het omgevingsplan aannemelijk moet maken dat de geboden bouwen
gebruiksmogelijkheden binnen een bepaalde planperiode zullen worden gerealiseerd. Om die reden
past een dwingende uitvoeringstermijn niet bij uitnodigings-planologie en de faciliterende rol van de
overheid die de wetgever met de Omgevingswet voor ogen staat. 577
De regering vindt dat het niet bij uitnodigingsplanologie past dat in een omgevingsplan opgenomen functies binnen
een bepaalde termijn daadwerkelijk moeten worden verwezenlijkt. Wel zal in uitvoeringsregelgeving worden
bepaald dat het gemeentebestuur, als het in het omgevingsplan aan een locatie een nieuwe functie toekent die
afwijkt van de bestaande gerealiseerde functie, aannemelijk moet toelichten dat de nieuwe functie naar redelijke
verwachting binnen tien jaar zal worden gerealiseerd. Dat biedt rechtszekerheid aan de betrokken eigenaren.578
De nieuwe beoordeling van de uitvoerbaarheid van nieuwe functies beperkt de onderzoekslasten. Ook het
verbinden van regels (randvoorwaarden en verplichtingen) aan functies in het omgevingsplan kan onderzoekslasten
beperken.579

Samengevat: er mag van het bevoegd gezag worden verwacht dat zij geen functies toedeelt en regels
stelt waarvan ten tijde van de vaststelling aannemelijk is dat deze evident onuitvoerbaar zijn.
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Geen actualisatieplicht
Voor het omgevingsplan geldt niet alleen geen wettelijkje realisatietermijn, de wetgever heeft er
tevens voor gekozen geen actualisatieplicht voor het omgevingsplan in de wet op te nemen.
De Wro bevat de plicht om elke tien jaar het bestemmingsplan opnieuw vast te stellen. Deze verplichting is niet
overgenomen in de Omgevingswet. Het uitgangspunt van de Omgevingswet is dat voor het hele grondgebied van
elke gemeente één omgevingsplan geldt. Als een gemeente de functies of andere regels voor een deel van het
grondgebied gedeeltelijk wijzigt, leidt dit, anders dan bij een bestemmingsplan, niet tot een nieuw omgevingsplan
voor een deelgebied. Die wijziging is dan een partiële actualisering van het omgevingsplan. 580
Anders dan het bestemmingsplan zal het omgevingsplan bovendien regels bevatten die niet de planologische
situatie regelen, zoals regels over het kappen van bomen. Het omgevingsplan is te zien als een juridische
verankering van het beleid dat de gemeente voorstaat. Actualisering is aan de orde als beleidsopvattingen wijzigen,
net als dat geldt voor waterschapsverordeningen, omgevingsverordeningen en regels op rijksniveau. 581

In twee gevallen blijft echter een specifieke plicht om te actualiseren nodig, namelijk bij
instructieregels en instructies en bij het met een omgevingsvergunning afwijken van het
omgevingsplan. 582
Als via een omgevingsvergunning blijvend wordt afgeweken van het omgevingsplan, zal het omgevingsplan voor de
desbetreffende percelen geen getrouwe weergave geven van de planologische situatie. Dit doet afbreuk aan de
rechtszekerheid van zowel de gebruiker van de omgevingsvergunning als van eventuele derden. Een wijziging van
het omgevingsplan is dan geboden.583

Aan het verwerken van regels van het Rijk en de provincie in het omgevingsplan zal een termijn worden
gesteld in de desbetreffende instructieregel of instructie. In het andere geval geldt een termijn van vijf
jaar.584
De aandacht, capaciteit en inzet kan daarbij dus gericht worden op die onderdelen van het omgevingsplan waar
actualisering nodig is. De aandacht gaat niet uit naar plandelen of locaties waarvoor een regeling al tien jaar
ongewijzigd en naar tevredenheid van toepassing is, maar richt zich op onderdelen die gelet op nieuwe praktijk- of
beleidswensen aanpassing behoeven. Het actueel houden van het omgevingsplan is daarmee een minder
bewerkelijke en beter beheersbare exercitie dan de actualisering van bestemmingsplannen die op grond van de
Wro elke tien jaar moest plaatsvinden.
Het wordt primair aan de gemeente overgelaten om op een geschikt en doelmatig moment de verleende
buitenplanse omgevingsvergunningen in te passen in het omgevingsplan. Om hierbij algehele vrijblijvendheid te
voorkomen is een termijn bepaald van maximaal vijf jaar na het onherroepelijk worden van een
omgevingsvergunning. Op deze wijze is gewaarborgd dat het omgevingsplan ook in gebieden waar transformaties
plaatsvinden actueel blijft.585

Het loslaten van de tienjaarlijkse actualiseringstermijn van de Wro, waaraan ook de uitvoeringstermijn
van tien jaar is gekoppeld, betekent dat de gemeenteraad bij een wijziging van de bestaande functie
of – bijvoorbeeld in het kader van uitnodigingsplanologie – bij het toevoegen van een nieuwe functie
aan een locatie uitsluitend moet beoordelen of de nieuwe functie uit oogpunt van evenwichtige
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toedeling van functies aan locaties aanvaardbaar is en of er objectieve belemmeringen zijn, waarvan
op voorhand aannemelijk is dat die niet binnen een redelijke termijn zullen worden weggenomen.586
Daarbij mag de raad ook maatschappelijke ontwikkelingen op de langere termijn in aanmerking nemen. Alleen als
evident is dat een functie onuitvoerbaar is, moet het toedelen daarvan achterwege blijven. Dat verschilt niet
wezenlijk van andere regels binnen het omgevingsplan en de verordeningen. Ook die moeten, wanneer ze evident
onuitvoerbaar zijn, achterwege blijven. 587
De financieel-economisch uitvoerbaarheid wordt beoordeeld op de vraag of de ontwikkeling haalbaar is. Als op
voorhand duidelijk is dat de toegedachte functie om financiële redenen op langere termijn niet zal worden
gerealiseerd, behoort de functie niet mogelijk te worden gemaakt. In gevallen waarin een project alleen kan worden
gerealiseerd wanneer de gemeente belangrijke voorinvesteringen doet, zal de toelichting bij het omgevingsplan
passages bevatten over de dekking van deze investeringen en de opzet van het eventuele kostenverhaal. Het
bovenstaande in aanmerking genomen, biedt het omgevingsplan dus wel zekerheid over de toegestane
ontwikkelingen, maar geen zekerheid over de vraag of en op welk moment de nieuwe ontwikkelingen
plaatsvinden. De uitzondering hierop, namelijk het ontnemen van een feitelijk gerealiseerde functie aan een
locatie, is in paragraaf 4.4.7 aan de orde gesteld.588

Geen voorgeschreven overgangsrecht
Voor het omgevingsplan bepalen gemeenten zelf het overgangsrechtelijke regime. Het niet
overnemen van het in het Besluit ruimtelijke ordening voorgeschreven standaard overgangsrecht
heeft in belangrijke mate te maken met de accentverschuiving in de Omgevingswet ten opzichte van
het in het ruimtelijke ordeningsrecht ontwikkelde uitgangspunt van toelatingsplanologie.589
Bij een besluit tot vaststelling van het omgevingsplan geldt, net als bij de waterschapsverordening en de
omgevingsverordening, dat wordt voorzien in overgangsbepalingen, tenzij een directe en onvoorwaardelijke
werking van een regel gerechtvaardigd en wenselijk is. Overgangsbepalingen kunnen per regel en per locatie
verschillen en kunnen persoonsgebonden zijn.
Toelatingsplanologie gaat ervan uit dat een bestemmingsplan door het toekennen van bestemmingen en daarbij
behorende regels wel ontwikkelingen mogelijk kan maken of verbieden, maar geen geboden kan bevatten.
Daardoor kon een bestemmingsplan een eigenaar (of grondgebruiker) niet verplichten om een toegekende
bestemming daadwerkelijk te verwezenlijken.
Evenmin kon een bestemmingsplan regels bevatten op grond waarvan een eigenaar (of grondgebruiker)
gedwongen kon worden om een bestaande toestand of een bestaand gebruik te wijzigen. Immers, in lijn met het
uitgangspunt van toelatingsplanologie was in het Besluit ruimtelijke ordening voorgeschreven dat ieder
bestemmingsplan het in artikel 3.2.1 en artikel 3.2.2 van dat besluit geformuleerde eerbiedigende overgangsrecht
moest bevatten.
Dat overgangsrecht kwam erop neer dat bestaand legaal gebruik, ondanks een bestemmingswijziging of
aangescherpte regels, altijd mocht worden voortgezet. Dit beperkte de mogelijkheid voor gemeenten die het
gebruik van gronden wilden wijzigen om zelf locatie specifieke afwegingen te maken en, binnen de grenzen van de
beginselen van rechtszekerheid, evenredigheid en zorgvuldigheid, tot maatwerkoplossingen te komen. Zeker nu
het omgevingsplan ook onderwerpen zal reguleren waarvoor het niet nodig en ook niet wenselijk is om altijd
eerbiedigend overgangsrecht op te nemen, kan er geen gestandaardiseerd eerbiedigend overgangsrecht meer
worden voorgeschreven.
Net zoals dat bijvoorbeeld in de milieuregelgeving het geval is, valt niet uit te sluiten dat er zich situaties voordoen
waarin het in het belang van de fysieke leefomgeving, zo nodig met een overgangstermijn en onder het verstrekken
van nadeelcompensatie, gerechtvaardigd kan zijn een plicht op te leggen om een bestaand gebruik of een
bestaande toestand te wijzigen. Als bijvoorbeeld op enig moment in de regels wordt vastgelegd dat laden en lossen
op een bepaalde locatie of bepaalde tijdstippen niet meer is toegestaan, moeten dergelijke activiteiten niet nog
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jaren kunnen voortduren door eerbiedigend overgangsrecht. Het voorgaande betekent dat de voorheen in de
artikelen 3.2.1 en 3.2.2 van het Besluit ruimtelijke ordening voorgeschreven overgangsrechtelijke bepalingen niet
in dit besluit terugkeren. Het loslaten van het principe van toelatingsplanologie en het daardoor in beginsel
toelaatbaar zijn van onvoorwaardelijke verplichtingen of gebodsbepalingen in het omgevingsplan, opent
keuzemogelijkheden voor gemeenten om per regel te bezien of en in welke vorm in overgangsrecht moet worden
voorzien zodat maatwerk kan worden geboden.
Overwogen is om het voorheen geldende overgangsrecht toch als standaard voor te schrijven, met een
bevoegdheid om onder omstandigheden gemotiveerd een andere regeling op te nemen. Maar deze opzet zou het
bevoegd gezag belasten met een zwaardere motiveringsplicht voor elke situatie waarin een afwijkende regeling
wenselijk zou zijn. Daarbij zou het omgevingsplan met zo’n standaard voorgeschreven regeling toch weer afwijken
van andere verordeningen waarbij dergelijk overgangsrecht ook niet wordt voorgeschreven. Het voorgaande laat
overigens onverlet dat de regeling voor overgangsrecht zoals die voorheen in het Besluit ruimtelijke ordening was
opgenomen, van betekenis kan blijven. Voor een belangrijk deel van de regels in het omgevingsplan zal deze
beproefde vorm van overgangsrecht en daarmee het beginsel van toelatingsplanologie onverminderd bruikbaar
blijven. Het wordt alleen niet meer als standaard voorgeschreven.

Van belang bij het vormgeven van het overgangsrecht is het beginsel van rechtszekerheid. Het
materiële rechtszekerheidsbeginsel bepaalt ook de reikwijdte van het op te nemen overgangsrecht.
De kern van het materiële rechtszekerheidsbeginsel is dat burgers gerechtvaardigde verwachtingen
mogen hebben over de duurzaamheid van algemeen verbindende voorschriften en er in beginsel op
mogen vertrouwen dat algemeen verbindende voorschriften niet abrupt en lichtvaardig in hun nadeel
worden gewijzigd of ingetrokken. Zowel vanuit maatschappelijk als economisch perspectief moeten
burgers en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat hun rechtspositie niet van de ene op de andere dag
aanmerkelijk wijzigt.
De vraag naar de wijze waarop voorzien wordt in overgangsrecht zal in het bijzonder spelen in situaties waarin de
nieuwe regels, ten opzichte van een bestaand regime, minder mogelijkheden bieden. Het rechtszekerheidsbeginsel
brengt mee dat per concreet geval een afweging gemaakt dient te worden en op maat in overgangsrecht kan
worden voorzien. Voor welke overgangsrechtelijke regeling wordt gekozen is afhankelijk van de mate waarin
nieuwe regels een verplichtend karakter dragen.
Een verplichtend karakter heeft bijvoorbeeld een regel waarbij het gebruik van een buitenterras bij een
horecagelegenheid of de laad- en losmogelijkheid in een winkelgebied wordt beperkt tot bepaalde tijdstippen, of
de situatie waarin autobezitters worden verplicht om te parkeren op eigen terrein. Ook een verbod om nog langer
te lozen op het vuilwaterriool gecombineerd met de plicht om een regenwateropvang-voorziening op eigen terrein
te realiseren, de situatie waarin het aanbrengen en in stand houden van beplanting op eigen terrein wordt
voorgeschreven of de situatie waarin wordt verplicht om een bestaand legaal bouwwerk te slopen om te
voorkomen dat het uiterlijk van een bouwwerk in ernstige mate in strijd komt met redelijke eisen van welstand zijn
voorbeelden van regels met een verplichtend karakter.
Deze voorbeelden dienen louter ter illustratie. Het zal van de omstandigheden in het concrete geval afhangen of
dergelijke regels, eventueel onder het stellen van een overgangstermijn en het verstrekken van nadeelcompensatie,
evenredig zijn. Naast het evenredigheidsbeginsel is in het bijzonder het eigendomsrecht van belang, dat wordt
beschermd door artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de
Fundamentele Vrijheden (EVRM). Zodra regels het recht op een ongestoord genot van de eigendom beperken moet
worden nagegaan of deze inmenging gerechtvaardigd en proportioneel is.
Hierbij dient sprake te zijn van een rechtvaardig evenwicht («fair balance») tussen het algemeen belang waarvoor
de regel die de eigendom beperkt, wordt gesteld en het fundamentele recht van het individu. Het
proportionaliteitsbeginsel verlangt dat het middel geschikt is om het beoogde doel te bereiken, dat er geen minder
ingrijpend middel kan worden gebruikt om het doel te bereiken en dat er een redelijk evenwicht wordt bereikt
tussen de beoogde voordelen en de nadelige gevolgen. Om evenredigheid te bereiken van een regel (met een
verplichtend karakter) die het eigendomsrecht beperkt, kan het nodig zijn om een overgangsregeling op te nemen
of om (nadeel)compensatie toe te kennen.
Het draait er uiteindelijk om dat er bij nieuwe regels sprake is van een redelijke en evenwichtige balans tussen het
publieke belang dat wordt gediend met de nieuwe regel en de mate waarin de eigendom wordt beperkt. Hierbij
speelt een rol welke gebruiksmogelijkheden van de eigendom overblijven, welke termijn wordt gegund om aan de
nieuwe regel te voldoen en of nadeelcompensatie wordt geboden. Zo kan het onder omstandigheden toelaatbaar
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zijn om af te zien van overgangsrecht in verband met de aangeboden nadeelcompensatie. Ook is denkbaar dat er
geen nadeelcompensatie wordt geboden omdat er voorzien wordt in een ruime overgangstermijn. Algemene
criteria zijn hiervoor niet te geven, zodat een afweging per concreet geval moet worden gemaakt.
De regeling voor nadeelcompensatie die in de Omgevingswet is opgenomen komt in de plaats van de regeling voor
planschade zoals die in de Wro was te vinden. De wettelijke regeling zal duidelijkheid geven over de vraag of en op
welke wijze en op welk moment zowel direct als indirect geleden schade die voortvloeit uit een wijziging van een
omgevingsplan gecompenseerd moet worden.
Ook kunnen zich situaties voordoen waarin de gevolgen van de aanpassing van een omgevingsplan, zelfs met het
stellen van een ruime overgangstermijn en het bieden van nadeelcompensatie, toch onevenredig zijn. Dat kan
bijvoorbeeld aan de orde zijn bij een zo omvangrijke inbreuk op het eigendomsrecht dat er geen betekenisvolle
gebruiksmogelijkheden van het eigendomsrecht meer resteren. Bij een plicht tot het realiseren van nieuwe functies
op een locatie zal hier in de regel sprake van zijn, zoals de plicht om woningen te bouwen op een locatie waar een
bedrijf is gevestigd. Als het bedrijf zelf de bedrijfsvoering op de locatie wil beëindigen en uitvoering wil geven aan
de bouw van de woningen, is er geen probleem. Als van vrijwillige zelfrealisatie geen sprake zal zijn, komt de vraag
of tot onteigening zal moeten worden overgegaan in beeld.

Onder de Omgevingswet wordt voor een besluit tot vaststelling van een omgevingsplan geen
standaard eerbiedigend overgangsrecht meer voorgeschreven. Daardoor is het straks in een
omgevingsplan mogelijk om regels op te nemen die een gebodsbepaling bevatten.
De mogelijkheden voor het opnemen van gebodsbepalingen zijn echter niet onbegrensd. Het eigendomsrecht
speelt hierbij een cruciale rol. Algemene criteria wanneer een omgevingsplan wel, en wanneer die niet een
gebodsbepaling kan bevatten zijn niet te geven. Per concreet geval dient een afweging te worden gemaakt. Maar
om een evenredigheid te bereiken van een regel, zeker als daaruit een actieve verplichting voortvloeit die het
eigendomsrecht beperkt, kan het nodig zijn om een (ruime) overgangsregeling op te nemen of om
(nadeel)compensatie toe te kennen.590
Het standaard overgangsrecht zoals dat tot op heden in bestemmingsplannen werd opgenomen, komt er op neer
dat bestaand legaal gebruik, ondanks een bestemmingswijziging of aangescherpte regels, altijd mocht worden
voortgezet. Dit beperkte de mogelijkheid voor gemeenten die het gebruik van gronden wilden wijzigen om zelf
afwegingen te maken en, binnen de grenzen van de beginselen van rechtszekerheid, evenredigheid en
zorgvuldigheid, tot maatwerkoplossingen te komen.

Zeker nu het omgevingsplan ook onderwerpen zal reguleren waarvoor het niet nodig en ook niet
wenselijk is om altijd eerbiedigend overgangsrecht op te nemen, kan er geen gestandaardiseerd
eerbiedigend overgangsrecht meer worden voorgeschreven. 591
Net zoals dat bijvoorbeeld in de milieuregelgeving het geval is, valt niet uit te sluiten dat er zich situaties voordoen
waarin het in het belang van de fysieke leefomgeving, wel of niet met een overgangstermijn en onder het
verstrekken van nadeelcompensatie, gerechtvaardigd kan zijn een plicht op te leggen om een bestaand gebruik of
een bestaande toestand te wijzigen. Als bijvoorbeeld op enig moment in de regels wordt vastgelegd dat laden en
lossen op een bepaalde locatie of bepaalde tijdstippen niet meer is toegestaan, moeten dergelijke activiteiten niet
nog jaren kunnen voortduren vanwege eerbiedigend overgangsrecht.

Ook bij toedeling van functies in de waterschapsverordening of bij algemene regels van provincie en
het Rijk die geen toedeling van functies aan een locatie betreffen kunnen overgangsrecht en
uitvoerbaarheid van groot belang zijn. In de Omgevingswet is er daarom voor gekozen om ook voor
deze onderwerpen geen onderscheid te maken tussen toedelen van functies en andere regels, en
tussen regels in het omgevingsplan, de waterschapsverordening, de omgevingsverordening en de
algemene rijksregels.592
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Net als bij andere verordeningen en rijksregels kan het overgangsrecht gedifferentieerd zijn, afgestemd op de
ingrijpendheid van de veranderde regels. Dit zal ertoe leiden dat een deel van in de praktijk en jurisprudentie
gegroeide beperkingen aan bestemmingsplannen voor een omgevingsplan niet meer zullen gelden.

Het niet overnemen van het in het Besluit ruimtelijke ordening voorgeschreven standaard
overgangsrecht vormt een accentverschuiving ten opzichte van het in het ruimtelijke ordeningsrecht
ontwikkelde uitgangspunt van toelatingsplanologie. 593
Toelatingsplanologie gaat ervan uit dat een bestemmingsplan door het toekennen van bestemmingen en daarbij
behorende regels wel ontwikkelingen mogelijk kan maken of verbieden, maar geen geboden kan bevatten.
Daardoor kon een bestemmingsplan een eigenaar (of grondgebruiker) niet verplichten om een toegekende
bestemming daadwerkelijk te verwezenlijken. Evenmin kon een bestemmingsplan regels bevatten op grond
waarvan een eigenaar (of grondgebruiker) gedwongen kon worden om een bestaande toestand of een bestaand
gebruik te wijzigen. Immers, in lijn met het uitgangspunt van toelatingsplanologie was in het Besluit ruimtelijke
ordening voorgeschreven dat ieder bestemmingsplan het standaard geformuleerde eerbiedigende overgangsrecht
moest bevatten. 594

Ook is het niet vanzelfsprekend dat bestaande situaties onder een regime van standaard
overgangsrecht zullen kunnen voortduren.
Net als bij andere verordeningen en rijksregels kan het overgangsrecht gedifferentieerd zijn,
afgestemd op de ingrijpendheid van de veranderde regels. Dit zal ertoe leiden dat een deel van in de
praktijk en jurisprudentie gegroeide beperkingen aan bestemmingsplannen voor een omgevingsplan
niet meer zullen gelden.
Bij de vormgeving van het overgangsrecht, mag de raad ook maatschappelijke ontwikkelingen op de langere
termijn in aanmerking nemen. Alleen als evident is dat een functie onuitvoerbaar is, moet het toedelen daarvan
achterwege blijven. Dat verschilt niet wezenlijk van andere regels binnen het omgevingsplan en de verordeningen.
Ook die moeten, wanneer ze evident onuitvoerbaar zijn, achterwege blijven. 595

Het voorgaande betekent overigens niet dat de regeling voor overgangsrecht, zoals die voorheen in
het Besluit ruimtelijke ordening was opgenomen, niet meer van betekenis is. Voor een belangrijk deel
van de regels in het omgevingsplan zal deze beproefde vorm van overgangsrecht en daarmee het
beginsel van toelatingsplanologie onverminderd bruikbaar blijven. Het wordt alleen niet meer als
standaard voorgeschreven. 596
Deze kunnen per regel en per locatie verschillen en kunnen persoonsgebonden zijn. Voor het omgevingsplan
kunnen gemeenten zelf de afweging maken of, en zo ja, welke overgangsrechtelijke rechtelijke regels nodig zijn.

Bevoegdheidsverdeling tussen raad en college van B&W
De Omgevingswet kent ten aanzien van het omgevingsplan dezelfde bevoegdheidsverdeling tussen
raad en college van burgemeester en wethouders zoals we die kennen uit de Wro voor het
bestemmingsplan.
De bevoegdheid tot het vaststellen van het omgevingsplan is door de wetgever geattribueerd aan de
gemeenteraad. Het is echter niet wenselijk dat elke wijziging van het omgevingsplan door de gemeenteraad wordt
behandeld.
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De raad kan haar bevoegdheid delegeren aan het college van burgmeester en wethouders. 597
Het is efficiënter als bijvoorbeeld de aanvraag voor “postzegel-omgevingsplannen” door het dagelijks bestuur van
de gemeente worden afgehandeld. Om die reden voorziet de Omgevingswet in de mogelijkheid om dit soort
onderwerpen aan B&W te delegeren.598
Deze delegatiebevoegdheid is identiek is vormgegeven als de delegatiebevoegdheid van de waterschappen en de
provincies voor respectievelijk de waterschapsverordeningen de omgevingsverordening.
Het delegatiebesluit maakt geen deel uit van het omgevingsplan. De reden hiervoor is dat het uitsluitend een
overdracht van bevoegdheid betreft van het algemeen bestuur (gemeenteraad) aan het dagelijks bestuur (het
college van burgermeester en wethouders). Daarmee gaat het in feite slechts om een interne
bestuursaangelegenheid zonder burgerbindende elementen. 599

Met artikel 2.8 van de Omgevingswet wordt een vrijere delegatieregeling voorgesteld waarin de
gemeenteraad, als democratisch meest gelegitimeerd orgaan, de generieke bevoegdheid wordt
gegeven om te bepalen onder welke voorwaarden en beperkingen de delegatie plaatsvindt. 600
Artikel 2.8 van de Omgevingswet stelt alleen de eis dat de delegatie moet zien op delen van het omgevingsplan.
Niet is toegestaan de bevoegdheid het hele omgevingsplan vast te stellen te delegeren.

De rechtszekerheid kan verder worden gediend indien de gemeenteraad beleidsregels geeft ingevolge
art. 10:16 lid 1 Awb over de wijze waarop B&W de gedelegeerde bevoegdheid moet uitoefenen.
Deze beleidsregels zouden zelfs een onderdeel kunnen zijn van de gemeentelijke omgevingsvisie. Als ultimum
remedium kan de gemeenteraad overigens ingevolge art. 10:18 Awb het delegatiebesluit te allen tijde intrekken.
De mogelijkheid om delen van het omgevingsplan via delegatie in of aan te vullen of te wijzigen, biedt ruimte voor
toedeling van bevoegdheden op maat. Met delegatie kan de raad er immers voor zorgen dat de uitvoering van
het beleid, ook als dat een aanpassing van het omgevingsplan betreft, bij het college – het uitvoerende orgaan neergelegd wordt. Ook vanuit het oogpunt van efficiency kan delegatie wenselijk zijn. Zo is delegatie mogelijk ten
behoeve van de nadere uitwerking van beleid voor transformatie-gebieden.

De Memorie van Toelichting noemt een aantal voorbeelden waarbij gebruik kan worden gemaakt van
de delegatiebevoegdheid. 601
Het eerste voorbeeld is dat de gemeenteraad in de omgevingsvisie een transformatiegebied aanwijst en B&W bij
delegatiebesluit opdraagt om het omgevingsplan al dan niet in fases zo te wijzigen, dat de transformatie zonder
afwijkingsvergunning gerealiseerd wordt.
Ook kan de raad B&W opdragen om afwijkingsbesluiten te nemen en het omgevingsplan daarmee in
overeenstemming te brengen. Een delegatiebesluit kan deze mogelijkheden ook allebei toestaan.
Een tweede voorbeeld is dat de gemeenteraad het aanpassen van een omgevingsplan als gevolg van de aanwijzing
van een beschermd stadsgezicht kan delegeren aan B&W.
Een derde voorbeeld is dat de gemeenteraad aan bepaalde locaties functies kan toekennen waarbij de regels met
betrekking tot bouw- en gebruiksactiviteiten in delegatie door B&W in het omgevingsplan worden gegeven.
Een vierde voorbeeld is dat de gemeenteraad bij delegatiebesluit kan bepalen dat B&W het omgevingsplan op
een bepaalde wijze wijzigt, zodra een bepaald perceel minnelijk verworven is. 602
Deze voorbeelden en mogelijkheden overziend, krijgt de gemeenteraad – net als onder de Wro - een ruime
mogelijkheden om globaal de visie voor een bepaald gebied vast te stellen, waarbij B&W verantwoordelijk zijn
voor het gedetailleerde maatwerk.
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De Omgevingsplanprocedure
Een omgevingsplan wordt, net als een bestemmingsplan in het huidige recht, voorbereid met
toepassing van de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb (artikel 16.30,
eerste lid Ow).
Deze procedure start met een kennisgeving van het voornemen tot het vaststellen van een omgevingsplan. Het
bevoegd gezag geeft bij de kennisgeving aan hoe de participatie wordt vormgegeven.
Een ieder kan zienswijzen naar voren brengen tegen het ontwerp van het omgevingsplan (artikel 16.23 Ow juncto
artikel 16.22 Ow). Dit vloeit voort uit internationaal rechtelijke verplichtingen (Verdrag van Aarhus). Het is van
belang om op te merken dat de ruime mogelijkheid voor het indienen van zienswijzen de kring van
belanghebbenden niet vergroot. 603

Zienswijzen
In de uitgebreide procedure stelt het bevoegd gezag een ontwerpbesluit op. Tegen dit ontwerpbesluit
kan “een ieder” zienswijzen inbrengen. Het bevoegd gezag moet vervolgens bij de motivering van het
definitieve besluit ingaan op de ingediende zienswijzen.
Gedeputeerde Staten kunnen een zienswijze naar voren brengen over een onderdeel van het omgevingsplan dat
zij in strijd achten met het provinciaal belang.

Bekendmaking
Artikel 16.28, tweede lid, Omgevingswet bevat een bepaling die betrekking heeft op de bekendmaking
van het omgevingsplan. Op grond van het tweede lid zijn op een besluit waarbij een omgevingsplan is
vastgesteld, de artikelen 3:1, eerste lid, aanhef en onder b, Awb en 139 van de Gemeentewet niet van
toepassing.
Door genoemde bepaling van de Awb niet van toepassing te verklaren, worden de afdelingen 3.6 en
3.7 Awb van toepassing. Afdeling 3.6 Awb bevat de reguliere bekendmakingsbepalingen voor
besluiten. Net als in de Wro voor het bestemmingsplan is bepaald (artikel 3.8, derde lid Wro), zijn deze
bepalingen op het omgevingsplan van toepassing. Achtergrond hiervan is de samenhang tussen deze
bepalingen en de bepalingen over de aanvang van de beroepstermijn (zie artikel 6:8, vierde lid, Awb).
In verband met het van toepassing zijn van de reguliere bekendmakingsbepalingen uit de Awb, dient artikel 139
van de Gemeentewet, dat eisen bevat met betrekking tot de bekendmaking van besluiten van het
gemeentebestuur die algemeen verbindende voorschriften inhouden, buiten toepassing te worden verklaard.
Hiermee wordt voorkomen dat er op één besluit tegelijkertijd twee verschillende bekendmakingsregimes van
toepassing zijn.

Gedeputeerde staten kunnen na de bekendmaking van het omgevingsplan bepalen dat een onderdeel
van het omgevingsplan geen deel uit blijft maken van het omgevingsplan.604
In deze regeling is een procedurele verbetering doorgevoerd ten opzichte van de regeling onder de Wro. Deze
houdt in dat het interventiebesluit wordt genomen en bekendgemaakt nadat van het omgevingsplan mededeling
is gedaan. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige praktijk, waarbij de reactieve aanwijzing voorafgaand
aan de publicatie van het vastgestelde bestemmingsplan moet plaatsvinden.

Inwerkingtreding
De regels ten aanzien van de inwerkingtreding van het omgevingsplan wijken af van de huidige situatie
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omtrent het bestemmingsplan. Een omgevingsplan treedt vier weken na publicatie van vaststelling in
werking (artikel 16.78 Ow).
Onder de Wro worden veel bestemmingsplannen gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp daarvan.
In die gevallen moet de gemeente wachten met de publicatie van het bestemmingsplan, terwijl er bij die
wijzigingen veelal geen provinciale belangen aan de orde zijn. In de voorgestelde regeling treedt het
omgevingsplan vier weken na de mededeling in werking. Binnen deze periode kunnen gedeputeerde staten
besluiten dat onderdelen van het omgevingsplan geen deel blijven uitmaken van het omgevingsplan. Het
interventiebesluit treedt dan tegelijkertijd in werking met het omgevingsplan waarop het betrekking heeft. De
beroepstermijn en de termijn voor gedeputeerde staten om een interventiebesluit te nemen beginnen dus op
hetzelfde moment. Door deze termijnen parallel te schakelen wordt tenminste vier weken tijdwinst geboekt ten
opzichte van de regeling onder de Wro.

Na vaststelling van het omgevingsplan begint de beroepstermijn van zes weken te lopen. Beroep kan
in eerste en enige instantie worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State.
Snelle duidelijkheid over de uitkomst van een beroep tegen een omgevingsplan is gewenst, omdat het
omgevingsplan het kader vormt voor andere besluiten. Daarom is in de Omgevingswet voor het omgevingsplan
gekozen voor beroep in één instantie, bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Beroep tegen het besluit tot vaststelling van het omgevingsplan heeft geen automatisch schorsende werking. Dit
soort besluiten zullen immers veelal veelomvattend zijn, waardoor het gewenst is dat de voorzieningenrechter
op maat kan besluiten welk deel van het besluit de eventuele schorsing betreft.
In tegenstelling tot de regeling onder de Wro kunnen gedeputeerde staten niet voorafgaand, maar na de
bekendmaking van het omgevingsplan bepalen dat een onderdeel van het omgevingsplan geen deel uit blijft
maken van het omgevingsplan. Het besluit van GS wordt bekendgemaakt binnen 4 weken nadat van het
omgevingsplan mededeling is gedaan.

Vaststellingsbesluit
In verreweg de meeste gevallen zal het bij een besluit tot vaststelling van het omgevingsplan echter gaan om een wijziging
van het omgevingsplan. Het besluit waarbij een omgevingsplan of een wijziging daarvan wordt vastgesteld zal, net zoals dat
bij een besluit tot vaststelling of wijziging van een gewone verordening vaak gebruikelijk is, bestaan uit drie onderdelen.
In deel één van het vaststellingsbesluit wordt gemotiveerd om welke redenen het omgevingsplan wordt
aangepast. In dit motiveringsdeel wordt aangegeven op welke onderdelen een omgevingsplan wordt aangepast
en wordt verwezen naar voor die wijzigingen relevant beleid uit de omgevingsvisie van gemeente, provincie of
Rijk. Er wordt toegelicht op welke wijze gevolg is gegeven aan de toepasselijke instructieregels en instructies van
de provincie en het Rijk.
Er wordt gemotiveerd om welke redenen het besluit voorziet in een evenwichtige toedeling van functies aan
locaties en er wordt aandacht geschonken aan de wijze waarop met ingekomen zienswijzen is omgegaan. Als
onderdeel van de motivering kunnen ook onderzoeksgegevens en bescheiden als bijlage aan dit deel van het
vaststellingsbesluit zijn verbonden. Dit deel van het vaststellingsbesluit zal overeenkomsten vertonen met het
algemene deel van de toelichting bij andere verordeningen en met de toelichting bij een bestemmingsplan.
Het tweede deel van het vaststellingsbesluit bestaat uit de regels die deel gaan uitmaken van het omgevingsplan.
Vergelijkbaar met een wetswijziging of de wijziging van een verordening, wordt hierin aangegeven op welke wijze
de regels van het omgevingsplan worden aangepast. Aangegeven wordt welke regels worden toegevoegd,
geschrapt, gewijzigd of vervangen door andere regels. Ook wordt als onderdeel van de regels door
geocoördinaten vastgelegd voor welke locatie(s) de regels gelden.
Dit wordt ook wel het werkingsgebied genoemd. Het werkingsgebied kan het gehele gemeentelijke grondgebied
zijn, maar ook een of meer delen daarvan. Regels kunnen zo per perceel of delen daarvan verschillen. De werking
van regels kan zelfs tot op het niveau van een bepaald punt, zoals een beschermingswaardige boom, worden
gespecificeerd.
Regels kunnen ook een kwantitatieve norm bevatten. Zo’n waarde kan bijvoorbeeld aangeven dat op een locatie
een maximale bouwhoogte, oppervlakte of andere maatvoering in acht moet worden genomen. Dit tweede deel
van het besluit gaat onderdeel uitmaken van de geconsolideerde (doorlopende) versie van het omgevingsplan.
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Een derde deel van het vaststellingsbesluit bestaat uit wijzigingen die worden aangebracht in de geconsolideerde
toelichting die bij het omgevingsplan wordt gegeven. Een dergelijke geconsolideerde toelichting is weliswaar niet
verplicht, maar naar verwachting zullen gemeenten een dergelijke toelichting in geactualiseerde vorm bijhouden,
zoals dat ook bij veel andere verordeningen gebruikelijk is. Een actuele artikelsgewijze toelichting kan de
raadpleegbaarheid en toepasbaarheid van een omgevingsplan immers ten goede komen.

Bij elke wijziging van regels in het omgevingsplan wordt ook de toelichting op die regels geactualiseerd
en opgenomen bij de geconsolideerde, digitaal raadpleegbare versie van het omgevingsplan. 605
Indien niet de gemeente, maar het Rijk of de provincie bij projectbesluit het omgevingsplan wijzigt, ligt het in de
rede dat de bevoegde organen voor het projectbesluit de benodigde wijzigingen in de geconsolideerde toelichting
doorvoeren. Daarbij kunnen ook de met het projectbesluit toegevoegde regels van een toelichting worden
voorzien. Als onderdeel van de geconsolideerde toelichting bij een omgevingsplan kan ook worden voorzien in
een algemeen deel. Aan een dergelijk algemeen (niet artikelsgewijs) deel, kan een vergelijkbare opzet worden
gegeven als aan een toelichting bij een bestemmingsplan. Hierin kunnen keuzen en achtergronden worden
geschetst en uitgangspunten worden verklaard. Ook kunnen gebiedsindelingen worden toegelicht die ten
grondslag liggen aan de locatiegerichte opzet van regels in het omgevingsplan.

De Omgevingswet schrijft geen verplichte algemene toelichting voor het omgevingsplan voor, die het
omgevingsplan zou moeten vergezellen. Regels die daarover voor bestemmingsplannen in het Besluit
ruimtelijke ordening waren gesteld, komen dus niet terug. In plaats daarvan zal afdeling 3.7 van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing wordt verklaard op een besluit tot vaststelling van een
omgevingsplan.
Op grond van het in afdeling 3.7 Awb neergelegde motiveringsbeginsel zal een besluit tot vaststelling van een
omgevingsplan deugdelijk moeten worden gemotiveerd. Vanzelfsprekend is dat daarbij dat in ieder geval wordt
ingegaan op de voor het omgevingsplan bij wet gestelde eisen en de voor het plan geldende instructieregels uit
de omgevingsverordening en het Besluit kwaliteit leefomgeving.

De bij een besluit tot vaststelling van een omgevingsplan opgenomen motivering en de daarbij
behorende gegevens en bescheiden over bijvoorbeeld onderzoek en zienswijzen, maken geen deel uit
van het omgevingsplan zelf. Dat geldt ook voor de artikelsgewijze toelichting uit het derde deel van
het vaststellingsbesluit.
Deze delen van het omgevingsplan zijn, net als de toelichting bij een bestemmingsplan en de (artikelsgewijze)
toelichting bij andere algemeen verbindende voorschriften, niet juridisch bindend. Wel kunnen deze delen
uiteraard een rol spelen bij de interpretatie van de regels van het omgevingsplan.

Milieueffectrapportage
Het omgevingsplan kan een kader vormen voor projecten die zijn aangewezen in bijlage V van het
Omgevingsbesluit. Als dit zo is gelden in de voorbereidingsprocedure de aanvullende regels voor
milieueffectrapportage voor plannen en programma’s (paragraaf 16.4.1 Ow).
Het omgevingsplan kan ook direct ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken die zijn aangewezen in bijlage V
van het Omgevingsbesluit. Als dit zo is gelden in de voorbereidingsprocedure de aanvullende regels voor
milieueffectrapportage voor projecten (paragraaf 16.4.2 Ow).606

De inhoud van het omgevingsplan
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Het omgevingsplan is primair het instrument waarin wordt bepaald waar bedrijven, winkels, horeca,
maatschappelijke functies enzovoort zich kunnen vestigen. Iemand die voornemens is om grond aan
te kopen, zal in de toekomst dus in het omgevingsplan kunnen zien wat daarop gebouwd mag worden
en welke andere activiteiten daar mogelijk zijn en welke lokale regels daarop van toepassing zijn.
Bij besluiten tot vaststelling van het omgevingsplan dient de gemeenteraad te verantwoorden waarom bepaalde
functies onder daarbij gestelde regels al dan niet aan locaties worden toegedeeld, rekening houdend met alle
betrokken belangen.

Het is aan de gemeente om te bepalen welke delen van het grondgebied gedetailleerde regels
vereisen (bijvoorbeeld een landschappelijk of stedenbouwkundig waardevol gebied, of een rustig
woongebied) en welke delen van het grondgebied globaler kunnen worden gereguleerd. 607
De gemeente kan in een aantal situaties organische gebiedsontwikkeling stimuleren via uitnodigingsplanologie.
Daarbij wordt vooraf planologische zekerheid en op hoofdlijnen inzicht in de grondexploitatie geboden. Dankzij
die zekerheid kunnen initiatiefnemers makkelijker investeringsbeslissingen nemen en bouwplannen ontwikkelen.
Uitnodigingsplanologie ligt voor de hand bij locaties die geringe financiële risico’s opleveren voor de gemeente.
De Omgevingswet schept voorwaarden voor organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie door
belemmeringen daarvoor weg te nemen:
o door het schrappen van de actualisatieverplichting zoals die nu geldt voor het bestemmingsplan en de
verplichting om aan te tonen dat nieuwe functies binnen tien jaar worden verwezenlijkt;
o door het aanpassen van de regeling grondexploitatie, zodat de verplichting tot het vaststellen van de
grondexploitatieregeling kan doorschuiven naar de concrete aanvraag van een omgevingsvergunning
voor de bouwactiviteit;
o door het verminderen van de onderzoekslasten bij de toedeling van functies (globaal bestemmen) door
deze zo veel mogelijk te verschuiven naar en te reduceren tot de concrete aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit; –door de mogelijkheid om onbenutte gebruiksruimte na een
bepaalde termijn zonder planschadegevolgen te kunnen afnemen.

Gemeenten hebben de mogelijkheid om voor vergunningvrije rijksmonumentenactiviteiten een
beperkte meldingsplicht in te stellen in het omgevingsplan. Dit volgt uit artikel 11.7 van het besluit en
is in paragraaf 11.4 van deze toelichting nader toegelicht.
Gemeenten kunnen – op basis van het Bbl - door een maatwerkregel in het omgevingsplan gebieden
aanwijzen waar voor nieuwbouw strengere energiezuinigheidseisen gelden of strengere
milieuprestatie-eisen aan de toe te passen bouwmaterialen. Dit is het geval bij energiezuinigheid,
duurzaam bouwen en alleen bij de woonfunctie de bruikbaarheidseisen.
Dit geeft ruimte aan lokale ambities van gemeenten. Ook kan een gemeente in het omgevingsplan
maatwerkregels opnemen voor de bruikbaarheid van de woonfunctie. De gemeente mag de bruikbaarheidseisen
van dit besluit alleen versoepelen. Bij dergelijke maatwerkregels kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het
versoepelen van de eisen voor de opstelplaatsen voor een aanrecht, een kooktoestel, een verwarmingstoestel en
een warmwatertoestel. 608

Ook kan de gemeente in het omgevingsplan maatwerkregels opnemen voor de bruikbaarheid van de
woonfunctie (artikel 4.161). De gemeente mag die landelijke bruikbaarheidseisen alleen versoepelen.
Daarnaast gelden bij nieuwbouw mogelijkheden tot het stellen van versoepelende maatwerkvoorschriften in
specifieke gevallen (artikel 4.5), Artikel 4.5 is qua mogelijkheden vergelijkbaar met het maatwerk zoals dat
voorheen mogelijk was op basis van artikel 7 van de Woningwet. Ook bij het vernieuwen na sloop waarbij alleen
de oorspronkelijke fundering resteert (herbouw) kunnen versoepelende maatwerkvoorschriften worden gesteld
607
608

Kamerstukken II, vergaderjaar 2013/14, 33 962, nr.3, p.276.
Besluit bouwwerken leefomgeving, Staatsblad 2018/291, Nota van Toelichting, p.182.

270

(artikel 4.6). Bij deze laatste maatwerkmogelijkheid is de procedure voor ontheffing van de nieuwbouwvoorschriften eenvoudiger omdat geen advies met instemming van de minister is voorgeschreven.
Opgemerkt wordt dat bij een gebouw waarin arbeid wordt verricht rekening moet worden gehouden met de
regels voor arbeidsplaatsen bij of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet. Zo is, ingevolge de Europese richtlijn
voor arbeidsplaatsen (89/654/EEG) de vrijheid voor de markt bij utiliteitsgebouwen, in ieder geval wat betreft
toiletten, beperkt door artikel 3.24 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Zie ook hierna de artikelsgewijze
toelichting op artikel 4.165.

De overheid geeft in het omgevingsplan aan welke functies mogelijk zijn. Samen met andere regels in
omgevingsplan, verordeningen en algemene rijksregels worden de randvoorwaarden van gebiedsontwikkeling bepaald. De bal ligt dan bij initiatiefnemers. Het is aan hen om binnen de geboden
functies aan de gestelde regels te voldoen: een rolverschuiving tussen overheid en markt. 609
Een betere afstemming tussen rijksregels en decentrale regels, met inzet van de nieuwe mogelijkheden
voor maatwerkregels en omgevingswaarden, biedt meer mogelijkheden voor een globalere toedeling
van functies in het omgevingsplan en met het oog daarop gestelde regels. Die verbeterde
keuzemogelijkheid op decentraal niveau vergroot de bestuurlijke afwegingsruimte.
Een omgevingsplan met een globalere opzet biedt meer ruimte voor initiatieven. Dat kan bijvoorbeeld organische
gebiedsontwikkeling, particulier opdrachtgeverschap (oog voor de eindgebruiker), de woningproductie en de
transformatie van kantoren stimuleren.

De opzet van het omgevingsplan in samenhang met andere regels leidt tot beperking van
onderzoekslasten: met het faseren van onderzoek naar een latere besluitvormingsfase en het
vervallen van de actualiseringplicht nemen de bestuurlijke lasten fors af.
Projecten met een reële, lange uitvoeringstermijn (zoals rijksprojecten, herstructurering- en
transformatiegebieden, uitleggebieden) hoeven niet meer omwille van de jurisprudentie over de tienjaarstermijn
in meerdere plandelen te worden geknipt.
Het uniformeren van de regels over gelijkwaardigheid, over de meldingen en over het binnen algemene regels
stellen van maatwerkvoorschriften door het bevoegd gezag maakt de algemene regels op alle niveaus beter
toegankelijk en biedt de mogelijkheid om bij verdere stroomlijning en wijziging van uitvoeringsregelgeving lasten
voor burgers en bedrijven te beperken.
De regeling van gelijkwaardigheid biedt de initiatiefnemer recht op het toepassen van gelijkwaardige
maatregelen.
De algemene regels kunnen voor gekozen onderwerpen ruimte bieden voor maatwerkvoorschriften en
maatwerkregels. Het ontbreken van ruimte voor maatwerk was soms nog reden om de stap van vergunningen
naar algemene regels niet te maken, omdat die stap op bepaalde plaatsen of in bepaalde gebieden tot
ongewenste gevolgen zou kunnen leiden. Met de geboden mogelijkheden voor maatwerk kan de stap naar
algemene regels wel worden gezet. Dat kan de administratieve lasten beperken.

Reikwijdte van het omgevingsplan
Het omgevingsplan wordt in onderwerp niet begrensd door ‘een goede ruimtelijke ordening’, maar
kan regels bevatten die het gehele domein van de fysieke leefomgeving bestrijken.
Het omgevingsplan zal een aantal nieuwe onderwerpen bevatten, ten opzichte van het bestemmingsplan en de gemeentelijke verordeningen:
➢ regels over milieubelastende activiteiten waarover het Rijk niet langer regels stelt;
609
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➢ maatwerkregels bij de algemene rijksregels;
➢ lokale omgevingswaarden.
Deze mogelijkheden sluiten aan bij het verbeterdoel om bestuursorganen meer bestuurlijke
afwegingsruimte te geven. Zo kunnen de regels in het omgevingsplan worden ingezet voor het
aanpakken van knelpunten met milieugebruiksruimte, zoals bij cumulatie van geluidhinder of
geurhinder.
Daarnaast zullen de regels in het omgevingsplan in beginsel naar vorm, inhoud en motivering meer dan de
regels van een bestemmingsplan vergelijkbaar zijn met de regels over de fysieke leefomgeving die in ‘gewone’
gemeentelijke verordeningen zijn opgenomen. Zo zal het omgevingsplan in beginsel binnen dezelfde
randvoorwaarden als die gelden voor andere algemeen verbindende voorschriften zowel verbods- als
gebodsbepalingen kunnen bevatten.610

Ook zullen bijzondere constructies, zoals de voorwaardelijke verplichting, op dezelfde manier als
vergelijkbare verplichtingen in andere verordeningen gewoon als regels kunnen worden opgenomen.
611

Ook kan het omgevingsplan regels bevatten waarmee activiteiten aan een vergunningplicht worden
gebonden. Anders dan in een bestemmingsplan is dat niet beperkt tot aanlegwerken en
aanlegwerkzaamheden of het slopen van bouwwerken. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om het gebruik
van gronden en bouwwerken of het bouwen en instandhouden van bouwwerken.
Het omgevingsplan is voor gemeenten de gebiedsdekkende regeling waarin in ieder geval alle regels worden
gesteld die het belang van de fysieke leefomgeving als motief hebben. In de Omgevingswet is bepaald dat de
gemeente voor de aan haar opgedragen zorg voor de fysieke leefomgeving in ieder geval een evenwichtige
toedeling van functies aan locaties en de regels die met het oog daarop nodig zijn in het omgevingsplan
opneemt (artikel 4.2, eerste lid Omgevingswet).
Voor andere onderwerpen geldt de verplichting deze op te nemen als de gemeente er voor kiezen deze vast
te stellen:
–omgevingswaarden (op grond van artikel 2.11);
–regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving, bedoeld in artikel 4.1;
–maatwerkregels, daar waar algemene rijksregels daartoe ruimte laten (op grond van artikel 4.6);
–beoordelingsregels voor de verlening van een vergunning voor een afwijkactiviteit (artikel 5.18,
eerste lid; 612
In een omgevingsplan wordt vastgelegd op welke wijze de beoordeling van activiteiten aan een
omgevingswaarde of andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving plaatsvindt bij de besluitvorming over
de toelaatbaarheid van activiteiten bij omgevingsvergunningen. 613

Gebruiksruimte en milieugebruiksruimte
Door de verbrede reikwijdte van het omgevingsplan kunnen gemeenten meer dan met de huidige
wetgeving milieu- en ruimtevraagstukken geïntegreerd benaderen. Daarbij kan de gemeente, waar
nodig, de gebruiksruimte in het omgevingsplan begrenzen voor die onderwerpen die, gelet op de
functies die in het gebied zijn toegedeeld, aandacht behoeven.
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Het omgevingsplan wordt het primaire instrument om de significante effecten van milieubelastende
activiteiten die vooral een lokale afweging betreffen, te voorkomen. Het gaat hierbij in ieder geval om
geur, geluid, trillingen en externe veiligheid. 614
Afhankelijk van de gebiedsproblematiek kan ook voor andere onderwerpen gebruiksruimte in het
omgevingsplan worden begrensd, zoals voor emissies naar de lucht, de lozingen in gemeentelijke rioolstelsels,
of het gebruik van bodemenergie. Voor omwonenden en bedrijven is daarmee in een vroeg stadium duidelijk
welke ruimte er is voor activiteiten, met het oog op het voorkomen van significante effecten voor de omgeving.
Met het doordacht toekennen van gebruiksruimte aan locaties kan waar nodig ook worden voorkomen dat «wie
het eerst komt, het eerst maalt» en dat gebruiksruimte in het gebied onbedoeld door andere activiteiten wordt
verbruikt.
De aan locaties gekoppelde regels in het omgevingsplan gelden ongeacht de vraag, of voor een activiteit ook
algemene rijksregels gelden en of eventueel een vergunning is vereist. De bestuurlijke werkgroep, waaraan de
vraagstellers refereren, adviseert om nieuwe ontwikkelingen te toetsen aan normen ten aanzien van
cumulatieve hinder. Hierin ziet de regering het karakter van een preventieve toets. Daarmee wordt voorkomen
dat de gemeente in het kader van handhaving voor het blok wordt gezet.

Bij de evenwichtige toedeling van functies kan bovendien in het omgevingsplan worden gekozen voor
een bewuste verdeling van gebruiksruimte, bijvoorbeeld als blijkt dat de gebruiksruimte schaars is.
Dit vergt het balanceren tussen belangen. De fysieke leefomgeving is immers niet alleen gebaat bij
vermindering van de belasting, bijvoorbeeld met lage geluidniveaus op gevels, maar ook bij het
benutten van diezelfde leefomgeving voor maatschappelijk gewenste activiteiten die een zekere mate
van belasting kunnen opleveren.
In het omgevingsplan kan deze balans worden geborgd met regels die worden gesteld met het oog op zowel
het beschermen als het benutten. Wanneer een activiteit gebruik maakt van de ruimte die met die regels is
gegeven, is er in beginsel geen aanleiding om te streven naar minder belasting dan volgens de regels nodig is.
Binnen het stelsel van de Omgevingswet zal worden voorzien in regels die ervoor zorgen dat sprake is van een
gelijkwaardig beschermingsniveau als onder het huidige recht.

Ook de regels over het repressieve welstandsvereiste zullen in het omgevingsplan worden
opgenomen.
De bescherming van het milieu is een cruciaal onderwerp waarvoor het nodig is dat in het omgevingsplan regels
worden gesteld. Naast de algemene rijksregels en de door het Rijk ingestelde vergunningplicht voor
milieubelastende activiteiten, speelt het omgevingsplan een belangrijke rol voor de toelaatbaarheid van
milieubelastende activiteiten. Die rol komt tot uiting in het toedelen van functies aan locaties en de met het
oog daarop te stellen regels die activiteiten reguleren. 615

In de eerste plaats wordt voor een grote categorie van bedrijven in het Besluit activiteiten
leefomgeving geen regels meer gesteld, zodat de gemeente dat desgewenst kan regelen als dat lokaal
nodig is met het oog op de doelen van de wet. Verder is ruim de mogelijkheid gegeven om in de vorm
van maatwerkregels van dat Besluit activiteiten leefomgeving afwijkende regels te stellen in het
omgevingsplan.
Daar waar de algemene rijksregels en de door het Rijk ingestelde vergunningplichten voor milieubelastende
activiteiten in het bijzonder regels stellen over locatieonafhankelijke preventieve maatregelen en best
beschikbare technieken, zullen in het omgevingsplan vooral regels worden vastgelegd die verband houden met
locatiespecifieke omstandigheden en belangen. In het bijzonder kan het omgevingsplan worden gebruikt om
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nadelige cumulatieve gevolgen van milieubelastende activiteiten te reguleren. Het kan daarbij ook gaan om
cumulatieve effecten van activiteiten die afzonderlijk niet tot onaanvaardbare belasting leiden. 616

Als algemene lijn in de uitvoeringsregelgeving wordt er voor gekozen om de gebruiksruimte in beginsel
via het omgevingsplan te reguleren, waarbij zo nodig instructieregels van het Rijk worden gesteld. De
ruimte voor het stellen van milieuregels op het gemeentelijke niveau is aanmerkelijk groter geworden
onder de Omgevingswet. 617
De regels in het omgevingsplan zullen ook betrekking hebben op het voorkomen van cumulatieve gevolgen van
activiteiten (bijvoorbeeld het voorkomen van overlast als gevolg van verschillende bronnen). Dit kan op
verschillende manieren worden gereguleerd. Dat kan bijvoorbeeld door gebruiksruimte vooraf aan locaties toe
te delen. Ook kan worden gewerkt met een vergunningen- of meldingensysteem aan de hand waarvan de
beschikbare gebruiksruimte in een gebied (locatie) wordt verdeeld (inclusief de mogelijkheid van maatwerk). 618

Gemeenten beschikken over verschillende instrumenten om gebruiksruimte in het omgevingsplan te
reguleren:
o

Door het toedelen van functies aan locaties en daarbij te stellen regels kunnen onverenigbare activiteiten zodanig
ruimtelijk worden gescheiden dat gebruiksruimteproblemen, die door afstand houden kunnen worden weggenomen,
zich niet voordoen. Bijvoorbeeld een betonmortelcentrale op grote afstand van woningen en andere hindergevoelige
gebruiksvormen.

o

Regels over gebruiksruimte kunnen per locatie worden gesteld. Zo kan bijvoorbeeld een emissieplafond worden
vastgelegd voor een locatie met de omvang van een perceel. Met zo’n plafond per kavel kan de immissie op
nabijgelegen locaties worden beperkt. Ook wordt voorkomen dat de gebruiksruimte van het ene bedrijf wordt
ingeperkt door (uitbreiding van) bedrijven op belendende percelen. Het stellen van een emissieplafond kan ook
plaatsvinden zonder dat de exacte activiteit wordt gereguleerd. Het emissieplafond kan op deze wijze als randvoorwaarde fungeren voor alle potentiële activiteiten op die locatie, ongeacht de specifieke regels die kunnen gelden
op basis van het Besluit activiteiten leefomgeving of van een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit.
Naast het reguleren van geluid, geur en stof door regels in het omgevingsplan kan op deze manier bijvoorbeeld ook de
totale hoeveelheid afvalwater worden bepaald die in het openbaar riool mag worden geloosd in verband met de
capaciteit van dat riool.

o

Door het stellen van algemene regels voor bepaalde delen van het grondgebied (of zelfs voor een hele gemeente)
kunnen beperkingen worden gesteld aan activiteiten die beslag leggen op de gebruiksruimte. Op deze manier kan
bijvoorbeeld een generieke norm worden gesteld over het produceren van geluid of het opvangen van regenwater op
eigen terrein.

o

Op bepaalde locaties waar gebruiksruimte beperkt is, kan een informatieplicht of meldingsplicht ingesteld worden. In
dat kader kan bijvoorbeeld om bepaalde onderzoeken gevraagd worden. Deze methode kan geschikt zijn om de
bewijslast te verleggen naar een initiatiefnemer, die aan de hand van gegevens moet aantonen dat voldaan wordt aan
een bepaalde norm.

o

Voor bepaalde locaties of gebieden kan een vergunningplicht voor bepaalde activiteiten worden ingesteld. Via de
omgevingsvergunning voor de afwijkactiviteit kan dan van dat verbod worden afgeweken, op basis van het
beoordelingskader voor die afwijking dat in het omgevingsplan kan worden opgenomen. Op deze manier kunnen
bepaalde effecten van een activiteit in relatie tot de beschikbare gebruiksruimte vooraf worden getoetst. Op deze
manier kan bijvoorbeeld regulering plaatsvinden ter realisering van beleid van een gemeente dat inhoudt dat in niet
meer dan 30% van de gebouwen een horecagelegenheid mag zijn gevestigd. Ook het werken met parkeervergunningen
is een manier om beperkte gebruiksruimte te reguleren. 619
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Anders dan het bestemmingsplan zal het omgevingsplan bovendien regels bevatten die niet de
planologische situatie regelen, zoals regels over het kappen van bomen.
Het omgevingsplan is te zien als een juridische verankering van het beleid voor de fysiek leefomgeving dat de
gemeente voorstaat. Hierbij kan voorts gedacht worden aan regels over de veiligheid op de weg, de
bruikbaarheid van de weg, de bescherming van het milieu en natuurschoon, de zorg voor het uiterlijk van de
gemeente, het innemen van ligplaatsen en het havenbeheer.

Ten aanzien van enkele onderwerpen bestaat het beeld dat slechts de locatiespecifieke of
zaaksgebonden onderdelen geregeld moeten worden in het omgevingsplan. De openbare orde
aangelegenheden blijven in de algemene plaatselijke verordening.
Hierbij wordt gedacht aan locaties voor het afsteken van vuurwerk, het houden van evenementen, het
houden van markten en het innemen van standplaatsen. Door een bestuurlijke werkgroep zal er t.z.t. een
overzicht opgeleverd worden van onderwerpen die niet in het omgevingsplan zouden moeten worden
gereguleerd, onderwerpen waarvan gemeenten de vrije keuze hebben om het in het omgevingsplan te
reguleren en ten slotte de onderwerpen die wel in het omgevingsplan behoren te worden gereguleerd. 620

Specifieke zorgplichten kunnen in het omgevingsplan worden opgenomen. De basis van het
omgevingsplan bestaat uit de regels waarmee functies aan locaties worden toegedeeld en de nadere
regels die met het oog daarop nodig zijn. Met een belangrijk deel van die regels zal de toelaatbaarheid
van activiteiten op de te onderscheiden locaties worden gereguleerd.
De meeste regels in een omgevingsplan zullen naar verwachting geen verplichtend karakter hebben. Deze
regels bieden, net als een bestemmingsplan, ruimtelijke bouw- en gebruiksmogelijkheden zonder dat er een
plicht aan wordt verbonden om deze ook daadwerkelijk te realiseren. Deze vorm van toelatingsplanologie
kent geen verplichtend karakter en dwingt ook niet om de regels na te leven.

Regels voor activiteiten (artikel 4.2 regels)
Van belang is te onderkennen dat het enkel met een regel aan een locatie toedelen van een functie
nog geen rechtsgevolg met zich meebrengt. Een toegedeelde functie adresseert op zichzelf niets en
niemand. Het verbiedt geen activiteiten en evenmin staat het activiteiten toe. Het is dan ook
noodzakelijk om naast het toedelen van een functie, te voorzien in andere regels waarmee activiteiten
worden gereguleerd. Alleen in die combinatie van regels kan er een evenwichtige toedeling van
functies aan locaties worden gewaarborgd.621
Regels in een omgevingsplan kunnen voor bouwactiviteiten concreet, helder, beperkt in aantal en
overzichtelijk zijn. In zo’n situatie is een vergunningplicht niet nodig en heeft het werken met algemene regels
de voorkeur. Maar onder de Omgevingswet is het ook mogelijk om in het omgevingsplan te werken met open
normen.
Het gebruik van open normen in een omgevingsplan is bijzonder geschikt voor locaties waar men globale en
ruime ontwikkelingsmogelijkheden wil bieden. Er kan dan worden gekozen om bouwmogelijkheden in
omvang en plaatsing niet gedetailleerd vast te leggen, maar om juist criteria te stellen waaraan moet worden
voldaan in de vorm van open normen. Denk hierbij aan een regel op grond waarvan de bouwvorm en de
omvang van het bouwvolume moet aansluiten op het bebouwingsbeeld van de omliggende percelen. Open
normen kunnen als algemene regels rechtstreeks burgerbindend worden gemaakt. Denk bijvoorbeeld aan
bepalingen met een zorgplicht.622
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Het ligt overigens niet voor de hand om de planologische bouwvergunningplicht af te schaffen als
bebouwingsregels in open normen zijn vastgelegd. Zeker voor bouwwerken – waarbij overtreding
inhoudt dat gesloopt moet worden, wat al snel leidt tot grote investeringsverliezen – verdient het
werken met rechtstreeks werkende open normen niet de voorkeur. 623
Open normen vergen een interpretatie. Daarvoor kunnen ook zogenoemde wetsinterpreterende
beleidsregels worden vastgesteld. In dat geval is een vergunningplicht het meest aangewezen. Een
vergunningsplicht ligt ook voor de hand als een deskundigenadvies nodig is van bijvoorbeeld een ruimtelijke
adviescommissie of een archeoloog. Het is primair aan een gemeente om te bepalen op welke wijze regels
voor een locatie worden gesteld, daarom bepaalt de gemeente in hoeverre een vergunningplicht hierbij
aangewezen is.
Dat geldt voor bijvoorbeeld het kappen van bomen, het verrichten van aanlegwerken en sloopactiviteiten niet
wezenlijk anders dan voor bouwactiviteiten. Het werken met een vergunningstelsel, in het kader waarvan een
concreet initiatief voorafgaand aan de uitvoering wordt beoordeeld op grond van de open normen, zal mede
uit een oogpunt van rechtszekerheid de voorkeur hebben. 624

Met een minder gedetailleerd en meer open geformuleerd normenstelsel kan het omgevingsplan niet
alleen worden geflexibiliseerd maar kunnen tegelijkertijd onderzoeksopgaven voor een belangrijk deel
verschuiven naar de fase van vergunningverlening.
In die realisatiefase kan onderzoek zich toespitsen op de concreet voorgenomen initiatieven en hoeven er bij
de vaststelling van een omgevingsplan geen fictieve varianten meer te worden doorgerekend van
ontwikkelingen die mogelijkerwijs helemaal niet in die vorm zullen plaatsvinden.

Beoordelingsregels
Door middel van de beoordelingsregels die in het omgevingsplan worden gesteld voor de besluiten die
nodig zijn voor de latere uitwerking van dat plan, moet zijn geborgd dat wordt voldaan aan de
instructieregels die zijn gesteld met het oog op te beschermen belangen en te realiseren doelen.625
Het geheel van deze regels is bepalend voor de ontwikkelingsruimte en afwegingsruimte bij een globaal
omgevingsplan. Het werken met open normen, als onderdeel van de beoordelingsregels voor vergunningverlening, biedt voor het bevoegd gezag meer beoordelingsruimte. Het omgevingsplan kan daarmee beter
functioneren als bestendig beoordelingskader voor ontwikkelingen die zich aandienen. De regels in een
omgevingsplan moeten daarvoor de mogelijkheid voor een nadere afweging kunnen bieden. De functie van
de vergunning, als instrument om de toelaatbaarheid van activiteiten te kunnen beoordelen en afwegen, kan
daardoor worden geoptimaliseerd. 626

Voorspelbaarheid
Het instrument van de vergunning is een belangrijk flexibiliteitsinstrument in het omgevingsplan.
Beoordelingsregels voor de vraag of een vergunning kan worden verleend, hoeven niet voorspelbaar
en mechanisch toepasbaar te zijn. De vraag of een vergunning kan worden verleend hoeft dus niet op
voorhand met objectieve termen voorspelbaar te zijn.
Zeker bij activiteiten waarvan de gevolgen zich niet of niet zonder hoge kosten ongedaan laten maken,
verdient het werken met een toetsing die voorafgaat aan de uitvoering van de activiteit veelal de voorkeur.
Daartoe kan aan de open normen een vergunningplicht worden verbonden. De vergunning die dan moet
worden verleend voordat de activiteit mag worden verricht, is een appellabel besluit. Bij een rechtstreeks
burgerbindende regel komt een toetsing pas bij het toezicht op de naleving aan de orde. Discussie over de
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vraag of een regel al dan niet wordt overtreden, wordt in zo’n geval gevoerd in het kader van een besluit
omtrent een handhavend optreden.627

Als open normen niet vergezeld gaan van een vergunningstelsel binden ze de burger direct. Het is
echter geen automatisme om regels met open normen rechtstreeks burgerbindend te maken. Dat
geldt voor de niet-vergunningvrije bouwactiviteiten, maar het geldt evenzeer voor andere activiteiten.
628

Het is dus niet onmogelijk om open normen direct burgerbindend te maken, maar elke keer dient een zorgvuldige
afweging te worden gemaakt of een open norm al of niet direct bindend moet worden gemaakt.

Beleidsregels in het omgevingsplan
Over de uitleg van regels en met betrekking tot open normen in een omgevingsplan kunnen
beleidsregels worden vastgesteld. Dat kan gelijktijdig met, maar ook na de vaststelling van het
omgevingsplan. Ook kunnen beleidsregels, of ze nu tegelijk met het omgevingsplan zijn vastgesteld of
niet, op een later moment worden gewijzigd.
Beleidsregels zijn, anders dan regels in een omgevingsplan, niet appellabel. Dat betekent dat er sprake is van een
gedeeltelijke verschuiving van rechtsbescherming als gewerkt wordt met open normen en bij de uitleg daarvan
gebruik wordt gemaakt van beleidsregels. 629

Een belangrijk instrument in het bestuursrecht is de mogelijkheid om te werken met zogenoemde
wetsinterpreterende beleidsregels, die opgesteld kunnen worden ten behoeve van de uitleg van
wettelijke voorschriften.
In het ruimtelijk bestuursrecht is het werken met dergelijke beleidsregels echter geen gemeengoed. Momenteel
wordt getracht meer inzicht te krijgen in de redenen hiervoor. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar andere
delen van het bestuursrecht, waarin bijvoorbeeld het werken met open normen in verordeningen en
interpreterende beleidsregels meer gemeengoed is.

Het uitgangspunt is om het omgevingsrecht zoveel mogelijk «te normaliseren» en te laten aansluiten
bij het generieke bestuursrecht en de daarin gehanteerde uitgangspunten en mogelijkheden. Bezien
wordt in hoeverre de kaders hiervoor in de uitvoeringsregelgeving verduidelijkt kunnen worden. Een
belangrijk aanknopingspunt lijkt hierbij te kunnen zijn het onderscheid in de vraag of een bepaalde
functie op een locatie mogelijk is en de vraag hoe, onder welke voorwaarden, een functie kan worden
verwezenlijkt.630
Het omgevingsplan zou in die mogelijke opzet bij de vaststelling tenminste helderheid moeten scheppen in de
vraag welke functies op een locatie toelaatbaar zijn. De randvoorwaarden (bijvoorbeeld op milieugebied) kunnen
in het plan worden opgenomen. De vraag of initiatieven voldoen aan de in het plan opgenomen
randvoorwaarden, kan in het latere stadium van het verlenen van de vergunning worden beantwoord.

De regels van het omgevingsplan kunnen ook in het leven roepen en bevoegdheden bevatten tot het
stellen van maatwerkvoorschriften. Daarnaast is het mogelijk om in het omgevingsplan
vergunningplichten op te nemen. Verder kunnen in het omgevingsplan omgevingswaarden worden
opgenomen en regels om het bereiken daarvan te bevorderen. 631
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In het omgevingsplan wordt het mogelijk om globale regels te stellen, waarmee wordt vastgelegd of iets kan. De
hoe-vraag komt vervolgens pas aan de orde als een concreet initiatief zich aandient. Dit geeft de mogelijkheid om
onderzoekslasten te verminderen, doordat het bevoegd gezag pas bij het concrete initiatief hoeft te beoordelen
of aan alle voorwaarden is voldoen, in plaats van vooraf alle mogelijke opties te moeten onderzoeken.

De vraag welke activiteiten op locaties zijn toegestaan, zal veelal afhankelijk zijn van de aan die locatie
toegedeelde functie.
Zo zal het op grond van een aan een concrete locatie toegedachte woonfunctie zijn toegestaan om op een deel
van die locatie een woning te bouwen. Daarbij zal tevens het gebruik ten behoeve van wonen als activiteit worden
toegestaan. Ook zal (een deel van) de locatie benut kunnen worden voor bijvoorbeeld een tuin, erf of
parkeerplaats. Deze regeling kan zowel gedetailleerd als globaal worden vormgegeven. 632
De functie- en locatiegerichte benadering van het omgevingsplan leidt er toe dat veel regels over activiteiten per
locatie zullen verschillen. De regulering van activiteiten hoeft overigens niet gekoppeld te zijn aan toegedeelde
functies. Ook los daarvan kan regulering van activiteiten plaatsvinden. 633

De vraag of een initiatief op een bepaalde locatie aanvaardbaar is, verschuift voor een deel naar het
moment van de beschikking in het kader waarvan die aanvaardbaarheid in concreto wordt beoordeeld.
Op dat moment wordt getoetst aan de daarvoor opgenomen regels in het omgevingsplan en de eventuele
beleidsregels die voor de uitleg van die regels zijn vastgesteld. Dan kan niet alleen de concrete toepassing van de
regels in het omgevingsplan maar ook de rechtmatigheid van de vastgestelde beleidsregels (in exceptie) aan de
orde worden gesteld in beroep bij de rechter. 634

Over het werken met open normen en de rechtszekerheid kan nog het volgende worden opgemerkt.
Op grond van de wet moet het omgevingsplan voor het gehele grondgebied van de gemeente een
evenwichtige toedeling van functies aan locaties en andere regels die met het oog daarop nodig zijn
bevatten. Ook als een omgevingsplan voor bepaalde locaties open normen bevat, moet aan dit vereiste
worden voldaan.
Dat betekent dat bij het vaststellen van het plan onder ogen moet worden gezien op welke wijze de
gestelde open normen een evenwichtige toedeling van functies waarborgen. 635
Bij de vaststelling van het omgevingsplan moet gemotiveerd worden welke overwegingen tot de gestelde normen
hebben geleid en hoe daarbij de belangen van derden, zoals de eigenaren van gronden op de locatie en
omwonenden, zijn betrokken.
Zo kan het belang van omwonenden om gevrijwaard te blijven van een onaanvaardbare mate van geluidbelasting
geborgd worden door het opnemen van een randvoorwaarde en een monitoringsverplichting ter zake. Bij een
dergelijke opzet is dan weliswaar nog niet duidelijk welke activiteiten precies op belendende locaties uitgevoerd
zullen worden, maar de regels garanderen een aanvaardbare geluidsbelasting. 636
Het belang van grondeigenaren bij de ontwikkelmogelijkheden op hun (bedrijfs)percelen kan worden geborgd
door het toedelen van (milieu)gebruiksruimte aan die percelen. Zoals al beschreven in de voorgaande alinea
speelt hierbij voorts of moet worden voorzien in een nader beschikkingsmoment voor het beantwoorden van de
vraag of het opnemen van open normen in een omgevingsplan voldoet aan het rechtszekerheidsbeginsel.637
Het voorkomen van schadelijke cumulatieve gevolgen is een decentrale opgave waarbij gemeenten in het
omgevingsplan rekening houden met de relevante cumulatie. Doordat wij hierbij de milieuregels en ruimtelijke
regels voor het eerst bij elkaar brengen, kun je ook pas voor het eerst echt goed op cumulatie gaan sturen. De
regels in het omgevingsplan zullen ook betrekking hebben op het voorkomen van cumulatieve gevolgen van
632
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activiteiten (bijvoorbeeld het voorkomen van overlast als gevolg van verschillende bronnen). Dit kan op
verschillende manieren worden gereguleerd. Dat kan bijvoorbeeld door gebruiksruimte vooraf aan locaties toe
te delen. Ook kan worden gewerkt met een vergunningen- of meldingensysteem aan de hand waarvan de
beschikbare gebruiksruimte in een gebied (locatie) wordt verdeeld (inclusief de mogelijkheid van maatwerk). 638

Algemene regels in het omgevingsplan
Onder het nieuwe stelsel heeft het werken met algemene regels de voorkeur. Dat geldt ook voor het
omgevingsplan. Als regels geobjectiveerd en concreet zijn vorm te geven, is het werken met algemene
regels het meest voor de hand liggend. De activiteit wordt met een algemene regel aan direct
burgerbindende normen onderworpen.
Als voorbeeld van een algemene regel kan gedacht worden aan het ontsluiten van een perceel met een uitweg of
inrit aan de openbare weg. Dit kan in het omgevingsplan op verschillende manieren worden gereguleerd. In het
omgevingsplan kan geregeld worden dat inritten zijn toegestaan.
Daarbij kunnen ook voorwaarden worden gesteld. Een inrit kan bijvoorbeeld alleen zijn toegestaan onder de
voorwaarde van maximaal één inrit per perceel met een maximale breedte van vijf meter en een afstand van
minimaal 10 meter tot de hoek van een straat. Die regels zijn voor een ieder duidelijk, goed na te leven en vereisen
geen nadere afweging. Het instellen van een vergunningplicht heeft bij dergelijke regels geen toegevoegde
waarde.
Een andere mogelijkheid is het verbieden van de aanleg van een inrit, tenzij een voorafgaande melding wordt
gedaan. Die meldingsplicht kan bijvoorbeeld vereisen dat wordt aangegeven op welke dag de aanleg van de inrit
plaatsvindt. Het doel van de melding kan zijn dat het bevoegd gezag weet wanneer de aanleg plaatsvindt en
zodoende tijdig de nodige maatregelen kan treffen voor bijvoorbeeld een goede verkeersdoorstroming tijdens de
aanleg.639

Maatwerkregels
In het omgevingsplan regels kunnen regels worden opgenomen over onderwerpen waarover
rijksregels zijn gesteld. Voorwaarde is dan dat aan de regels in het omgevingsplan een ander motief
ten grondslag ligt. Gaat het om regels met hetzelfde motief, dan is het stellen van regels in het
omgevingsplan alleen mogelijk als dit expliciet in de vorm van maatwerkregels is toegestaan. 640
Als de algemene regels door het Rijk of een provincie zijn gesteld, kan de mogelijkheid om nadere of afwijkende
voorschriften te stellen ook worden gekoppeld aan het omgevingsplan. Dat biedt een gemeente de kans om de
maatwerkvoorschriften niet alleen voor individuele gevallen te stellen, maar deze bijvoorbeeld ook voor een
bepaald gebied te laten gelden. De Omgevingswet gebruikt voor deze mogelijkheid de term «maatwerkregels».
Om stapeling van algemene regels te voorkomen beperkt de Omgevingswet – net als bij maatwerkvoorschriften –
de mogelijkheid om bij omgevingsplan of verordening maatwerkregels te stellen. Die mogelijkheid is er alleen voor
die onderwerpen die in de algemene regels van het Rijk en de provincie zijn aangegeven. Toepassing van deze
mogelijkheid gebeurt in de vorm van een besluit tot vaststelling of wijziging van het omgevingsplan. Daarbij gelden
dus de procedurele waarborgen voor de totstandkoming van die besluiten. 641

Met maatwerkregels kunnen aanvullend of in afwijking van het Besluit activiteiten leefomgeving of het
Besluit bouwwerken leefomgeving, regels worden gesteld in het omgevingsplan.
Voor het Besluit activiteiten leefomgeving geldt dat in beginsel maatwerkregels zijn toegestaan (binnen de daarbij
in het besluit opgenomen grenzen), tenzij de mogelijkheid daartoe is uitgesloten.
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Voor het Besluit bouwwerken leefomgeving geldt de mogelijkheid om maatwerkregels te stellen, alleen op
onderwerpen waar dit expliciet is aangegeven, hetgeen slechts in beperkte mate het geval is (zie de artikelen 4.7
en 6.10 van dat besluit).

Denkbaar is in dat verband ook dat er een bevoegdheid is opgenomen om maatwerkvoorschriften te
stellen over bijvoorbeeld de precieze plaatsbepaling van de inrit of de wijze waarop de aan te brengen
verharding aansluit op het openbaar gebied.642
Aanvullend op de rechtstreeks geldende regels voor een inrit, kan het bevoegd gezag in zo’n geval naar aanleiding
van een ingekomen melding overwegen om een aanvullend maatwerkvoorschrift te stellen.

Een verdergaande mogelijkheid is het opnemen van een verbod om zonder omgevings-vergunning een
inrit aan te leggen.
Het instrument van de vergunning is bij uitstek bedoeld om de aanvaardbaarheid van een activiteit aan een nadere
afweging te kunnen onderwerpen. Als de regels over de toelaatbaarheid van een activiteit niet met geobjectiveerde
en concrete normen kan worden afgebakend, maar een nadere afweging nodig is in het concrete geval, ligt het
werken met een vergunningplicht voor de hand. Dat geldt bijvoorbeeld ook als een toepasselijke norm zich alleen
door een deskundige op goede wijze laat beoordelen. 643

Ten slotte kan gewerkt worden met een volledig verbod voor het aanleggen en aanwezig hebben van
een inrit, zonder een in het omgevingsplan zelf opgenomen mogelijkheid om met vergunning van dit
verbod af te wijken.
Bedacht moet worden dat zo’n verbod geen absoluut karakter heeft. Op grond van artikel 5.1, eerste lid, onder b,
van de wet bestaat immers altijd, buiten het omgevingsplan om, de mogelijkheid om voor aangevraagde concrete
activiteiten van het omgevingsplan af te wijken. Die buitenplanse flexibiliteit was voor het bestemmingsplan ook
altijd al aanwezig onder Wabo en is ongewijzigd onder de Omgevingswet voortgezet. 644

Beleidskeus bestuursorgaan
Voorop staat dat het bestuursorgaan dat het omgevingsplan vaststelt, bepaalt hoe het plan wordt
ingericht en of het op locaties wel of niet nuttig en wenselijk is om voor het bereiken van de voor de
locatie vastgelegde beleidsdoelstellingen te werken met open normen.
Als van de mogelijkheid gebruik wordt gemaakt om te werken met open normen, komt ook de vraag aan de orde
of er daarbij sprake moet zijn van een toestemmingsbesluit in het kader waarvan de open norm in een concrete
omstandigheid, voorafgaand aan het uitvoeren van de activiteit, wordt getoetst. Voor bouwactiviteiten is op
wetsniveau voorzien in een omgevingsvergunningplicht, waarbij het omgevingsplan onderdeel is van de
beoordelingsregels.645

De keuze om te werken met open normen zal per locatie moeten worden afgewogen en ook afhankelijk
zijn van de concrete omstandigheden, zoals de aanwezigheid van belangen van derden,
eigendomsposities, de ruimtelijke context en de ruimte die instructieregels uit het Besluit kwaliteit
leefomgeving en de omgevingsverordening en internationale verplichtingen hiertoe laten.646
Zo zal bijvoorbeeld in een omgevingsplan dat betrekking heeft op een locatie nabij een Natura 2000-gebied
waarschijnlijk geen open norm kunnen worden opgenomen die niet zeker stelt dat de stikstofdepositie op dat
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gebied niet toeneemt. Dat betekent echter niet dat, bijvoorbeeld onder het stellen van een randvoorwaarde op
dat punt, geen open norm kan worden opgenomen bij het reguleren van activiteiten.

Het is mogelijk dat een gemeente in het omgevingsplan gebruik maakt van de verschillende vormen
van afwegingsruimte die het Bkl biedt. Deze verschillende vormen van afwegingsruimte kunnen echter
niet zonder samenhang allemaal tegelijk op één locatie worden toegepast.647
De afwegingsruimte kan dus niet zo worden toegepast dat burgers of bedrijven onevenredig in hun rechten
worden aangetast. Het omgevingsplan moet immers voldoen aan het vereiste van «een evenwichtige toedeling
van functies aan locaties». Dit is net als de eis van «een goede ruimtelijke ordening» uit de huidige Wet ruimtelijke
ordening een algemeen geformuleerde kwaliteitseis aan de te maken afweging.

Ook de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zijn een stok achter de deur voor de gemeente
om de beschikbare afwegingsruimte zorgvuldig toe te passen.
Uit de «evenwichtigheidseis» en het in artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht vervatte
evenredigheidsbeginsel volgt dat bij het toedelen van functies aan locaties en het stellen van regels met het oog
daarop altijd rekening moet worden gehouden worden met alle relevante belangen en dus ook met de relevante
vormen van hinder of belasting van de fysieke leefomgeving. 648

Als op een locatie sprake is van cumulatie van verschillende vormen van hinder of belasting van de
fysieke leefomgeving, dan moet daar dus bij het toepassen van de in het Bkl geboden afwegingsruimte
rekening mee worden gehouden.
Zo zal bij een cumulatie van belastende geuren uit verschillende bronnen, de voor de individuele veehouderij in
het Bkl geboden bandbreedte niet maximaal mogen worden ingevuld. Dat zou immers leiden tot een
onaanvaardbare gecumuleerde belasting voor geur. Als meerdere soorten van belasting (denk aan geur, geluid,
trillingen, straling) naast elkaar voorkomen, dan kan ook dat aanleiding zijn om de belasting van die verschillende
vormen van belasting te beperken. Ook bij het gebruik maken van de afweegruimte moeten de lasten en lusten
immers zorgvuldig verdeeld worden over de veroorzakende en ontvangende partijen, mogen de lasten niet
zwaarder zijn dan noodzakelijk en mogen zij niet onevenredig zijn.

Met het opleggen van rechtstreeks werkende verplichtingen aan een burger worden gebodsbepalingen bedoeld of eisen die aan de bedrijfsvoering van een onderneming worden gesteld zonder
dat wordt voorzien in overgangsrecht.
Wat dat laatste betreft kan bijvoorbeeld worden gedacht aan locatieafhankelijke eisen die een gemeente mag
stellen, bijvoorbeeld ter voorkoming of beperking van geurhinder. Deze eisen kunnen in de toekomst volgen uit
een omgevingsplan of uit een omgevingsvergunning. 649

In een omgevingsplan kunnen in principe gebodsbepalingen worden opgenomen. Dit zijn regels met
een verplichtend karakter, bijvoorbeeld de plicht om te parkeren op eigen terrein of om een
verkrottend gebouw te slopen.
In het huidige bestemmingsplan kunnen dergelijke regels niet worden gesteld. Het omgevingsplan biedt naar zijn
aard wel die ruimte. Daarbij moet worden opgemerkt dat daarbij per concreet geval zal moeten worden
afgewogen of het stellen van dergelijke regels evenredig is. Daarbij kunnen ook een overgangstermijn en het
verstrekken van nadeelcompensatie worden meegewogen.
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De mogelijkheden voor het opnemen van gebodsbepalingen zijn echter begrensd. Het eigendomsrecht
speelt hierbij een cruciale rol. Zodra overheidsregels het recht op een ongestoord genot van het
eigendom beperken, moet worden nagegaan of deze inmenging gerechtvaardigd en proportioneel
is.650
Hierbij moet sprake zijn van een rechtvaardig evenwicht («fair balance») tussen het algemene belang en het
fundamentele recht van het individu.

Om deze evenredigheid te bereiken, kan het nodig zijn om een (ruime) overgangsregeling op te nemen
of om (nadeel)compensatie toe te kennen.
Algemene criteria zijn hiervoor niet te geven. Dit vraagt nadrukkelijk om een afweging per concreet geval. In de
praktijk zal een bouwplicht als bedoeld in de vraag overigens niet snel voorkomen. Het verwezenlijken van een
nieuwe functie en daarbij behorend bouwwerk tegen de wil van de eigenaar, is een uitermate verstrekkende
verplichting en zal in de regel dan ook uitsluitend met toepassing van het onteigeningsinstrumentarium kunnen
plaatsvinden en niet met een in het omgevingsplan opgenomen gebodsbepaling. 651

Daarnaast is het zo dat de bedrijven, met name horeca, winkels, kantoren, scholen en
sportaccommodaties, die niet onder het Bal vallen, meestal gebonden zijn aan een vaste locatie. Dit
betekent dat daar veelal milieuaspecten zoals geluidhinder, verkeersaantrekkende werking of
afvalwater aan de orde zijn.
Deze milieuaspecten spelen al een rol bij de vraag of de activiteit op een locatie überhaupt kan plaatsvinden. Dit
is nu ook al zo in het kader van bestemmingsplannen. Als het antwoord bevestigend is en de activiteit op een
locatie mag plaatsvinden, kunnen voortaan zo nodig direct bij het toedelen van een functie aan relevante
milieuaspecten regels worden gesteld.
Soms zal daarbij een decentrale zorgplicht of doelbepaling voldoende zijn, maar in andere gevallen kunnen meer
gedetailleerde locatie-afhankelijke regels nodig zijn om het evenwicht te borgen tussen de belangen in een
gebied. Op deze wijze kan in een vroeg stadium duidelijkheid voor initiatiefnemers en omgeving worden geboden.
652

Het risico van willekeur bij stellen van regels in het omgevingsplan wordt ondervangen, doordat ook
gemeentelijke bestuursorganen verplicht zijn om betekenis te geven aan de maatschappelijke doelen
van de Omgevingswet, bij de uitoefening van al hun taken en bevoegdheden die zij op basis van die
wet hebben. 653
Dit is voorgeschreven in artikel 2.1 eerste lid van de Omgevingswet, met aansluitend in het tweede lid de
verplichting dat zij rekening moeten houden met de samenhang van de relevante onderdelen en aspecten van de
fysieke leefomgeving en van de rechtstreeks daarbij betrokken belangen.
Dit houdt in dat de gemeentelijke beleidsruimte is ingekaderd met een doel om de leefomgeving te benutten en
te beschermen. Dit vereist een belangenafweging die niet willekeurig kan zijn op basis van slechts lokale inzichten,
maar die moet voldoen aan de regels en beginselen van het algemene bestuursrecht en het omgevingsrecht. Voor
alle regels in het omgevingsplan geldt bovendien adequate rechtsbescherming. 654

Aanwijzing moderniseringslocaties (art.4.18)
In het omgevingsplan kunnen locaties worden aangewezen waar de daar aanwezige bouwwerken
moeten worden gemoderniseerd of worden vervangen door gelijksoortige bebouwing. Zolang deze
650
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modernisering of vervanging niet is verwezenlijkt, wordt het gebruik van die bouwwerken aangemerkt
als afwijkend van de toegedeelde functie.

Regels over het uiterlijk van bouwwerken (art. 4.19)
Als in het omgevingsplan regels worden opgenomen over het uiterlijk van bouwwerken en de
toepassing daarvan uitleg behoeft, stelt de gemeenteraad beleidsregels vast voor de beoordeling van
een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit. Deze beleidsregels zijn zo veel
mogelijk toegesneden op de te onderscheiden bouwwerken.

“Wegbestemmen” van onbenutte mogelijkheden
Als het onwenselijk wordt geacht dat toebedeelde functies en daarmee verbonden bouw- of
gebruiksmogelijkheden gedurende een bepaalde termijn onbenut blijven, kan in de instructieregel
worden bepaald dat na verloop van die termijn de desbetreffende mogelijkheden uit het
omgevingsplan moeten worden heroverwogen of geschrapt. 655
Ook binnen de nieuwe systematiek, waarin de aandacht voor actualisering gericht blijft tot die delen van een
omgevingsplan waar actualisering nodig wordt geacht, blijven de provinciale en rijksbelangen belangen goed te
behartigen met instructieregels.

Inpassingsplicht voor omgevingsvergunningen
De omgevingsvergunning blijft als snel en flexibel instrument inzetbaar om effectief op concrete
ruimtelijke initiatieven te kunnen inspelen. In het omgevingsplan kan worden bepaald dat voor
activiteiten een vergunning nodig is. Daarnaast kan buitenplans een omgevingsvergunning worden
verleend voor activiteiten die in strijd zijn met het omgevingsplan.
Het uitgangspunt is en blijft dat gemeenten ervoor zorgen dat een omgevingsplan actueel is. Dat betekent dat
omgevingsvergunningen waarbij van het omgevingsplan wordt afgeweken, uiteindelijk ingepast moeten worden
in het plan. Dat speelt echter alleen voor omgevingsplan-activiteiten waarmee een blijvende inbreuk op het
omgevingsplan wordt gemaakt. Daarbij gaat het alleen om activiteiten waarbij buiten het omgevingsplan om
(buitenplans) wordt afgeweken van het omgevingsplan. Het betreft dus geen activiteiten die al in het
omgevingsplan met een vergunningenstelsel zijn voorzien. Maar ook bij buitenplans afwijken is niet altijd
inpassing nodig. Activiteiten die slechts tijdelijk van aard zijn, behoeven niet in het plan te worden ingepast.

Om het omgevingsplan actueel te houden is voorzien in een inpassingsplicht voor
omgevingsplanactiviteiten binnen vijf jaar na het onherroepelijk worden van de verleende vergunning.
De inpassingsplicht geldt uitsluitend voor permanente, buitenplanse afwijkingen van het
omgevingsplan. 656
Deze plicht is alleen van toepassing op een omgevingsvergunning voor een voortdurende omgevingsplanactiviteit, die in afwijking van het omgevingsplan een bouwactiviteit mogelijk maakt, of afwijkt van de
toegedeelde functie.
Omdat er nog maar één omgevingsplan per gemeente bestaat, hoeven hiervoor ook niet langer in een
zogenoemde ‘parapluconstructie’ verschillende plannen tegelijkertijd te worden gewijzigd. Ook daarmee wordt
het actueel houden van een omgevingsplan beter beheersbaar en kunnen gemeenten de nodige aanpassingen
gemakkelijker zelfstandig voorbereiden en doorvoeren. 657
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De Omgevingswet verschaft een expliciete grondslag voor het opnemen in het omgevingsplan van een
“verbod behoudens omgevingsvergunning” voor activiteiten die afwijken van het omgevingsplan. Deze
“afwijkactiviteit” wordt in de Omgevingswet “omgevingsplanactiviteit” genoemd.658
De omgevingsplanactiviteit zal zo worden omschreven dat hieronder de activiteiten vallen waarvoor in het
omgevingsplan is bepaald dat een omgevingsvergunning nodig is, en andere activiteiten voor zover die in strijd
zijn met het omgevingsplan. Dat betekent met andere woorden dat zowel de binnenplanse vergunningplichtige
activiteiten als de buitenplanse afwijkingen komen te vallen binnen de term omgevingsplanactiviteit.
De omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit zal worden verleend of geweigerd op de gronden die
zijn opgenomen in het omgevingsplan. In het geval dat de omgevingsvergunning op die gronden zou moeten
worden geweigerd of voor de activiteit geen gronden in het omgevingsplan zijn gegeven, kan de vergunning toch
worden verleend in het belang van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

De combinatie van een binnenplans en buitenplans vergunningenstelsel onder de Omgevingswet
leidt niet tot een procedurele stapeling, zoals dat nu onder de Wabo het geval is.
Indien de binnenplanse vergunning voor een activiteit moet worden geweigerd, moet die activiteit op grond van
de Wabo ook worden aangemerkt als een andere activiteit om af te wijken van het bestemmingsplan, waarna de
vergunning voor beide activiteiten alsnog kan worden verleend. De Invoeringswet regelt dat wanneer een
omgevingsvergunning op grond van het omgevingsplan moet worden geweigerd, de vergunningaanvraag binnen
dezelfde procedure alsnog kan worden toegekend in het belang van een evenwichtige toedeling van functies aan
locaties.

Regels voor kostenverhaal in het omgevingsplan
Regels bij integrale ontwikkeling
Ingevolge artikel 13.14. moeten voor kostenverhaal bij integrale gebiedsontwikkeling in ieder geval
in het omgevingsplan worden opgenomen:
• Het kostenverhaalsgebied waarbinnen de kosten worden gemaakt.
• De werken, werkzaamheden en maatregelen, waarvan meer gebieden profijt hebben.
• De raming van de kosten en opbrengsten per kostenverhaalsgebied.
• Regels over de verdeling van de kosten over de activiteiten.
• Regels over de eindafrekening van de kosten.
• Begrenzing van het kostenverhaal in het kostenverhaalsgebied (totale kostenverhaal kan niet hoger zijn dan
totale opbrengsten).

Met deze regels kan de onder de Wro gehanteerde praktijk worden voortgezet. Weliswaar spreekt de
Omgevingswet niet langer van exploitatie-opzet, maar die kan wel als rekenkundig hulpmiddel
gebruikt worden voor het bepalen van de per activiteit verschuldigde geldsom.
Daarnaast wordt in het Omgevingsbesluit bepaald dat voor integrale gebiedsontwikkeling de inbrengwaarden van
alle binnen het kostenverhaalsgebied te ontwikkelen percelen en de kosten die eigenaren op hun eigen perceel
maken in de kostenraming moeten worden opgenomen.
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Regels bij organische ontwikkeling 659
Voor kostenverhaal bij organische gebiedsontwikkeling moeten in ieder geval in het omgevingsplan
worden opgenomen:
• Het kostenverhaalsgebied waarbinnen de kosten worden gemaakt.
• De werken, werkzaamheden en maatregelen, waarvan meer gebieden profijt hebben.
• Het maximum van de globaal te verhalen kosten per kostenverhaalsgebied en het maximum van de
kostenverhaalsbijdrage per activiteit.
• Regels over de verdeling van de kosten over de activiteiten.
• Regels over de eindafrekening van de kosten.

(Deze onderdelen worden in hoofdstuk 21 toegelicht).
Zowel voor integrale als organische gebiedsontwikkeling moet het kostenverhaalsgebied in het
omgevingsplan vastgelegd worden. De kosten binnen een kostenverhaalsgebied worden bij elkaar
opgeteld en omgeslagen over de aangewezen activiteiten.
Daarom is de begrenzing van het gebied van belang. Het kostenverhaalsgebied wordt zo begrensd dat alle
onderdelen van de beoogde ontwikkeling erin vallen. Het mag net als onder de huidige regeling uit verschillende
niet aaneengesloten delen bestaan.
De begrenzing van het gebied moet gemotiveerd worden op basis van een functionele, geografische,
stedenbouwkundige of civieltechnische samenhang van de te verrichten activiteiten en investeringen op een
locatie. Grond waarop geen werken of activiteiten zijn voorzien, wordt buiten het kostenverhaalsgebied gelaten.
De gemeenteraad kan de begrenzing alleen aanpassen via een wijziging van het omgevingsplan.

Door het opnemen van een tijdvak in het omgevingsplan geeft de gemeenteraad aan zich te willen
inspannen de gebiedsontwikkeling binnen die periode tot verwezenlijking te laten komen.660
De regels voor kostenverhaal in het omgevingsplan dienen te worden geactualiseerd. De regeling
voor grondexploitatie in de Wro en de Omgevingswet verplicht tot herziening van het exploitatieplan
respectievelijk de regels over kostenverhaal in het omgevingsplan. In de Wro geldt de verplichting dat
de regels over grondexploitatie in het exploitatieplan ten minste jaarlijks worden herzien. Hoofdstuk
12 van de Omgevingswet bepaalt dat die herziening minimaal eens in de twee jaar dient plaats te
vinden. 661
Een herziening heeft alleen meerwaarde als daarvoor aanleiding bestaat, bijvoorbeeld als de ramingen niet meer
actueel zijn. Ook om die reden wordt met dit wetsvoorstel ervoor gekozen om die verplichting niet langer op te
nemen, maar uiteraard is de gemeenteraad bevoegd om het omgevingsplan te herzien als dat nodig is. Dit geldt
voor zowel integrale als organische gebiedsontwikkeling. Deze bevoegdheid vergroot de flexibiliteit, verlaagt de
administratieve lasten en past in de decentralisatie van bevoegdheden.
Bij dynamische ontwikkelingen is het voor gemeentebesturen overigens wel raadzaam de berekeningen actueel
te houden om snel te kunnen inspringen op individuele aanvragen. Gemeentebesturen moeten op grond van het
Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in de jaarrekening rapporteren over het
grondbeleid op basis van actuele cijfers. Die actualiseringsslag kan de gemeenteraad ook gebruiken voor
actualisering van de kostenverhaalsregels in het omgevingsplan. Tussentijds kan een herziening van de regels over
kostenverhaal in het omgevingsplan ook aan de orde zijn als bijvoorbeeld het bouwprogramma of het
kostenplafond verandert.
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Aan kostenverhaal gerelateerde onderwerpen in het omgevingsplan
In de Wro en hoofdstuk 12 van de Omgevingswet is het kostenverhaal gerelateerd aan een aantal nietfinanciële aspecten rond bouwlocaties, die grote invloed hebben op het kostenverhaal. Dat betreft de
looptijd en fasering van werken, werkzaamheden en maatregelen van de ontwikkeling, koppelingen
tussen werken, werkzaamheden, maatregelen en bouwplannen, locatie-eisen voor het bouw- en
woonrijp maken, inrichtingseisen ten aanzien van de kwaliteit van de inrichting van de openbare
ruimte en de nutsvoorzieningen en woningbouwcategorieën. 662
Al deze onderwerpen kunnen geregeld worden in het omgevingsplan, als regels hierover noodzakelijk zijn in het
belang van de fysieke leefomgeving en met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Ook
kunnen voorschriften hierover aan een omgevingsvergunning worden verbonden.
Bij algemene maatregel van bestuur zullen de woningbouwcategorieën worden aangewezen, waarover regels
kunnen worden gesteld in het omgevingsplan. In de huidige situatie zijn in het Besluit ruimtelijke ordening sociale
huur, sociale koop, middeldure huur en particulier opdrachtgeverschap (vrije kavels) als woningbouwcategorieën
aangewezen.
In het Omgevingsbesluit is de categorie sociale koop geschrapt. Het Besluit kwaliteit leefomgeving bevat
instructieregels over woningbouwcategorieën. De aanwijzing van woningbouwcategorieën heeft alleen
betrekking op nieuwe functies die worden mogelijk gemaakt in het omgevingsplan. De aanwijzing kan niet worden
ingezet voor de bestaande woningvoorraad.

Regels voor bouwen in het omgevingsplan

Bouwen als omgevingsactiviteit
Het omgevingsplan bevat, net als momenteel het bestemmingsplan, de regels voor de bouwwerken
die op een bepaalde locatie mogen worden gebouwd en in stand worden gehouden en in hoeverre
voor het bouwen zelf een omgevingsvergunning nodig is.
Ook als het omgevingsplan bij vergissing niet bepaalt dat er een vergunning nodig is, kunnen er alleen
bouwwerken worden gebouwd die voldoen aan de regels uit het omgevingsplan. Voor een goede overgang naar
het nieuwe stelsel zal er met de invoeringsregelgeving overigens voor worden gezorgd dat het bouwen bij de
inwerkingtreding van de Omgevingswet vergunningplichtig blijft. Zolang er geen wijzigingen op dit punt in het
omgevingsplan worden doorgevoerd, blijft de vergunningplicht voor het bouwen onverminderd bestaan. Het ligt
daarmee niet voor de hand dat er een hiaat zal ontstaan waarvoor een noodmaatregel nodig is. 663

Het omgevingsplan bevat een sluitende regeling voor de vraag of op een locatie een bouwwerk kan
worden gebouwd. Als het omgevingsplan bepaalt dat er voor het bouwen op de betreffende locatie
een omgevingsvergunning nodig is en het bouwwerk voldoet aan de voor dat bouwwerk gestelde
beoordelingsregels, moet de vergunning worden verleend. 664
Indien het omgevingsplan alleen regels stelt voor het bouwen van een bouwwerk, zonder dat daarbij wordt
bepaald dat een vergunning nodig is, kan het bouwwerk overeenkomstig die in het omgevingsplan opgenomen
rechtstreeks werkende regels worden gebouwd. Naast een eventuele vergunning die op grond van het
omgevingsplan nodig is, kan een vergunning voor het bouwen zijn vereist in verband met de technische regels uit
het Bbl.
Met het Invoeringsbesluit wil het kabinet invulling geven aan de categorie vergunningplichtige gevallen in het Bbl.
Het is overigens een misverstand dat er in het geval dat er geen vergunningplicht geldt, niet aan regels zou
hoeven te worden voldaan. Tijdens en na de bouw is het college van burgermeester en wethouders belast met
het toezicht op de naleving en de handhaving van zowel de op het bouwwerk betrekking hebbende regels uit het
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omgevingsplan als de algemene regels uit het Bbl. Bij overtreding van die regels behoort er handhavend te worden
opgetreden. Belanghebbenden kunnen hierom verzoeken. 665

Limitatief-imperatief stelsel
De vraag kan worden gesteld in hoeverre het opnemen van regels in het omgevingsplan met een open
norm, zich verhoudt tot het limitatief-imperatieve stelsel en het gebonden karakter van de
beschikkingsbevoegdheid van de vergunningplicht voor bouwactiviteiten.666
Hierover kan worden opgemerkt dat het limitatief-imperatieve stelsel er op zichzelf niet aan in de weg staat om
te werken met open normen. Als dat wenselijk wordt geacht kunnen in het omgevingsplan regels worden gesteld
die beleidsvrijheid, beoordelingsruimte of beoordelingsvrijheid aan het bevoegd gezag geven bij het uitoefenen
van de bevoegdheid om een omgevingsvergunning te verlenen.
Het gebonden karakter van de bevoegdheid wordt bepaald door de beleidsvrijheid of beoordelingsruimte die
regels laten voor een eigen beoordeling. Binnen de gelimiteerde marges van die vrijheid of ruimte kan het
bevoegd gezag in zo’n geval bepalen of de vergunning moet worden verleend of geweigerd.
Ook dan blijft gelden dat de vergunning moet worden verleend als binnen die marges geen ruimte bestaat om de
vergunning te weigeren. Andersom blijft gelden dat als binnen de ruimte die de regels van het omgevingsplan
laten, verlening van de vergunning niet mogelijk is, de omgevingsvergunning buiten het omgevingsplan om toch
kan worden verleend in het belang van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.

Onder de Wro en de Wabo stelsel limiteert het stelsel de mogelijkheid om een omgevingsvergunning
voor een bouwactiviteit te weigeren tot (in het kort) de regels voor technische bouwkwaliteit, zoals
die voorheen in het Bouwbesluit waren opgenomen, de regels uit het bestemmingsplan en de
bouwverordening, en het welstandsvereiste.
Het imperatieve element in het stelsel kwam tot uiting in het vereiste dat de vergunning moest worden verleend
als het bouwplan aan die regels voldeed. De beoordeling moest dus plaatsvinden binnen het stelsel van regels
uit het Bouwbesluit, bestemmingsplan, bouwverordening en de welstandsregels. Als het bouwplan aan die regels
voldeed, konden er binnen dit gelimiteerde stelsel geen aanvullende gronden worden aangevoerd op basis
waarvan de vergunning toch zou moeten worden geweigerd.

Maar als het bouwplan op basis van dit gelimiteerde toetsingskader zou moeten worden geweigerd,
bestond er wel ruimte om buiten dit kader om de vergunning toch te verlenen.
Althans dat gold voor de regels in het bestemmingsplan en het welstandsvereiste. Ook al was een bouwplan in
strijd met die regels, dan kon de vergunning - ondanks strijd met het bestemmingsplan - toch worden verleend
mits het plan voldeed aan een goede ruimtelijke ordening. Van het welstandsvereiste kon worden afgeweken als
het bevoegd gezag van oordeel was dat de vergunning toch moest worden verleend.

Het limitatief-imperatieve karakter binnen het stelsel kwam dus alleen tot uiting in een plicht om de
vergunning te verlenen als er geen sprake was van een weigeringsgrond binnen het gelimiteerde
toetsingskader.
Als het gelimiteerde toetsingskader tot een weigeringsgrond leidde, bestonden er zowel voor het
bestemmingsplan als het welstandsvereiste mogelijkheden om buiten het gelimiteerde stelsel om de vergunning
toch te verlenen. Het weigeren van de vergunning was voor het bestemmingsplan en het welstandsvereiste dus
niet imperatief vorm gegeven.
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Onder de Omgevingswet is het limitatief-imperatieve stelsel voor de bouwactiviteit op gelijkwaardige
manier vormgegeven. In de Omgevingswet blijft het limitatief-imperatieve karakter in gelijkwaardige
vorm behouden voor het scheiden van de bouwactiviteit in een technische bouwactiviteit en een
bouwactiviteit die op grond van het omgevingsplan vergunningplichtig is.
Dat betekent voor de technische bouwactiviteit dat de vergunning (imperatief) moet worden verleend als uit de
regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving geen weigeringsgrond voortvloeit. Andersom geldt dat de
vergunning (imperatief) moet worden geweigerd als deze op grond van die regels niet kan worden verleend.
Buiten dit imperatieve stelsel (limitatief) kunnen geen andere gronden worden aangevoerd om de vergunning te
verlenen of te weigeren.
Voor de omgevingsvergunningplicht die uit de regels van het omgevingsplan voortvloeit, geldt eveneens dat de
vergunning (imperatief) moet worden verleend als de vergunning niet op grond van de regels uit het
omgevingsplan kan worden geweigerd. Als de vergunning op grond van de in het omgevingsplan opgenomen
regels niet kan worden verleend, bestaat er echter geen plicht om de vergunning te weigeren. De mogelijkheid
bestaat in dat geval om de vergunning, buiten het omgevingsplan om, toch te verlenen – via een “buitenplanse”
vergunning voor een omgevingsplanactiviteit - in het belang van een evenwichtige toedeling van functies van
locaties. Dit stelsel geldt voor alle in het omgevingsplan vergunningplichtig gestelde activiteiten en dus ook voor
de bouwactiviteit.667

Splitsing van bouwregels
De Omgevingswet voorziet in een andere opzet voor de manier waarop de vergunningplicht voor
bouwactiviteiten wordt bepaald. Daardoor wordt het mogelijk om de afbakening van
vergunningplichtige bouwactiviteiten beter af te stemmen op enerzijds de regels voor technische
bouwkwaliteit en anderzijds de regels die in het omgevingsplan voor bouwwerken worden gesteld. 668
Dit zal worden bereikt door de vergunningplicht voor de bouwactiviteit op te splitsen in een vergunningplicht
voor een ‘technische bouwactiviteit’ en een vergunningplicht op grond van het omgevingsplan. Hierdoor kan het
aantal vergunningplichtige activiteiten verder worden beperkt. Dat leidt naar verwachting tot een aanzienlijke
administratieve lastenreductie.

De regels voor technische bouwkwaliteit zijn landelijk uniform in het Besluit bouwwerken
leefomgeving (Bbl) opgenomen. In dat besluit zullen bij Invoeringsbesluit ook de technische
bouwactiviteiten worden aangewezen waarvoor, met het oog op een preventieve toets aan die regels,
een (omgevings)vergunning nodig is.
Alleen voor bouwwerken met een zwaarder risicoprofiel zal nog een omgevingsvergunning nodig zijn. Gedacht
kan worden aan bouwwerken met verschillende bouwlagen en verdiepingsvloeren, verbouwingen met
wijzigingen in de brandcompartimentering of bouwwerken met een hoogte van meer dan 5 meter. 669
Daarmee komt een eind aan de vreemde situatie waarin bijvoorbeeld een dakkapel aan de voorkant van een
woning, die vergunningplichtig is wegens de ruimtelijke effecten, ook volledig preventief wordt getoetst aan de
regels voor technische bouwkwaliteit terwijl een identieke dakkapel aan de achterzijde van een woning geheel
vergunningvrij is.

Voor de lokale bouwregels en het bepalen van de vergunningplicht in het omgevingsplan heeft de
gemeente een centrale rol.670
In het wettelijke stelsel onder de Wabo werd in het kader van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor
een bouwactiviteit getoetst aan de gemeentelijke regels voor bouwactiviteiten die waren opgenomen in het
bestemmingsplan (of beheersverordening), de bouwverordening en de welstandsnota. Deze bouwregels zijn onder
de Omgevingswet gebundeld in het omgevingsplan.
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De gemeente bepaalt in het omgevingsplan niet alleen aan welke regels een bouwwerk op een locatie moet
voldoen, maar ook of het voor de bouwregels nodig is dat er in het kader van een vergunning preventief aan die
regels wordt getoetst.671

De vergunningplicht voor bouwwerken wordt dus niet langer op het niveau van de wet en AMvB
bepaald, maar de gemeente bepaalt in het omgevingsplan of er een vergunning nodig is.
Het is een logische stap dat een gemeente zelf in het omgevingsplan bepaalt of een vergunning nodig is, ook als
het om bouwactiviteiten gaat. Een vergunningsplicht ligt ook voor de hand als een deskundigenadvies nodig is
van bijvoorbeeld een ruimtelijke adviescommissie of een archeoloog. 672

Het vergunningenstelsel voor bouwactiviteiten wordt ook flexibeler doordat, zowel tegelijkertijd als
los van elkaar en gespreid in de tijd, een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd voor de
beoordeling van een bouwactiviteit aan het omgevingsplan en een beoordeling van een bouwactiviteit
aan de regels voor technische bouwkwaliteit.673
Ook kan winst worden geboekt in een verduidelijking van de regels voor vergunningvrij bouwen, als deze in het
omgevingsplan worden geïntegreerd.

De bij een besluit tot vaststelling van een omgevingsplan opgenomen motivering en de daarbij
behorende gegevens en bescheiden over bijvoorbeeld onderzoek en zienswijzen, maken geen deel uit
van het omgevingsplan zelf. 674
Dat geldt ook voor de artikelsgewijze toelichting uit het derde deel van het vaststellingsbesluit. Deze delen van
het omgevingsplan zijn, net als de toelichting bij een bestemmingsplan en de (artikelsgewijze) toelichting bij
andere algemeen verbindende voorschriften, niet juridisch bindend. Wel kunnen deze delen uiteraard een rol
spelen bij de interpretatie van de regels van het omgevingsplan.

Doorwerking beleid van Rijk en provincie in het omgevingsplan
Het is primair aan de gemeente is om regels te stellen die betrekking hebben op het toewijzen van
functies aan locaties. Het is echter onvermijdelijk dat ook het Rijk en waterschappen ter vervulling van
specifiek toebedeelde taken, regels stellen over de fysieke leefomgeving.
Het kan daarbij ook gaan om regels die betrekking hebben op het toewijzen van functies aan locaties. Zo zal het Rijk
bijvoorbeeld bij AMvB beperkinggebieden aanwijzen, bijvoorbeeld bij autosnelwegen of bepaalde waterstaatswerken, waarvoor mede wordt bepaald dat voor aangewezen activiteiten een omgevingsvergunning is vereist. Ook
de waterschapsverordening zal regels bevatten waarmee functies aan locaties worden toebedeeld en waarbij
locatiegericht beperkingen en verplichtingen worden gegeven met het oog daarop.675

Voor provincies ligt nadrukkelijk het primaat bij het stellen van instructieregels, als het de toedeling
van functies aan locaties betreft en het met het oog daarop stellen van regels. Deze regels dienen
zoveel mogelijk in het omgevingsplan te worden opgenomen, zodat de door de gemeente gestelde
regels in het omgevingsplan hier goed op kunnen worden afgestemd.676
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Net zoals dat voor het Rijk en waterschappen geldt, kan het voorkomen dat de provincie regels wenst te stellen
waarvan het niet effectief en doelmatig is als deze langs de «omweg» van een instructieregel worden gesteld. Daarbij
moet telkens zorgvuldig door de provincie worden afgewogen of het nadeel van een beperktere kenbaarheid en het
ontbreken van afstemming met de regels uit een omgevingsplan, opweegt tegen de voordelen om uit een oogpunt
van doelmatigheid en doeltreffendheid zelf in de omgevingsverordening regels te stellen.
Een voorbeeld waaraan gedacht kan worden waarbij de provincies rechtstreeks zelf regels stellen is de mogelijkheid
tot het aanwijzen van gebieden in verband met de bescherming van een landschappelijk of natuurbelang dat de
provincie in haar beleid heeft aangemerkt als provinciaal belang.
Ook kan gedacht worden aan de aanwijzing van grondwaterbeschermingsgebieden. Denkbaar is overigens dat een
provincie de toedeling van functies aan locaties als zodanig met een instructieregel opdraagt aan gemeenten, maar
dat de met het oog op die functies gestelde regels voor deze locaties uniform en centraal in de provinciale verordening
worden opgenomen.
Hiermee kan worden vermeden dat veel gemeenten voor veel locaties dezelfde regels in hun omgevingsplannen
moeten «overschrijven». Zodra bij het stellen van de regels afweegruimte bestaat, ligt het voor de hand om ook het
stellen van die regels aan gemeenten over te laten. 677

Op diverse terreinen zal er meer ruimte bestaan voor gemeenten om onderwerpen naar eigen inzicht
in het omgevingsplan te reguleren. Daarbij gaat het niet alleen om onderwerpen over de fysieke
leefomgeving die nu nog niet in het bestemmingsplan, maar in aparte gemeentelijke verordeningen
geregeld zijn. 678
Door het verminderen van rijksregelgeving en de ruimere mogelijkheid tot het stellen van maatwerkregels, krijgen
gemeenten straks ook meer mogelijkheden om onderwerpen, al dan niet aanvullend op en afwijkend van
rijksregelgeving, in het omgevingsplan te reguleren. Groot voordeel daarvan is dat onderwerpen planmatig, op maat
en toegespitst op de lokale wensen en behoeften kunnen worden gereguleerd.679

Betrokkenheid Rijk bij omgevingsplan
Het Rijk heeft een met de provincies vergelijkbare, maar op een ander niveau coördinerende, rol en is
belast met de behartiging van nationale belangen. Voor het Rijk wordt niet in een specifieke
betrokkenheid bij omgevingsplannen voorzien.
Het Rijk kan immers – anders dan de provincies – zelfstandig gebruik maken van de bevoegdheid tot schorsing en
vernietiging. Het risico op doorkruising van het beleidsoordeel van een ander bestuursorgaan of andere
bestuurslaag is daarbij niet aan de orde. Daarnaast kan de Kroon door toepassing van de bevoegdheid tot
vernietiging van besluiten hetzelfde resultaat bereiken als met de hiervoor beschreven specifieke provinciale
bevoegdheden. 680

Provinciale betrokkenheid bij omgevingsplan
Het is primair aan de gemeente is om regels te stellen die betrekking hebben op het toewijzen van
functies aan locaties. Het is echter onvermijdelijk dat ook provincie, het Rijk en de waterschappen ter
vervulling van specifiek toebedeelde taken dergelijke regels stellen.
Zo zal het Rijk bijvoorbeeld AMvB beperkinggebieden aanwijzen voor autosnelwegen of waterstaatswerken. Ook
de waterschapsverordening zal regels bevatten waarmee functies aan locaties worden toebedeeld en waarbij
locatiegericht beperkingen en verplichtingen worden gegeven met het oog daarop.
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Voor provincies ligt nadrukkelijk het primaat bij het stellen van instructieregels, als het de toedeling
van functies aan locaties betreft en het met het oog daarop stellen van regels.
Deze regels dienen zoveel mogelijk in het omgevingsplan te worden opgenomen, zodat de door de gemeente
gestelde regels in het omgevingsplan hier goed op kunnen worden afgestemd. Net zoals dat voor het Rijk en
waterschappen geldt, kan het voorkomen dat de provincie regels wenst te stellen waarvan het niet effectief en
doelmatig is als deze langs de «omweg» van een instructieregel worden gesteld. Daarbij moet telkens zorgvuldig
door de provincie worden afgewogen of het nadeel van een beperktere kenbaarheid en het ontbreken van
afstemming met de regels uit een omgevingsplan, opweegt tegen de voordelen om uit een oogpunt van
doelmatigheid en doeltreffendheid zelf in de omgevingsverordening regels te stellen.
Een voorbeeld waaraan gedacht kan worden waarbij de provincies rechtstreeks zelf regels stellen is de
mogelijkheid tot het aanwijzen van gebieden in verband met de bescherming van een landschappelijk of
natuurbelang dat de provincie in haar beleid heeft aangemerkt als provinciaal belang. Ook kan gedacht worden
aan de aanwijzing van grondwaterbeschermingsgebieden.
Denkbaar is overigens dat een provincie de toedeling van functies aan locaties als zodanig met een instructieregel
opdraagt aan gemeenten, maar dat de met het oog op die functies gestelde regels voor deze locaties uniform en
centraal in de provinciale verordening worden opgenomen. Hiermee kan worden vermeden dat veel gemeenten
voor veel locaties dezelfde regels in hun omgevingsplannen moeten «overschrijven». Zodra bij het stellen van de
regels afweegruimte bestaat, ligt het voor de hand om ook het stellen van die regels aan gemeenten over te laten.

Procedureel gezien is de betrokkenheid van de provincie bij de totstandkoming van een
omgevingsplan tweeledig. Enerzijds is er proactieve spoor. Door middel van een proactieve instructie
kan de provincie het gemeentelijke beleid beïnvloeden. Als de instructie niet het gewenste effect
sorteren, kan de provincie gebruik maken van het reactieve spoor.
Dit reactieve spoor biedt twee routes. In de eerste plaats voorziet de Omgevingswet in een provinciale
reactieve interventiebevoegdheid bij de toedeling van functies aan locaties in gemeentelijke
omgevingsplannen, die in strijd zijn met provinciaal beleid dat vooraf kenbaar is gemaakt. 681
Gedeputeerde staten kunnen na de bekendmaking van het omgevingsplan bepalen dat een onderdeel van het
omgevingsplan geen deel uit blijft maken van het omgevingsplan. Daarbij moet wel een provinciaal belang blijken
– bijvoorbeeld - uit een document dat door een bestuursorgaan van de provincie openbaar is gemaakt. Ook
moeten GS over het onderwerp van het omgevingsplan een zienswijze hebben ingediend.
In deze regeling is een procedurele verbetering doorgevoerd ten opzichte van de regeling onder de Wro. Deze
houdt in dat het interventiebesluit wordt genomen en bekendgemaakt nadat van het omgevingsplan mededeling
is gedaan. Dit is een verbetering ten opzichte van de huidige praktijk, waarbij de reactieve aanwijzing voorafgaand
aan de publicatie van het vastgestelde bestemmingsplan moet plaatsvinden. 682
Indien de gemeente een vergunning verleent om af te wijken van het omgevingsplan en die vergunning doorkruist
eveneens het provinciaal beleid dat vooraf is aangegeven dan kan de provincie deze vergunning tegenhouden
door instemming te onthouden aan deze omgevingsvergunning.

Veel bestemmingsplannen worden gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp daarvan. De
verwachting is dat dit met het omgevingsplan niet anders zal zijn. Het omgevingsplan treedt vier
weken na de mededeling in werking.
Binnen deze periode kunnen gedeputeerde staten besluiten dat onderdelen van het omgevingsplan geen deel
blijven uitmaken van het omgevingsplan. Het reactieve interventiebesluit treedt dan tegelijkertijd in werking met
het omgevingsplan waarop het betrekking heeft.
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De beroepstermijn en de termijn voor gedeputeerde staten om een interventiebesluit te nemen beginnen dus op
hetzelfde moment. Door deze termijnen parallel te schakelen wordt tenminste vier weken tijdwinst geboekt ten
opzichte van de regeling onder de Wro.
Net als in de Wro en Wabo wordt voor de inzet van de interventiebevoegdheid als voorwaarde gesteld, dat van
deze bevoegdheid uitsluitend gebruik kan worden gemaakt als er strijd is met een provinciaal belang als bedoeld
in artikel 2.3, tweede lid, onder a Omgevingswet.
Het interventiebesluit dient conform artikel 3:46 Awb te berusten op een deugdelijke motivering. Dat betekent
dat moet worden gemotiveerd waarom er in het specifieke geval sprake is van strijd met een provinciaal belang,
uit welk door de provincie openbaar gemaakt document dat belang blijkt, en wat de redenen zijn die interventie
in het specifieke geval rechtvaardigen. 683

Ook moet bij het besluit worden gemotiveerd waarom het desbetreffende belang niet met de inzet
van andere aan de bestuursorganen van de provincie toekomende bevoegdheden kon worden
beschermd. 684
Met deze motiveringsverplichting wordt bereikt dat terughoudend met deze bevoegdheid wordt omgegaan. Deze
aanvullende motiveringsplicht is bedoeld om de jurisprudentie die hierover onder de Wro tot ontwikkeling is
gekomen, onder de Omgevingswet te continueren.
Dit betekent dat ook onder de Omgevingswet geen herhaalde inzet van deze bevoegdheid voor vergelijkbare
gevallen is gewenst. 685

Het provinciale belang dient in beginsel proactief met instructieregels te worden beschermd. Treedt er
strijd op met gestelde instructieregels dan kan de reactieve bevoegdheid worden ingezet om
inwerkingtreding van besluiten die strijdig zijn met de instructieregel te voorkomen.
De regering acht de hiervoor beschreven vorm van provinciale betrokkenheid minder passend bij
omgevingsvergunningen voor activiteiten die afwijken van de in het omgevingsplan vastgelegde toedeling van
functies aan locaties en met het oog daarop gestelde regels betreffen.
De reden daarvoor is dat een groot deel van deze omgevingsvergunningen niet wordt voorbereid met de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure, maar met de reguliere voorbereidingsprocedure die geen zienswijzenfase
kent.
De provinciale betrokkenheid bij omgevingsvergunningen voor deze afwijkactiviteiten is daarom vormgegeven
met de generieke figuur van «advies met instemming bij omgevingsvergunningen». 686

Naast de specifieke provinciale interventiebevoegdheid in geval van een omgevingsplan dat in strijd is
met een provinciaal belang, kunnen provincies - als zij een zienswijze hebben ingediend op het ontwerp
(artikel 6:13 Awb) - beroep instellen tegen het omgevingsplan.
De aanwezigheid van een specifieke interventiebevoegdheid met betrekking tot het omgevingsplan staat aan het
gebruik van dit beroepsrecht niet in de weg.
Ook kunnen provincies in geval van een omgevingsplan dat in strijd is met rijksregels of uit rijksbeleid kenbare
nationale belangen, beroep instellen tegen het omgevingsplan.
Deze mogelijkheid staat naast de mogelijkheid om de Kroon te verzoeken om het omgevingsplan wegens strijd
met het recht of algemeen belang te vernietigen.687
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Dit betekent echter niet dat eerst beroep kan worden ingesteld en vervolgens een herkansing via de
weg van vernietiging kan plaatsvinden. Dit is uitgesloten in artikel 10:37 Awb.
In dat artikel is geregeld dat, als een rechter over een besluit een uitspraak heeft gedaan, dat besluit niet kan
worden vernietigd op gronden die in strijd zijn met de uitspraak van de rechter.
Tegen het besluit waarin gedeputeerde staten bepalen dat een onderdeel van het omgevingsplan geen deel blijft
uitmaken van het omgevingsplan (artikel 16.20) kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State.688

Provincies zijn op grond van titel 2.10 van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening verplicht
om in de provinciale ruimtelijke verordening regels op te nemen ter bescherming van het
Natuurnetwerk Nederland (voorheen: de Ecologische hoofdstructuur). 689
Deze regels zullen onder de Omgevingswet gecontinueerd worden als instructieregels om bij omgevingsverordening nadere instructieregels over de inhoud van omgevingsplannen te stellen. Het zijn minimumnormen
en het staat gemeenten vrij strengere regels vast te stellen. Verder kunnen gemeenten in hun omgevingsplan uit
eigen beweging regels opnemen ter bescherming van natuurwaarden van lokale betekenis, die geen
internationale of nationale bescherming kennen.690

In beginsel bemoeit een provincie zich niet met binnenstedelijke ontwikkelingen. Dit laat zij over aan
gemeenten die daarvoor verantwoordelijk zijn. Provincies kunnen m2-grenzen hanteren waarboven
zij zich wel bemoeien met binnenstedelijke ontwikkelingen. Dit kan regionaal verschillen. Dit kunnen
zij vastleggen in hun verordening. 691

Toedeling van functies door provincie of het Rijk
Het omgevingsplan vormt het kader waarbinnen de verschillende functies en met het oog daarop
gestelde regels samenkomen. Bij de totstandkoming daarvan vindt er inhoudelijke afstemming plaats
tussen deze functies en regels. Daarom is voor de Omgevingswet als uitgangspunt gekozen dat,
wanneer een provincie of het Rijk functies aan locaties wil toedelen, die toedeling zo veel mogelijk
via instructieregels of instructies op grond van afdeling 2.5 plaatsvindt.
Voor provincies is dit uitgangspunt in expliciet in de Omgevingswet vastgelegd. Instructieregels of instructies
die beleidsruimte bieden voor bijvoorbeeld de begrenzing van locaties waarvoor regels moeten worden gesteld,
bieden de gemeente de mogelijkheid deze begrenzing in afstemming op andere functies en daarbij gegeven
regels vorm te geven. Bevatten de instructieregels geen beleidsruimte, dan kan de gemeente ervoor zorgen dat
geen onnodige beperking van activiteiten plaatsvindt door tegelijkertijd de eigen toedeling van functies of de
met het oog daarop gestelde regels voor zover nodig en mogelijk aan te passen. 692

De Omgevingswet bepaalt dat alleen als het niet doelmatig en doeltreffend zou zijn om via
instructieregels of instructies te werken, de provincie de toedeling van functies aan locaties zelf direct
in de omgevingsverordening kan vastleggen.
Voorbeeld: Twee provincies hebben in een provinciale monumentenverordening regels gesteld over de
aanwijzing en het behoud van monumenten van provinciaal belang. Voor activiteiten die in de verordeningen
zijn genoemd geldt een vergunningplicht. Deze verordeningen zullen opgaan in de omgevingsverordening.
Omdat het toekennen van de status «monument» inhoudt dat aan dat object een functie wordt toegekend,
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geldt ook hier het uitgangspunt dat deze aanwijzing en regulering vorm krijgt via instructieregels of instructies
op grond van afdeling 2.5.

Het betekent dat de regels in die bedoelde verordeningen met toepassing van artikel 4.2, tweede lid
Omgevingswet moeten worden geherformuleerd als instructieregels over de inhoud van
omgevingsplannen. Alleen als provinciale staten tot het gefundeerde oordeel komen dat
instructieregels over activiteiten tot behoud van monumenten van provinciaal belang in het
omgevingsplan niet doelmatig en doeltreffend zijn, biedt de Omgevingswet de mogelijkheid om van
de hoofdregel af te wijken. Daarbij moeten wel de grenzen van artikel 2.3, tweede lid, in acht worden
genomen. 693

Instructieregels voor het omgevingsplan
Het Rijk en de provincies kunnen met instructieregels en instructies invloed uitoefenen op de inhoud
van omgevingsplannen. Echter bij het opstellen van de rijksinstructieregels in het Bkl is het oogmerk
de lokale afwegingsruimte zo groot mogelijk te laten.
Het bovenstaande leidt er toe dat de lokale afwegingsruimte bij de vaststelling van een omgevingsplan aanmerkelijk
groter wordt dan nu het geval is bij het bestemmingsplan. Daarbij blijven de waarborgen voor (rechts)bescherming
bestaan. 694

Naast het uit de wet voortvloeiende vereiste van een evenwichtige functietoedeling, moet een
omgevingsplan dus ook voldoen aan instructieregels die voor omgevingsplannen in hoofdstuk 5 van
het Besluit kwaliteit leefomgeving en in de omgevingsverordening van de provincie zijn neergelegd.
Met deze instructieregels wordt voor een deel de ‘speelruimte’ bepaald, waarbinnen de gemeenteraad zijn
regelgevende taak over de fysieke leefomgeving uitoefent. De toedeling van functies aan locaties en het met het oog
hierop stellen van regels in het omgevingsplan zullen, door het in acht nemen van de instructieregels, een evenwicht
tussen de door het Besluit kwaliteit leefomgeving beschermde belangen en de toegekende functies en gestelde regels
moeten bewerkstelligen.
Zo zal bij de toedeling van een functie die gevolgen kan hebben voor een watersysteem het waterbelang moeten
worden meegewogen en zullen de opvattingen van het bestuursorgaan dat belast is met het beheer van het
watersysteem hierbij moeten worden betrokken. Ook zullen regels gesteld worden ter bescherming van het daarvoor
in aanmerking komend cultureel erfgoed.

De wijzigingen in de rijksregulering laten vooral voor locatieafhankelijke onderwerpen meer ruimte
voor regulering in het omgevingsplan. Dat geldt bijvoorbeeld voor het reguleren van de
milieugebruiksruimte op onderwerpen als geluid, trilling, veiligheid en geur.695
De regels in het Besluit activiteiten leefomgeving laten op veel plaatsen ruimte voor lokale regels in het
omgevingsplan. In de eerste plaats komt dat omdat in het Besluit activiteiten leefomgeving aanmerkelijk minder
onderwerpen worden gereguleerd dan voorheen in het Activiteitenbesluit milieubeheer.
Dat geeft gemeenten de ruimte zelf regels te stellen over die onderwerpen. Er kan ook ruimte bestaan om in het
omgevingsplan regels op te nemen over een onderwerp waarover wel rijksregels zijn gesteld. Voorwaarde is dan dat
aan de regels in het omgevingsplan een ander motief ten grondslag ligt.
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Gaat het om regels met hetzelfde motief, dan is het stellen van regels in het omgevingsplan alleen mogelijk als dit
expliciet in de vorm van maatwerkregels is toegestaan. Met maatwerkregels kunnen aanvullend of in afwijking van
het Besluit activiteiten leefomgeving of het Besluit bouwwerken leefomgeving, regels worden gesteld in het
omgevingsplan. Voor het Besluit activiteiten leefomgeving geldt dat in beginsel maatwerkregels zijn toegestaan
(binnen de daarbij in het besluit opgenomen grenzen), tenzij de mogelijkheid daartoe is uitgesloten.
Voor het Besluit bouwwerken leefomgeving geldt de mogelijkheid om maatwerkregels te stellen alleen op
onderwerpen waar dit expliciet is aangegeven, wat slechts in beperkte mate het geval is (zie de artikelen 4.7 en 6.10
van dat besluit). Voor dit besluit is een toelichting op de ruimte voor gemeentelijke regels binnen en naast de
algemene rijksregels van dat besluit gegeven in de paragrafen 2.3.1 en 6.4 van de nota van toelichting bij dat besluit.
696

Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat het op meer onderwerpen dan voorheen mogelijk
is dat gemeenten regels stellen die zijn afgestemd op een locatie. Hierdoor ontstaat meer
gemeentelijke afwegingsruimte om ruimtelijke ontwikkelingen te faciliteren en te initiëren.

Doorwerking instructieregels in het omgevingsplan 697
Door middel van de beoordelingsregels die in het omgevingsplan worden gesteld voor de besluiten die
nodig zijn voor de latere uitwerking van dat plan, moet zijn geborgd dat wordt voldaan aan de
instructieregels die zijn gesteld met het oog op te beschermen belangen en te realiseren doelen.
Het geheel van deze regels is bepalend voor de ontwikkelingsruimte en afwegingsruimte bij een globaal
omgevingsplan.

Instructieregels omgevingsplan – Externe veiligheid (Bkl)
In het Bkl is het beleid voor externe veiligheid opgenomen, zoals is vormgegeven in het traject
Modernisering Omgevingsveiligheid. De vernieuwing is ingezet naar aanleiding van kritiek van beide
Kamers op de werking van het groepsrisico. Daarbij is onder meer voor nieuwbouw een nieuwe
categorie zeer kwetsbare gebouwen opgenomen ter bescherming van minder zelfredzamen. 698
Het rapport «Nu al eenvoudig en beter: veilig ontwerpen» zal een groot deel van de vragen over de
consequenties van de vernieuwing voor de praktijk beantwoorden, door onder meer toelichting op het
berekenen van de aandachtsgebieden en door inzicht te geven in de omvang van die gebieden. In samenwerking
met de uitvoeringsdiensten zal het kabinet ervoor zorgen dat een belangrijk deel van de aandachtsgebieden bij
inwerkingtreding van de Omgevingswet op kaarten beschikbaar is, zodat de invoering niet leidt tot hoge
invoeringslasten. Met VNG en IPO bestaat inmiddels overeenstemming over uitwerking van de geconstateerde
onduidelijkheden.
Het kabinet zal nog met het bedrijfsleven in gesprek gaan over hun onduidelijkheden en deze waar mogelijk
verduidelijken. Het kabinet wil de vrees voor het ontstaan van nieuwe saneringssituaties zoveel mogelijk
wegnemen. In de eerste plaats zal voor de categorieën van beperkt kwetsbare en kwetsbare gebouwen het
overgangsrecht zodanig worden vormgegeven, dat nieuwe saneringssituaties zoveel mogelijk worden
vermeden. De wijze waarop wordt nog verder uitgewerkt. Voor zeer kwetsbare gebouwen wordt nogmaals
dergelijke functie in een aandachtsgebied, met oog voor op eventuele effecten op bestaande en nieuwe
situaties.
Ten aanzien van de veiligheid pleiten Brandweer Nederland, provincie Zuid-Holland en een aantal individuele
gemeenten en veiligheidsregio’s voor strengere normen. VNCI, DSM en VNO-NCW daarentegen pleiten voor
versoepeling van de normen. Bij het opstellen van het Bkl is uitgangspunt geweest dat een gelijkwaardig
beschermingsniveau wordt geboden, ook ten aanzien van externe veiligheid. Het kabinet wil hieraan
vasthouden en is daarbij van mening dat de huidige voorstellen voldoende afwegingsruimte bieden voor
gemeenten.
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Instructieregels omgevingsplan – Rampen (Bkl)
In de instructieregel in het Bkl zal nauwer worden verwezen naar de taakomschrijving van de veiligheidsregio’s
uit de Wet Veiligheidsregio’s. Tegelijkertijd zal de Wet Veiligheidsregio’s worden aangepast (via het spoor van
de Invoeringswet Omgevingswet), waardoor het beleidsplan van de veiligheidsregio’s concrete invulling gaat
geven aan de adviesrol van de veiligheidsregio op de gemeentelijke omgevingsplannen.
Verder zal in het digitale stelsel Omgevingswet een attenderingsservice worden ingericht, die partijen
waarschuwt wanneer ontwerpvisies en voorbereidingsbesluiten voor omgevingsplannen voorliggen. Door zich
hierop te abonneren, kan een tijdige betrokkenheid van de veiligheidsregio ook praktisch worden geborgd.

Instructieregels over bouwwerken in het omgevingsplan (Bkl)
De vergunningplicht voor de bouwactiviteit wordt gesplitst in een vergunning met het oog op een toets
aan de regels voor technische bouwkwaliteit en een vergunningplicht op grond van het omgevingsplan
met het oog op een toets aan de daarin opgenomen regels over bouwen.
Aan de gemeente wordt een centrale rol toebedeeld bij de beoordeling of voor een bouwactiviteit op
een bepaalde locatie een vergunning nodig is. De gemeente bepaalt dan in het omgevingsplan of het
nodig is dat een bouwactiviteit preventief aan de regels in het omgevingsplan getoetst wordt en kan
in dat geval een vergunningplicht voor de bouwactiviteit in het omgevingsplan opnemen. 699
In plaats van een vergunningplicht kan de gemeente in het omgevingsplan voor bouwactiviteiten ook
algemene regels opnemen, die aan initiatiefnemers op concrete wijze meteen duidelijk maken of en onder
welke voorwaarden bouwactiviteiten op bepaalde locaties zijn toegestaan. Bij dit nieuwe stelsel doet zich de
vraag voor hoe omgegaan zal worden met de onder het voormalige Besluit omgevingsrecht bestaande
landelijke uniforme aanwijzing van vergunningvrije bouwwerken.
Een voorstel hiervoor is verder uitgewerkt in het Invoeringsbesluit Omgevingswet. Deze uitwerking kan
gevolgen hebben voor de reikwijdte van instructieregels in afdeling 5.1 van dit besluit die op bepaalde locaties
beperkingen stellen aan – of een verbod instellen op – de mogelijkheid om in het omgevingsplan
bouwactiviteiten toe te laten. Dergelijke instructieregels zijn onder andere opgenomen voor het
kustfundament, het IJsselmeergebied, reserveringsgebieden voor de uitbreiding of aanleg van autowegen en
autosnelwegen en reserveringsgebieden voor buisleidingen van nationaal belang.

Instructieregels omgevingsplan – Geluid van bedrijfsmatige activiteiten (Bkl)
De meeste regels voor geluid worden gesteld via de Aanvullingspoor geluid. Het Aanvullingsbesluit
geluid zal in de loop van 2017 ter toetsing en consultatie worden voorgelegd en daarna aan beide
Kamers worden aangeboden. Het Bkl stelt alleen regels aan geluid van bedrijfsmatige activiteiten.700
VNG, Koninklijke Horeca Nederland, de Nederlandse Vereniging van Varkensboeren, de Nederlandse
Melkveehouders Vakbond en de FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie hebben
reacties gegeven op de instructieregels voor geluid. Met name het bedrijfsleven is van mening dat de keuze om
de hoogte van de normstelling van de geluidsbelasting van gevoelige gebouwen op te de dragen aan
gemeentebesturen, het level playing field in gevaar brengt.
Dit zou bovendien leiden tot rechtsonzekerheid. Het kabinet heeft gekozen om de effectgerichte normen
stelselmatig vorm te geven als instructieregels over het omgevingsplan. Deze systeemkeuze wordt in de
consultatie breed gedeeld. Bij keuzes over functietoedeling van bijvoorbeeld geluidsgevoelige gebouwen en
geluidsgevoelige locaties wordt zo beter rekening gehouden met de nadelige gevolgen die bestaande bedrijven
kunnen veroorzaken.
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Bij de toedeling van bedrijfsfuncties wordt beter rekening gehouden met de gevolgen voor de omgeving.
Gemeenten kunnen gebiedsgericht sturen en bijvoorbeeld onderscheid maken naar type gebied (zoals stille
woonwijk, bedrijventerrein, horecaconcentratiegebied). Ook kunnen ze de gebruiksruimte voor geluid
planmatig verdelen. Het kabinet ziet daarbij geen rechtsonzekerheid ontstaan, omdat de lokale regels kenbaar
zijn via het omgevingsplan en openstaan voor bezwaar en beroep.

Instructieregels omgevingsplan – Archeologisch erfgoed
In het omgevingsplan moet een toereikend beschermingsregime voor archeologie worden
opgenomen, onder meer op grond van internationaalrechtelijke verplichtingen. Het Bkl bevat hiertoe
een instructieregel die ziet op de bescherming van cultureel erfgoed. 701
Een gemeente kan daartoe in het omgevingsplan een vergunningstelsel opnemen, net als nu in het
bestemmingsplan. Ook kan aan de instructieregel worden voldaan door in het omgevingsplan voor te schrijven dat
bij de aanvraag van een omgevingsvergunning een archeologisch rapport moet worden overlegd. De
initiatiefnemer kan dan worden verplicht om voordat hij zijn project uitvoert, onderzoek te doen naar de
aanwezigheid van archeologisch monumenten.
Alleen als een initiatiefnemer op een terrein met aantoonbaar te verwachten of bekende waarden wil ontwikkelen,
heeft hij een onderzoeksplicht. Dit beperkt de kosten voor initiatiefnemers. Door het gebruik van de term
«aantoonbaar te verwachten archeologische monumenten» is nu duidelijker gemaakt dat de verwachtingskaarten
die hieraan ten grondslag liggen, voldoende moeten zijn onderbouwd. Hiermee wordt voorkomen dat gemeenten
onnodig een claim aanbrengen op het gebruik van de ruimte. De gemeenten doen het voorwerk en geven aan waar
rekening moet worden gehouden met archeologie. Dit is een getrapt systeem waarmee onnodig onderzoek wordt
vermeden.
In de nota van toelichting bij het Bkl wordt deze aanpak verder toegelicht. Het kabinet acht het van belang om te
komen tot goede archeologische kaarten, waarmee onderzoekslasten voor de initiatiefnemers zoveel mogelijk
worden beperkt. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft met de Verbeteracties Archeologie al diverse acties
ondernomen om te komen tot betere kaarten.
Zo is een methodiek ontwikkeld om op een goede manier bestaande verstoringen in kaart te brengen, zodat noch
de gemeente, noch de initiatiefnemer daar nog onderzoek hoeft te doen. Ook wordt samen met de gemeenten en
andere partijen gekeken naar de uniformering van gemeentelijke verwachtingskaarten, zodat verkennend
onderzoek gerichter kan en kostbare, tijdrovende opgravingen worden voorkomen. 702
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft met de Verbeteracties Archeologie al diverse acties ondernomen
om te komen tot betere kaarten. Zo is een methodiek ontwikkeld om op een goede manier bestaande verstoringen
in kaart te brengen, zodat noch de gemeente, noch de initiatiefnemer daar nog onderzoek hoeft te doen. Ook wordt
samen met de gemeenten en andere partijen gekeken naar de uniformering van gemeentelijke
verwachtingskaarten, zodat verkennend onderzoek gerichter kan en kostbare, tijdrovende opgravingen worden
voorkomen. Het effect van dit alles moet de komende jaren blijken, maar het kabinet vertrouwt erop dat dit tot het
gewenste resultaat zal leiden.

Instructieregels omgevingsplan – Routenetwerken
Het kabinet onderschrijft het belang van een goede recreatieve infrastructuur als één van de belangen
die moet worden meegewogen in de fysieke leefomgeving. Het kabinet is van mening dat al een
belangrijke verbetering gedaan ten opzichte van de huidige regelgeving met het verduidelijken van de
definitie van infrastructuur. Instructieregels zijn niet nodig om te borgen dat dit belang wordt
meegenomen in omgevingsplannen en -visies. 703
Het gevaar is dat instructieregels decentrale overheden juist in de weg zitten bij het maken van afgewogen keuzes.
Het juridisch voorschrijven van de huidige CROW-normen voor fiets- en wandelpaden (die geen formele normen
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zijn, maar «aanbevelingen» voor de praktijk) zou bijvoorbeeld ten koste gaan van de flexibiliteit van afweging van
alle belangen in de fysieke leefomgeving. In het kader van de nieuwe nationale omgevingsvisie wordt bekeken welke
afspraken nodig zijn om de recreatieve netwerken in stand te houden en hoe deze doorwerken in provinciale en
gemeentelijke omgevingsvisies.704
Met het amendement Van Veldhoven/Ronnes is de definitie van «infrastructuur» in de Omgevingswet verduidelijkt.
Ook recreatieve infrastructuur valt hierdoor expliciet onder de doelen van de wet. Dit betekent dat gemeenten,
provincies en waterschappen rekening dienen te houden met deze belangen bij het opstellen van een
omgevingsplannen, omgevingsvisies en verordeningen.
De Stichting Wandelnet, Waterreactie Nederland en de Fietsersbond zijn van mening dat het voor een zorgvuldige
afweging van het belang van wandelaars, fietsers en vaarrecreanten nodig is om ook instructieregels op te nemen
in het Bkl. Hiermee zou moeten worden gezorgd dat het bestuursorgaan dat belast is met de voorbereiding van een
besluit alle formele en informele wandel- en fietsroutes en alle (recreatieve) vaarroutes betrekt. Daarbij zou
verplicht advies moeten worden gevraagd aan de routenetwerkbeheerder. Ten slotte zou bij aantasting van
bestaande wandel- of fietspaden of vaarwegen verplichten moeten worden gezorgd voor het in stand houden van
het netwerk van de infrastructuur.
Het kabinet onderschrijft het belang van een goede recreatieve infrastructuur als één van de belangen die moet
worden meegewogen in de fysieke leefomgeving. Het kabinet is van mening dat al een belangrijke verbetering
gedaan ten opzichte van de huidige regelgeving met het verduidelijken van de definitie van infrastructuur.
Instructieregels zijn niet nodig om te borgen dat dit belang wordt meegenomen in omgevings-plannen en -visies.
Het gevaar is dat instructieregels decentrale overheden juist in de weg zitten bij het maken van afgewogen keuzes.
Het juridisch voorschrijven van de huidige CROW-normen voor fiets- en wandelpaden (die geen formele normen
zijn, maar «aanbevelingen» voor de praktijk) zou bijvoorbeeld ten koste gaan van de flexibiliteit van afweging van
alle belangen in de fysieke leefomgeving. In het kader van de nieuwe nationale omgevingsvisie wordt bekeken welke
afspraken nodig zijn om de recreatieve netwerken in stand te houden en hoe deze doorwerken in provinciale en
gemeentelijke omgevingsvisies. Hiermee wordt invulling gegeven aan de motie van Albert de Vries c.s.8

Instructieregels omgevingsplan – Voormalige bedrijfswoningen (Bkl)
In het Bkl is de huidige plattelandswoningregeling overgenomen als instructieregel. Met deze regeling
kan een voormalige bedrijfswoning, waarin bijvoorbeeld een gepensioneerde boer is blijven wonen, in
het omgevingsplan worden uitgezonderd van de bescherming tegen geur, geluid en trillingen door het
bedrijf. De reikwijdte van de regeling is iets vergroot, zodat niet alleen bedrijfswoningen in
aanmerking komen, die een functionele binding hadden met een agrarisch bedrijf, maar ook bij andere
in het Bkl aangewezen typen bedrijven.
[Inbreng] Volgens LTO moet de regeling voor voormalige bedrijfswoningen op meer hinderaspecten betrekking
hebben, namelijk ook op luchtkwaliteit en externe veiligheid. Daarbij stelt LTO ook voor om de
plattelandsregeling niet als uitzondering, maar als hoofdregel op te nemen. [Kabinet] Het kabinet kan niet
tegemoet komen aan de wens van LTO. Deze stuit op Europeesrechtelijke bezwaren, vooral voor luchtkwaliteit.
Ook kan sprake zijn van dusdanige veiligheidsrisico’s dat hiervoor geen uitzondering kan worden gecreëerd. 5 Bij
de vaststelling van het omgevingsplan zal steeds een belangenafweging moeten worden gemaakt, alvorens tot
het «aanzetten» van de uitzondering kan worden overgegaan. Elke situatie is anders en vereist een
locatiespecifieke afweging. In alle gevallen moet worden voldaan aan de overstijgende norm van een
evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Om die reden is het niet wenselijk om een uitzondering die
een belangenafweging vereist als vanzelfsprekend toe te passen. 705

Instructieregels omgevingsplan – Geurhinder veehouderijen (Bkl)
[Inbreng] Stichting Natuur&Milieu wijst op het lopende onderzoek naar de geurnormen van veehouderij,
waaruit een discrepantie blijkt tussen de geurnormen voor veehouderij en industrie, en tussen de geurnormen
en de daadwerkelijke hinder. De Nederlandse Vakbond Varkenshouders vindt het onwenselijk dat gemeenten
704
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in het omgevingsplan andere geurgevoelige gebouwen en locaties kunnen aanwijzen. Bestaande veehouderijen
moeten geen nieuwe belemmeringen ondervinden van de veranderende regels, als zij niet zelf de
bedrijfsvoering wijzigen of uitbreiden.
[Kabinet] In afwachting van de uitkomsten van een bestuurlijke werkgroep onder leiding van dhr. Verdaas zijn
de normen voor geurhinder die in het Bkl zijn opgenomen, gelijk gehouden aan de huidige normen. De
eindrapportage over deze evaluatie is inmiddels ontvangen. Het kabinet zal naar aanleiding van de uitkomst en
naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbesluit een beleidsreactie naar de Kamer sturen.
Naar verwachting zal dit nog voor het eind van dit jaar zijn. Op basis hiervan zal worden bezien hoe de resultaten
vervolgens zo spoedig mogelijk in het Bkl kunnen worden verwerkt.706

Instructieregels omgevingsplan – Toegankelijkheid
In het Bkl is bepaald dat in omgevingsplannen, projectbesluiten en omgevingsverordeningen rekening
moet worden gehouden met de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte voor personen met
een functiebeperking.
Zowel de begrippen «toegankelijkheid» als «buitenruimte» moeten ruim worden opgevat. Het gaat om de
toegankelijkheid voor iedereen en om alle openbare buitenruimte. Dit zal in de nota van toelichting bij het Bkl
verder worden verduidelijkt. Het kabinet steunt de suggestie om in het artikel met betrekking tot toegankelijkheid
en het omgevingsplan het woord «bevorderen» toe te voegen. Dit doet beter recht aan het amendement inzake
toegankelijkheid, dat bij de behandeling van de Omgevingswet is aangenomen. 707

Instructieregels omgevingsplan – Hoogspanningsnet (Bkl)
Op dit moment is alleen voor de 220 kV en de 380 kV-onderdelen van het landelijk hoogspanningsnet wettelijk
vastgelegd, dat deze in omgevingsplannen moeten worden verankerd, gelet op het nationale belang van
betrouwbare elektriciteitslevering. TenneT heeft verzocht om dit uit te breiden tot het gehele landelijke
hoogspanningsnet, inclusief de onderdelen met een spanningsniveau van 110 kV en 150 kV.
Het kabinet zal aan de hand van de dit najaar te verschijnen energieagenda onderzoeken of een dergelijke
uitbreiding van de bescherming van het landelijk hoogspanningsnet wenselijk en haalbaar is. Mocht die
uitbreiding wenselijk zijn, dan kan het Bkl in de toekomst worden aangepast. 708

Instructieregels omgevingsplan – Waterbelangen
De watertoets is in het Bkl al versterkt ten opzichte van het huidige recht. De toets is verplicht voor
een groter aantal besluiten, namelijk ook voor het projectbesluit en de omgevingsverordening, voor
zover daarin regels staan die zien op de toedeling van functies aan locaties en met het oog daarop te
stellen regels. 709
Ook is de positie van de toets verschoven van een motiveringsverplichting bij de verantwoording van reeds
gemaakte keuzes, naar een inhoudelijk belang dat stuurt op de voorkant van het planproces. Waterbeheerders
moeten worden betrokken bij de wijzingen van een omgevingsplan om de gevolgen van een plan voor het beheer
van watersystemen te duiden. Het kabinet heeft uiteraard geen bewaar tegen het openbaar maken van de
opvattingen van de waterbeheerder. 710
De deskundigheid van de waterschappen op het terrein van het waterbeheer staat buiten kijf en openbaarheid is
een goed uitgangspunt van goed openbaar bestuur. Daarentegen vindt het kabinet de suggestie om de
opvattingen van de waterbeheerder doorslaggevend te laten zijn, onverenigbaar met de balans in het stelsel en
ook staatsrechtelijk onjuist. Het waterschap is een functioneel bestuursorgaan. Het brengt deskundigheid in op
gebied van water. Het is aan het bevoegd gezag om het waterbelang expliciet te wegen, naast alle andere
belangen en zo te komen tot een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.
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Het kabinet ziet het belang dat bestuursorganen bewust omgaan met de gevolgen van klimaatverandering, maar
vindt het op dit moment onnodig om inhoudelijke eisen te stellen aan het omgevingsplan voor waterrobuust
bouwen. Het nieuwe stelsel biedt al mogelijkheden om te sturen op een goede locatiekeuze en inrichting van de
gronden. De gemeenten krijgen ruime mogelijkheden om via het omgevingsplan regels te stellen en voorwaarden
te verbinden aan plannen met het oog op klimaatadaptatie. Ze kunnen bijvoorbeeld de hoogteligging van begane
grondvloeren of kruipruimten voorschrijven, zodat bij zware regenval de kans op onderlopen van woningen
beperkt is.
Of beperkingen stellen aan de verharding van voor- en achtertuinen om bij zware regenval het riool niet te
overbelasten. De provincie kan de rol pakken van gebiedsgerichte coördinator water. Bestuurlijk is al afgesproken
de watertoets ook op omgevingsvisies uit te voeren, dit kan nader worden vastgelegd in bestuurlijke afspraken.
In het Deltaprogramma is bovendien voorzien in een gezamenlijke aanpak van ruimtelijke adaptatie. Die omvat
onder meer goede voorbeelden en een stimuleringsprogramma. De partners in het Deltaprogramma werken de
komende periode gezamenlijk aan de uitwerking van een deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. 711

Geurhinder veehouderijen
In afwachting van de uitkomsten van een bestuurlijke werkgroep zijn de normen voor geurhinder die
in het Bkl zijn opgenomen, gelijk gehouden aan de huidige normen.712
De eindrapportage over deze evaluatie is inmiddels ontvangen. Het kabinet zal naar aanleiding van de uitkomst
en naar aanleiding van de ingediende zienswijzen op het ontwerpbesluit een beleidsreactie naar de Kamer sturen.
Naar verwachting zal dit nog voor het eind van dit jaar zijn. Op basis hiervan zal worden bezien hoe de resultaten
vervolgens zo spoedig mogelijk in het Bkl kunnen worden verwerkt.

Rijksinstructieregels
Het Bkl bevat wel een aantal instructieregels over de wijze waarop cultureel erfgoed moet worden
beschermd via het omgevingsplan.
Dat betekent ook inventarisatie en bescherming van landschap; het begrip cultureel erfgoed heeft ook betrekking
op cultuurlandschappen, zoals historische verkavelingsstructuren met houtsingels of landgoederen. Het
landschapsbeleid wordt onderdeel van de Nationale Omgevingsvisie. Daarmee krijgt het landschap een plaats aan
de start van de beleidscyclus van de Omgevingswet.713

Opname van rijks- en provinciale regels in het omgevingsplan
De Omgevingswet hanteert het uitgangspunt dat alle regels die per bestuurslaag worden gesteld over
de fysieke leefomgeving, worden gebundeld in het omgevingsplan, de waterschapsverordening en de
omgevingsverordening. 714
De bedoeling is dat er voor de praktijk een helder beeld wordt gegeven van de onderwerpen die wel en niet in
het omgevingsplan hoeven te worden opgenomen. Onderwerpen met een sterk persoonsgebonden (en nietzaaksgerelateerd) karakter en onderwerpen die mede een motief hebben de openbare orde te beschermen,
komen in het algemeen niet in aanmerking om in het omgevingsplan te worden gereguleerd. Veelal betreft het
hier ook regels met aan de burgemeester toebedeelde taken en bevoegdheden. Het is niet beoogd om dergelijke
onderwerpen binnen het domein van het omgevingsrecht en het omgevingsplan te trekken.
Het is de bedoeling om in goed overleg met de VNG tot consensus te komen over welke onderwerpen in ieder
geval wel en welke in ieder geval niet in het omgevingsplan moeten worden gereguleerd. Het uitgangspunt moet
zijn dat de praktijk hierover zoveel mogelijk duidelijkheid wordt gegeven en dat discussies worden vermeden over
het eventueel (on)verbindend zijn van een regel, louter vanwege de plaatsing daarvan in het omgevingsplan of
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juist niet. Leidend is om tot een heldere en inzichtelijke afbakening te komen. De AMvB waarin deze regeling
wordt neergelegd zal in het kader van de voorhangprocedure aan het parlement worden voorgelegd. 715

Hiërarchische normen
Daarnaast geldt vanuit de hiërarchie van normen/algemeen verbindende voorschriften dat de regels
van gemeenten en waterschappen van rechtswege vervallen als zij in strijd zijn met de «hogere regels»
van de provincie of het Rijk. Deze onverbindendheid kan in het kader van de exceptieve toetsing van
besluiten door de rechter worden vastgesteld. 716

Doorzettingsmacht provincie en Rijk
Als de gemeenteraad, ondanks een ingediende zienswijze van gedeputeerde staten, toch een
omgevingsplan vaststelt waarin regels over de toedeling van functies aan locaties zijn opgenomen die
in strijd zijn de omgevingsverordening, dan kunnen gedeputeerde staten gebruik maken van het
provinciale interventie-instrument van artikel 16.21 van de Omgevingswet.
Daarmee kan worden bewerkstelligd dat het betreffende onderdeel geen deel uit maakt van het
omgevingsplan. Deze bevoegdheid kan ook worden gebruikt als er strijd is met provinciale belangen die zijn
opgenomen in een ander openbaar gemaakt document dan de omgevingsverordening. Voor omgevingsvergunningen voor een afwijkactiviteit die betrekking heeft op regels over de toedeling van functies aan locaties
voorziet de Omgevingswet in een instemmingsbevoegdheid van gedeputeerde staten (artikel 16.15, vierde lid,
onder b, in samenhang met artikel 16.16, tweede lid, onder c van de Omgevingswet).
Bevat het omgevingsplan een regel die niet de toedeling van functies aan locaties betreft en die in strijd is met
de omgevingsverordening, dan kunnen gedeputeerde staten in het kader van het interbestuurlijke toezicht de
Kroon verzoeken om vernietiging daarvan wegens strijd met het recht of het algemeen belang (artikel 273a van
de Gemeentewet). Een besluit dan wel een niet-schriftelijke beslissing gericht op enig rechtsgevolg van het
waterschapsbestuur kan door gedeputeerde staten zelf worden vernietigd (dit is geregeld in artikel 156 van de
Waterschapswet).
Ook kunnen de provincies als een omgevingsplan in strijd is met de regels in de omgevingsverordening
daartegen beroep instellen. Deze laatste mogelijkheid staat naast de mogelijkheden die de specifieke
arrangementen uit de Omgevingswet en de generieke interbestuurlijke toezichtsinstrumenten uit de
Gemeentewet en Provinciewet bieden. 717

Omgevingsplan voor projecten met een publiek belang
Voor de realisatie van projecten beschikken gemeenten over het omgevingsplan of de
omgevingsvergunning om af te wijken van het omgevingsplan. De Omgevingswet voorziet niet in een
projectbesluit op gemeentelijk niveau.
In artikel 5.55 Omgevingswet is echter voorzien in een aan het projectbesluit gelijkwaardige procedure
voor het gemeentebestuur voor de voorbereiding van regels in het omgevingsplan ter uitvoering van
een project van publiek belang. 718
De gemeente kan er voor kiezen om voor de voorbereiding van de in het omgevingsplan op te nemen regels
over een project van publiek belang de «sneller en beter»-aanpak van toepassing te verklaren. In dat geval zijn
de bepalingen over het voornemen, de verkenning en de voorkeursbeslissing van de projectprocedure van
overeenkomstige toepassing.
Ook moet de gemeente in het besluit tot wijziging van het omgevingsplan aangeven hoe burgers, bedrijven,
maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voorbereiding zijn betrokken. 719
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Als voor een project van publiek belang aan deze procedure toepassing is gegeven, is de rechterlijke
beslistermijn van zes maanden in artikel 16.85 Omgevingswet eveneens van overeenkomstige
toepassing. Hiermee ontstaat ook voor gemeentelijke projecten het procedurele voordeel van een
versnelde behandeling van het beroep door de rechter. 720
Het grootschalige karakter en het publiek belang kunnen bijvoorbeeld blijken uit de motivering van het lokale
beleid waar het betreffende project deel van uitmaakt, zoals dat is neergelegd in de gemeentelijke
omgevingsvisie. Bij een project van publiek belang moet gedacht worden de aanleg of reconstructie van een
rondweg of de herinrichting van een winkelgebied. Het kan bijvoorbeeld niet enkel gaan om de vestiging of
uitbreiding van een individueel bedrijf of de bouw van enkele woningen. Er moet sprake zijn van de aanleg of
herinrichting van publieke voorzieningen in het publiek domein. Het publieke belang kan te vinden zijn in een
omgevingsvisie, of in een programma, maar kan ook op een andere wijze blijken.
Voorbeelden. Bij een project van publiek belang moet gedacht worden aan grootschalige of complexe projecten
als de aanleg of reconstructie van een rondweg of binnenstedelijke transitie. Het kan daarbij zowel gaan om
projecten met een publiek belang die op initiatief van het gemeentebestuur worden genomen, als voor private
initiatieven met een publiek belang. Het kan bijvoorbeeld niet enkel gaan om de bouw van een woning of de
vestiging of uitbreiding van een individueel bedrijf. Er moet sprake zijn van de aanleg of herinrichting van
publieke voorzieningen in het publiek domein waarvoor een sneller en beter-voorbereiding meerwaarde
oplevert. 721

Versnelde behandeling wordt alleen gerechtvaardigd geacht voor projecten van publiek belang,
vergelijkbaar met projecten die ook door het Rijk of de provincie met een projectbesluit mogelijk
kunnen worden gemaakt. Net als voor het projectbesluit wordt versnelde behandeling alleen
gerechtvaardigd geacht voor projecten van publiek belang als toepassing is gegeven aan de «sneller
en beter»-aanpak, zoals in artikel 5.53 aangegeven. 722
Het staat een gemeente op zichzelf vrij om ook voor wijzigingen van een omgevingsplan voor andere projecten
overeenkomstige toepassing te geven aan de artikelen 5.43, 5.46, 5.47 en 5.49 (sneller en beter-aanpak) en op
grond van het toekomstige artikel 3:20, onder b, Awb (coördinatieregeling) kan door de bestuursorganen die
bevoegd zijn de te coördineren besluiten te nemen, de coördinatieregeling van toepassing worden verklaard.
Artikel 16.85 is in dat geval echter niet van overeenkomstige toepassing en daardoor geldt er geen verkorte
beslistermijn bij de bestuursrechter en zullen besluiten ter uitvoering van het omgevingsplan ook niet
automatisch voor beroep open staan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Ook andere vormen van voorbereiding zijn mogelijk, die vergelijkbaar zijn met de sneller en beter-aanpak. In
veel gemeenten is het al gebruikelijk dat op grond van de inspraakverordening, tijdens de voorbereiding van
een bestemmingsplan, inspraak wordt geboden op basis van een voorontwerp van een bestemmingsplan. Die
vormen van voorbereiding rechtvaardigen op zichzelf nog niet een versnelde behandeling van het beroep door
de rechter.
Deze voorbereiding van het omgevingsplan kan vanzelfsprekend ook toegepast worden op de voorbereiding
van regels in het omgevingsplan vanwege andere projecten dan grootschalige projecten van publiek belang. 723

Directe inpassing project in omgevingsplan
Van belang is dat het project direct wordt ingepast in het omgevingsplan en dat hiervoor in beginsel
dus geen verlening van een omgevingsvergunning voor een (voortdurende) afwijkactiviteit meer nodig
is.724
Met toepassing van afdeling 3.5 Awb kan gekozen worden voor een gecoördineerde voorbereiding van het
desbetreffende besluit tot wijziging van het omgevingsplan met andere voor de uitvoering van het project
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benodigde besluiten. Zo kan bijvoorbeeld de omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten meegenomen
worden bij de voorbereiding.
Als voor die gecoördineerde voorbereiding wordt gekozen, zullen op grond van de Awb alle gecoördineerde
besluiten de rechtsgang volgen van het omgevingsplan (rechtstreeks beroep op de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State), waarbij bovendien op grond van artikel 16.85 versnelde
behandeling van het beroep plaatsvindt. Op deze wijze kunnen ook voor gemeentelijke projecten de
versnellende procedureregels van toepassing worden die gelden voor het projectbesluit. 725

Algemene regels en het omgevingsplan
De meeste bestaande algemene regels voor activiteiten hebben de vorm van gebodsbepalingen.
Het gaat daarbij om «relatieve geboden»: de algemene regels verplichten niet tot het uitvoeren van activiteiten,
maar bevatten regels waaraan moet worden voldaan als een initiatiefnemer een activiteit uitvoert.

Veel algemene regels bevatten daarnaast de mogelijkheid om op een andere manier dan in die
gebodsregels is aangegeven de fysieke leefomgeving te beschermen, mits daarmee een gelijkwaardige
bescherming wordt gerealiseerd. In het ruimtelijke ordeningsrecht is het uitgangspunt van
«toelatingsplanologie» ontwikkeld. 726
Dat heeft ertoe geleid dat zeer terughoudend wordt omgegaan met gebodsbepalingen in bestemmingsplannen.
Het begrip toelatingsplanologie beklemtoont dat het bestemmingsplan wel bestemmingen mogelijk kan maken,
maar in beginsel niet kan verplichten om deze te realiseren.
Vanuit de behoefte om soms wel met gebodsregels te werken, onder andere om het uitvoeren van activiteiten
op een bepaalde locatie aanvaardbaar te maken, wordt wel gewerkt met zogenoemde voorwaardelijke
verplichtingen. Deze houden in dat het realiseren van een bestemming niet verplicht is, maar als iemand de
bestemming realiseert hij wel moet voldoen aan bepaalde regels. In de kern verschillen voorwaardelijke
verplichtingen, ondanks een andere terminologie, niet van de systematiek bij bijvoorbeeld regels voor
milieubelastende activiteiten in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ook dat besluit verplicht niet om
milieubelastende activiteiten uit te voeren. 727

De bruidsschat
De bruidsschat is een set regels over gedecentraliseerde onderwerpen die wordt toegevoegd aan het
omgevingsplan of de waterschapsverordening. Dus regels over onderwerpen die het Rijk nu nog regelt
maar in het nieuwe stelsel niet meer. Denk bijvoorbeeld aan geluid en geur. Voor deze onderwerpen
moeten gemeenten en waterschappen straks zelf een afweging maken. Verwacht wordt dat de meeste
gemeenten bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog geen volledig omgevingsplan hebben.
Daarom maakt het Rijk een bruidsschat om ervoor te zorgen dat in de tussenliggende periode een
goede overgang is geregeld.

Omgevingsplan en waterschapsverordening
Onder de Wro kunnen bestemmingsplanregels alleen in het bestemmingsplan worden opgenomen als
zij een toegevoegde waarde hebben ten opzichte van andere – sectorale – regelgeving. Dit zal onder
de Omgevingswet niet anders zijn. Regels voor de waterveiligheid horen thuis in de
waterschapsverordening en dus is voor dat soort regels geen plaats in het omgevingsplan.
Er is dus geen sprake van materiële integratie van de regels voor de waterhuishouding tussen waterschapsverordening en omgevingsplan. Het waterbelang is niet als zodanig in het omgevingsplan meegewogen, dat een
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toestemming op grond van het omgevingsplan tevens een toestemming impliceert
waterschapsverordening.728

op grond

van de

Rechtsbescherming tegen het omgevingsplan
Om meerdere redenen vormt het omgevingsplan een bijzondere figuur binnen de instrumenten van
de Omgevingswet voor het decentraal vaststellen van algemene regels voor activiteiten in de fysieke
leefomgeving.
Net als de omgevingsverordening van de provincie en de waterschapsverordening van het waterschap, is het
gemeentelijk omgevingsplan een besluit van algemene strekking, inhoudende algemeen verbindende
voorschriften. Het omgevingsplan heeft dan ook veel overeenkomsten met een normale verordening.
Tegelijkertijd verschilt het karakter van een groot deel van de in het omgevingsplan opgenomen regels van die
uit een doorsnee verordening. Het merendeel van de regels uit het omgevingsplan heeft namelijk betrekking
op de toedeling van functies aan locaties en houdt verband met de wijze waarop de functies op die locaties
kunnen worden uitgeoefend. Net als in een bestemmingsplan zijn de regels daarmee vaak alleen van toepassing
op een bepaalde locatie en daarom specifiek en concretiserend van aard. 729

In tegenstelling tot het bestemmingsplan bevat het omgevingsplan algemeen verbindende
voorschriften. Net als in de provinciale omgevingsverordening en de waterschapsverordening kunnen
deze algemeen verbindende voorschriften bestaan uit regels die burgers en bedrijven direct binden.
Zo kan bijvoorbeeld een zorgplicht in het omgevingsplan worden opgenomen. Waar het
bestemmingsplan het karakter draagt van een bundel beschikkingen, kan het omgevingsplan
gekarakteriseerd worden als een verzameling van algemeen verbindende voorschriften.730
Net als in een bestemmingsplan zijn de regels uit het omgevingsplan vaak alleen van toepassing op een bepaalde
locatie en daarom specifiek en concretiserend van aard. Om die reden is er aan vastgehouden dat, net als bij
het bestemmingsplan, het besluit tot vaststelling van een omgevingsplan (of een deel daarvan) appellabel is.
Dit in tegenstelling tot het besluit tot vaststelling van een omgevingsverordening of waterschapsverordening.
731

Overigens is de appellabiliteit van het omgevingsplan niet beperkt tot de toedeling van functies en de
met het oog daarop gestelde regels (de ‘bestemmingsplanachtige’ regels), omdat de afbakening tussen
de functie- en locatiespecifieke regels en andere regels niet zo scherp kan worden omschreven dat het
begrip “functie- en locatiespecifieke regels” zich leent om als grens te gebruiken voor appellabiliteit.
In de Omgevingswet is voorzien in appellabiliteit van alle regels in het omgevingsplan en het bij
omgevingsvergunning kunnen afwijken van alle regels.
Er is een variant beschouwd, waarbij (net als bij de regels van de provincie en het waterschap in de
omgevingsverordening en de waterschapsverordening) over appellabiliteit niets aanvullends op de Awb zou
worden geregeld en de vraag of van regels afgeweken kan worden geheel zou worden overgelaten aan de
gemeente, die per onderwerp zelf zou kiezen of afwijken door middel van een omgevingsvergunning mogelijk
is.
Deze variant is niet gekozen, enerzijds omdat dit onduidelijkheid met zich zou kunnen meebrengen over het al
dan niet appellabel zijn van specifieke regels en anderzijds wegens het risico, dat bij terughoudende opstelling
van een gemeente met betrekking tot afwijkingsmogelijkheden de ruimte voor initiatiefnemers te veel beperkt
zou worden.
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Ook is een variant beschouwd waarbij alleen de toedeling van functies en de met het oog daarop gestelde regels
appellabel zouden zijn. Op deze manier zouden bestemmingsplanachtige regels appellabel zijn, net als
bijvoorbeeld de aanwijzing van een ligplaats of de aanwijzing van een specifieke te beschermen boom. Voor het
overige zou het wetsvoorstel niets over de appellabiliteit van het omgevingsplan bepalen.
Dat betekent dat de regels van de Awb van toepassing zouden zijn, waaruit onder meer volgt dat generieke
niet-locatiespecifieke regels, zoals een verbod om bomen te kappen met ten minste een minimale diameter,
niet appellabel zijn. Gebleken is echter, dat de afbakening tussen de functie- en locatiespecifieke regels en
andere regels niet zo scherp kan worden omschreven dat het begrip «functie- en locatiespecifieke regels» zich
leent om als grens te gebruiken voor appellabiliteit en voor het kunnen afwijken van het omgevingsplan via een
omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit.
Bovendien zou een dergelijke grens er toe kunnen leiden, dat de appellabiliteit afhankelijk wordt van keuzen bij
de omschrijving van de regels. Gezien de nadelen van voorgaande varianten is in het wetsvoorstel een variant
gekozen, waarin wat betreft appellabiliteit en bij omgevingsvergunning kunnen afwijken geen onderscheid
wordt gemaakt tussen verschillende soorten regels in het omgevingsplan.
Alle regels in het omgevingsplan zijn appellabel en van al die regels kan door middel van een
omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit worden afgeweken. Hiermee wordt voor een deel van de regels
van het omgevingsplan afgeweken van de generieke lijn van de Awb over appellabiliteit van algemeen
verbindende voorschriften. 732

Los van het openstellen van het hele omgevingsplan voor beroep wijzen de Afdeling
bestuursrechtspraak en de Raad voor de rechtspraak beide ook in algemene zin op de verruiming van
de mogelijkheden voor maatwerk en de vergroting van de bestuurlijke afwegingsruimte. 733
Zij schatten in dat de werklast van de rechtbanken en de Afdeling bestuursrechtspraak hierdoor zal toenemen.
De regering verwacht echter geen significant effect op de werklast van de rechterlijke macht. Zo wordt de
mogelijkheid voor maatwerk weliswaar generiek geboden, maar in de meeste gevallen zullen de algemene
rijksregels volstaan. Wel voorstelbaar is dat de zwaarte en de ingewikkeldheid van een zaak waarin maatwerk
of bestuurlijke afwegingsruimte een rol spelen zal toenemen. De Raad voor de rechtspraak wijst daar voor
maatwerkvoorschriften bijvoorbeeld op. Onderstaand wordt zowel voor maatwerk als voor bestuurlijke
afwegingsruimte aangegeven waarom de regering inschat dat er geen significante effecten te verwachten zijn
voor de rechtspraak.

Afscheid van bestemmingsplanjurisprudentie
De in de loop der jaren gevormde bestemmingsplanjurisprudentie wijkt op onderdelen af van het recht
dat geldt voor «gewone» algemeen verbindende voorschriften. Mede daardoor heeft het
bestemmingsplan in het recht een bijzondere status gekregen.
Onder de Omgevingswet normaliseert het omgevingsplan zoveel mogelijk tot een gewone regeling waarop de
algemene en generieke bestuursrechtelijke rechtsbeginselen van toepassing zijn die ook gelden voor algemeen
verbindende voorschriften. 734

De verwachting is dan ook dat de huidige bestemmingsplanjurisprudentie niet zonder meer van
toepassing zal zijn op de rechtsvragen die zich zullen voordoen bij het omgevingsplan.

De overgangsfase naar het omgevingsplan
Het nieuwe stelsel gaat uit van één omgevingsplan, met één set begripsomschrijvingen en gelijke regels
voor gelijke omstandigheden. Het omgevingsplan is meer dan een bundeling van bestemmingsplannen
en beheersverordeningen: ook de inhoud van lokale verordeningen op het gebied van de fysieke
leefomgeving wordt onderdeel van het omgevingsplan.
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Gemeenten hebben nu vaak tientallen bestemmingsplannen of beheersverordeningen. Het komt regelmatig
voor dat deze inhoudelijke verschillen vertonen, bijvoorbeeld in gehanteerde begrippen of formuleringen,
terwijl de intentie is om dit eenduidig te regelen. Vaak heeft dat te maken met het moment van totstandkoming
van het plan of de betrokkenheid van verschillende adviesbureaus.
Bovendien heeft het kabinet ervoor gekozen om als onderdeel van de stelselherziening enkele onderwerpen
niet langer via algemene maatregelen van bestuur te regelen, maar via het omgevingsplan te laten regelen of
over te laten aan de decentrale overheden. Het gaat bijvoorbeeld om de gevolgen van emissies van geluid, geur
en trillingen door bedrijfsmatige milieubelastende activiteiten en om de regels over horeca-, recreatie- en
detailhandelsactiviteiten. Dat biedt meer duidelijkheid voor burgers en bedrijven en meer gelegenheid voor
regelgeving op maat door gemeenten.
Tot slot moet het omgevingsplan voldoen aan de nieuwe inhoudelijke eisen en terminologie en aan de nieuwe
digitale standaarden zodat de regels op eenvoudige wijze voor burgers en bedrijven raadpleegbaar zijn.
Ondertussen moet ‘de winkel open blijven’: de gemeente blijft concrete initiatieven van burgers en bedrijven
mogelijk maken, eigen beleidskeuzes doorvoeren en instructieregels van provincie en Rijk uitvoeren.

De overgang van bestemmingsplannen (inclusief beheersverordeningen) en lokale verordeningen naar
samenhangende omgevingsplannen met alle regels over de fysieke leefomgeving is daarom een forse
opgave. Het is van belang dat gemeenten hiermee voortvarend aan de slag gaan.
Veel gemeenten doen dat ook al en zijn bijvoorbeeld op grond van de Crisis- en herstelwet aan het
experimenteren met de mogelijkheden van het nieuwe stelsel (dergelijke experimenteermogelijkheden worden
geboden voor omgevingsplannen in de artikelen 7c en 7g van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet en
voor omgevingsvisies in artikel 7h van dat besluit).
Toch zal het ombouwen veel tijd en inspanning gaan kosten, zeker in gemeenten die nog veel verschillende
bestemmingsplannen en beheersverordeningen hebben, of voor locaties waar niet alleen een neutrale
omzetting naar het nieuwe stelsel, maar ook een inhoudelijke wijziging nodig is die nog doordacht en afgewogen
moet worden. Tijdens de overgangsfase zullen de gemeenten de tijd hebben om hun bestemmingsplannen en
verordeningen volledig om te bouwen naar een omgevingsplan dat voldoet aan alle eisen van de Omgevingswet
en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving.735

Situatie bij inwerkingtreding
Paragraaf 11.2.1 Omgevingswet regelt dat het omgevingsplan bij inwerkingtreding van de
Omgevingswet bestaat uit een bundeling van de geldende ruimtelijke besluiten en enkele andere
besluiten en regels. Het betreft hier het omgevingsplan van rechtswege, als bedoeld in artikel 22.1 van
de Omgevingswet.
Dit omgevingsplan bestaat uit de in artikel 11.6 van de Invoeringswet Omgevingswet bedoelde besluiten
samengestelde, voor het gehele grondgebied van een gemeente geldende omgevingsplan. De onderdelen van
dit omgevingsplan van rechtswege zijn opgesomd in artikel 11.6.
Het belangrijkste onderdeel van het omgevingsplan van rechtswege wordt gevormd door de ruimtelijke
besluiten, zoals geldende bestemmingsplannen, inpassingsplannen, wijzigingsplannen, uitwerkingsplannen,
beheersverordeningen, voorbereidingsbesluiten (inclusief tracébesluiten die als voorbereidingsbesluit gelden)
en inpassingsplannen. Deze gelden van rechtswege als onderdeel van het omgevingsplan.
Ook een locatie binnen een gemeente waarvoor geen bestemmingsplan, inpassingsplan of beheersverordening
geldt, valt onder de werking van het omgevingsplan van rechtswege. Dit is af te leiden uit de in artikel 22.1 van
de Omgevingswet opgenomen begripsomschrijving van het omgevingsplan van rechtswege. Het omgevingsplan
van rechtswege is dus wel van toepassing op zo’n locatie, maar bevat voor die locatie geen regels. Het
omgevingsplan van rechtswege vormt het eerste onderdeel van het omgevingsplan, zoals dat bij de
inwerkingtreding van de Omgevingswet van toepassing is.

735

Kamerstukken II, vergaderjaar 2017-2018, 34 986, nr.3, p.98.

306

Een tweede onderdeel van het omgevingsplan wordt gevormd door de zogenoemde ‘bruidsschat’.
Deze bruidsschat zal door het Rijk op grond van artikel 22.2 van de Omgevingswet, bij het
Invoeringsbesluit Omgevingswet, worden ingevoegd als onderdeel van het omgevingsplan om voor
de omgevingsplannen een soepele overgang mogelijk te maken.
Het gaat hierbij om regels ter vervanging van regels zoals nu nog opgenomen in wetten, algemene maatregelen
van bestuur en medebewindsverordeningen, die bij inwerkingtreding van de Omgevingswet worden
ingetrokken. In paragraaf 5.2.5 wordt hier nader op ingegaan. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet
bestaat het omgevingsplan kortom uit een deel dat bestaat uit het omgevingsplan van rechtswege en een deel
dat al is vormgegeven in het nieuwe stelsel van het omgevingsplan en dat gevormd wordt door de regels die
met de bruidsschat zijn toegevoegd.

Het ruimtelijke regime zoals dat in het omgevingsplan van rechtswege is opgenomen, wijzigt alleen
nog door de afronding van lopende procedures, inclusief eventuele rechterlijke uitspraken daarover.
Na het vervallen van de Wro is het immers niet meer mogelijk een andere bestemming aan gronden te geven
of het bestemmingsplan te wijzigen of uit te werken. Besluitvorming over nieuwe ontwikkelingen gebeurt in
het vervolg uitsluitend met de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet in het nieuwe stelsel van het
omgevingsplan. Voor in bestemmingsplannen opgenomen wijzigingsbevoegdheden en uitwerkingsverplichtingen wordt daarom niet in overgangsrecht voorzien. Wanneer een uitwerkingsplan of wijzigingsplan
vóór inwerkingtreding van de Omgevingswet in procedure is gebracht, kan deze procedure op grond van oud
recht worden voortgezet. Er kan na inwerkingtreding van de Omgevingswet met toepassing van oud recht geen
nieuw bestemmingsplan, uitwerkingsplan of wijzigingsplan meer in procedure worden gebracht.

Een gemeente heeft twee mogelijkheden om concrete ontwikkelingen mogelijk te maken die in strijd
zijn met het omgevingsplan.
Ten eerste kan zij in het omgevingsplan (niet zijnde het omgevingsplan van rechtswege als bedoeld in artikel
11.6) een functie toedelen aan de locatie van de voorziene ontwikkeling en daarbij regels voor die functie
stellen, waarna de bestemming of bestemmingen en de regels voor de desbetreffende locatie zoals opgenomen
in het omgevingsplan van rechtswege worden geschrapt. De gehele regeling in het omgevingsplan van
rechtswege voor de desbetreffende locatie dient hierbij te worden overgeheveld naar het nieuwe stelsel van
het omgevingsplan. In feite wordt er een stuk uit de oude verbeelding geknipt.
Dat betekent dat niet alleen de bestemming en daarbij behorende regels voor de desbetreffende locatie
worden geschrapt, maar ook de algemene in een bestemmingsplan opgenomen regels, zoals
begripsomschrijvingen, wijze van meten en overgangsrechtelijke bepalingen, dienen komen te vervallen in het
omgevingsplan van rechtswege en voor zover nodig in het nieuwe stelsel van het omgevingsplan te worden
gesteld. De regeling in het omgevingsplan van rechtswege kan dus alleen per locatie, in zijn geheel met alle voor
die locatie geldende regels, naar het nieuwe stelsel van het omgevingsplan worden overgeheveld.
Een tweede mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen te faciliteren die afwijken van het omgevingsplan van
rechtswege, is om een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit verlenen. Dit blijft onder de
Omgevingswet, vergelijkbaar met de ‘buitenplanse’ vergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan
onder de Wabo, onverminderd mogelijk. Voor activiteiten die in overeenstemming zijn met de regels voor
uitwerkingsverplichtingen of wijzigingsbevoegdheden zoals opgenomen in een van het omgevingsplan van
rechtswege deel uitmakend bestemmingsplan zal een regeling worden getroffen.
Bij wijze van overgangsrecht wordt in het Invoeringsbesluit Omgevingsrecht voor deze activiteiten worden
bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning kan verlenen zonder dat
advies aan de gemeenteraad hoeft te worden gevraagd. Voor beide mogelijkheden geldt overigens dat moet
worden voldaan aan de regels van de Omgevingswet en zijn uitvoeringsregelgeving.

Tijdens de overgangsfase zal de gemeente voor elke locatie binnen haar grondgebied het omgevingsplan moeten wijzigen.
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Daarmee wordt het bestaande ruimtelijk regime – dat van rechtswege als onderdeel van het omgevingsplan
geldt – vervangen door een nieuw regime dat voldoet aan de eisen van de Omgevingswet, de
uitvoeringsregelgeving van die wet en eventuele provinciale instructieregels. Daartoe behoort ook het
integreren van lokale verordeningen op het gebied van de fysieke leefomgeving in het omgevingsplan. Verder
kan een gemeente decentrale regels vaststellen voor onderwerpen die het Rijk niet langer regelt en
maatwerkregels voor onderwerpen die het Rijk blijft regelen. Die overgangsfase mag niet te lang duren. Zij zal
ten hoogste tien jaar omvatten en afhankelijk kunnen zijn van de voortgang van de transitie die onder andere
zal worden bepaald op basis van monitoring en evaluatie.

Deze besluiten tot wijziging van onderdelen van het omgevingsplan moeten straks dus in elkaar
passen. Dit is een puzzel in meerdere dimensies. Het ligt voor de hand om het ruimtelijke regime
locatie voor locatie om te zetten naar het nieuwe stelsel.
Daarbij zal voor alle locaties een aanpassing nodig zijn aan de eisen van het nieuwe stelsel, terwijl voor
sommige locaties ook inhoudelijke wijzigingen wenselijk zijn in verband met lokale beleidsmatige wensen of
beoogde ontwikkelingen. Een gemeente kan er ook voor kiezen om bepaalde onderwerpen in één keer voor
het gehele grondgebied om te bouwen naar regels voor het omgevingsplan die voldoen aan de eisen die het
nieuwe stelsel daaraan stelt.
Dat kan een werkbare aanpak zijn voor regels die nu zijn opgenomen in lokale verordeningen, bijvoorbeeld
regels voor het kappen van bomen of het vaststellen van nieuwe algemene regels voor milieubelastende
activiteiten die het Rijk niet langer reguleert. Vanuit het omgevingsplan van rechtswege is, zoals al vermeld,
geen aanpak per onderwerp mogelijk en kan alleen locatiegewijs overheveling van alle voor die locatie
geldende regels naar het nieuwe stelsel van het omgevingsplan plaatsvinden.
Over onderwerpen die het omgevingsplan van rechtswege reguleert, zoals het gebruik van de grond en de
zich daar bevindende bouwwerken, kunnen geen regels worden toegevoegd aan het nieuwe stelsel van het
omgevingsplan, zonder de bestaande regels die gelden voor de desbetreffende locatie in het omgevingsplan
van rechtswege te schrappen.

Overigens kan een gemeente er ook voor kiezen om de regels uit verordeningen locatie voor locatie
om te bouwen, in samenhang met de ombouw van het deel van het omgevingsplan van rechtswege.
Verder zullen er ongetwijfeld gemeenten zijn die ervoor kiezen om in één keer een nieuw
omgevingsplan vast te stellen voor het gehele grondgebied.

Omgevingsplan van rechtswege
Pas na afloop van de overgangsfase van tien jaar moet het omgevingsplan voor het gehele
grondgebied van de gemeente aan de eis van artikel 4.2, eerste lid, van de Omgevingswet voldoen,
namelijk dat het omgevingsplan een evenwichtige toedeling van functies aan locaties bevat en andere
regels die daarvoor nodig zijn.
Ook zal dan voor alle locaties voldaan moeten worden aan de instructieregels over omgevingsplannen in het
voorgenomen Besluit kwaliteit leefomgeving voor zover die uitsluitend een gevolg zijn van de
stelselherziening, zoals de regels over geluid en geur van bedrijfsmatige activiteiten. Verder zal dan aan de
nieuwe digitale standaarden (het toepassingsprofiel) voor omgevingsplannen moeten worden voldaan. In het
voorgenomen Invoeringsbesluit Omgevingswet zal worden bepaald dat niet al bij inwerkingtreding van de
Omgevingswet, maar pas bij de ombouw van het desbetreffende onderdeel van het omgevingsplan van
rechtswege naar het nieuwe stelsel van het omgevingsplan aan dergelijke instructieregels moet zijn voldaan.
Besluiten tot het vaststellen van een onderdeel van het omgevingsplan die worden genomen in de
overgangsrechtelijke fase moeten individueel steeds wel voldoen aan de eisen van het nieuwe stelsel. Dat
betekent dus dat het besluit waarbij de regels voor een locatie uit het omgevingsplan van rechtswege worden
vervangen door een deel in het nieuwe stelsel van het omgevingsplan, wordt opgesteld “met het oog op de
doelen van de wet”, zoals bepaald in artikel 2.1, eerste lid, van de Omgevingswet en voldoet aan de genoemde
instructieregels en digitale standaarden.
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De complexiteit van het overzetten zal verschillen van locatie tot locatie. Het ombouwen van het
bestemmingsplan of de beheersverordening naar een omgevingsplan zal soms grotendeels een technische
exercitie zijn, bijvoorbeeld voor een rustige woonwijk of buitengebied waar weinig nieuwe ontwikkelingen
voorzien zijn. Wel is daarbij een uniformering van begrippen en artikelen als de wijze van meten vereist. Ook
ligt het voor de hand dat gemeenten de regels voor gelijksoortige gebieden harmoniseren.
Het ombouwen is bewerkelijker en vergt ook veel beleidsinhoudelijke keuzes voor andere gebieden, zoals
gebieden waar zich veel bedrijven bevinden waarvan de milieugevolgen in het vervolg niet meer door
algemene rijksregels, maar door regels in het omgevingsplan beheerst worden. Voor dat soort locaties zal een
omgevingsplan meer typen regels bevatten dan het huidige bestemmingsplan. Daarnaast zullen er ook
locaties zijn waar gemeenten bepaalde ontwikkelambities hebben en daarom kiezen voor een inhoudelijke
vernieuwing van het regime. De mogelijkheden voor die vernieuwing worden met het nieuwe wettelijke
stelsel vergroot en vergemakkelijkt.

Oud en nieuw regime naast elkaar
Zoals gesteld moet elk wijzigingsbesluit van het omgevingsplan voldoen aan de nieuwe regels.
Tegelijkertijd zullen er nog niet vernieuwde regels uit lokale verordeningen gelden die ook belangen in
de fysieke leefomgeving beschermen. Bij de vraag of voldaan wordt aan het nieuwe stelsel, kan in de
overgangsfase rekening worden gehouden met de regels uit verordeningen die nog niet zijn
omgebouwd.
Voorbeeld. Een gemeente wijzigt het omgevingsplan voor een locatie waar onder andere enkele
gemeentelijke monumenten en monumentale bomen staan. De kapverordening en de monumentenverordening zijn nog niet opgenomen in het omgevingsplan. Het is niet nodig de regels over die bomen en
monumenten voor deze specifieke locatie in de wijziging van omgevingsplan mee te nemen omdat de
gemeente er rekening mee mag houden dat de lokale verordeningen de monumenten en bomen nog
beschermen gedurende de overgangsfase. De regels over monumenten en bomen worden enkele jaren later
alsnog toegevoegd aan het hele omgevingsplan.

Om dit beheersbaar te houden, zal de gemeente in het besluit tot het vaststellen van een onderdeel
van het omgevingsplan steeds zelf moeten bepalen welke bestaande regels uit een onderdeel van het
van rechtswege geldende deel van het omgevingsplan vervangen worden en of welke regels uit een
gemeentelijke verordening komen te vervallen.
Het is van belang dat dit proces op een ordentelijke wijze gebeurt. Als een gemeente aan een locatie de functie
“wonen” toedeelt ter vervanging van de in het omgevingsplan van rechtswege geldende functie “bedrijf”, moet
de gemeente in hetzelfde besluit alle daarvoor van belang zijnde regels vaststellen in het nieuwe stelsel binnen
het omgevingsplan. Het gevolg hiervan is dat het omgevingsplan van rechtswege voor de locatie met de
bestemming “bedrijf” geheel vervalt.
Voor deze locatie geldt geen bestemming meer. De voor deze locatie in het bestemmingsplan opgenomen
algemene regels en regels behorende bij de bestemming gelden ook niet meer. De locatie is als het ware uit het
omgevingsplan van rechtswege geknipt en volledig overgegaan naar het nieuwe recht. In de overgangsfase kan
het omgevingsplan van rechtswege door middel van zogenoemde “postzegelplannen” voor een specifieke
locatie worden omgezet naar het nieuwe stelsel van het omgevingsplan.
Als het tot stand brengen van een vernieuwd regime in het omgevingsplan te bewerkelijk is voor een concreet
initiatief, kan ook een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit gebruikt worden. Het stellen van
aanvullende functies en regels, die gelden naast het ruimtelijke regime dat van rechtswege geldt, kan al wel
gebeuren terwijl dat ruimtelijke regime zoals opgenomen in het omgevingsplan van rechtswege nog van
toepassing is. De nieuwe regels worden dan onderdeel van het omgevingsplan.
Die nieuwe regels moeten voldoen aan de eisen van het nieuwe stelsel. Deze nieuwe regels mogen geen conflict
opleveren met de regels over het gebruik van de grond en de zich daar bevindende bouwwerken uit het
omgevingsplan van rechtswege. Als daarvan sprake is moeten de voor de desbetreffende locatie geldende
regels uit het omgevingsplan van rechtswege worden aangepast en worden overgeheveld naar het nieuwe
stelsel van het omgevingsplan.
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Artikel 2.7 van de Omgevingswet bepaalt dat gevallen kunnen worden aangewezen waarin regels over
de fysieke leefomgeving alleen in het omgevingsplan mogen worden opgenomen. Ook kunnen
gevallen worden aangewezen waarin regels over de fysieke leefomgeving niet in het omgevingsplan
mogen worden opgenomen. In het Invoeringsbesluit Omgevingswet zal dit worden uitgewerkt.
Voorbeelden
- De gemeente uit het vorige voorbeeld trekt twee jaar later de kapverordening en monumentenverordening in
en vervangt deze door regels over bomen en gemeentelijke monumenten in het omgevingsplan. Voor de
genoemde locatie is er dan een volledig omgevingsplan. Voor andere locaties gelden de nieuwe regels over
bomen en gemeentelijke monumenten in het omgevingsplan naast het oude ruimtelijke regime dat van
rechtswege geldt.
- Een gemeente wil een nieuw onderwerp regelen dat tot dusver niet in de bestemmingsplannen werd geregeld,
bijvoorbeeld parkeernormen voor de fiets, terwijl tot dusver alleen parkeernormen voor de auto gelden. De
gemeente neemt hiervoor regels op in het omgevingsplan. Deze regels gelden naast de regels die van
rechtswege gelden. Deze mogelijkheid is ook van belang voor de uitvoering van instructieregels. Verwacht
wordt dat met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in het voorgenomen Besluit kwaliteit leefomgeving
of in omgevingsverordeningen instructieregels opgenomen zullen zijn voor het (binnen een bepaalde termijn)
borgen van specifieke nationale of provinciale doelstellingen die vereisen dat gemeenten aan bepaalde locaties
bepaalde functies toedelen, al of niet gekoppeld aan bepaalde regels voor die locatie. Bij de uitvoering van deze
instructieregels op een bepaalde locatie hoeft de gemeente niet voor die locatie tot een uitputtende
functietoedeling over te gaan.
- Een gemeente deelt een nieuwe functie met bijbehorende regels toe aan de locatie van een leegstaand pand
en schrapt de bestemming met de bijbehorende regels voor de locatie van het pand uit het omgevingsplan van
rechtswege. Voor die locatie worden locatiegebonden geluidregels opgenomen conform de instructieregels,
zoals die nu zijn opgenomen in het voorgenomen Besluit kwaliteit leefomgeving. Deze regels hebben ook
betekenis voor omliggende locaties waar de bestemming ongewijzigd blijft. Voor die omliggende locaties
worden in het omgevingsplan geluidregels toegevoegd als dat nodig is om de geluidbelasting op het leegstaande
pand te beheersen, terwijl voor die locaties het oude ruimtelijke regime blijft gelden.
- Een provincie vervangt de direct werkende regels voor grondwaterbeschermingsgebieden door een pakket
instructieregels en bepaalt dat gemeenten dit binnen twee jaar verwerken in het omgevingsplan. Een gemeente
kan deze functie en bijbehorende regels opnemen in het omgevingsplan zonder op dat moment het van
rechtswege geldende deel van het omgevingsplan te laten vervallen. De nieuwe regels en de van rechtswege
geldende regels gelden dan naast elkaar en vullen elkaar aan.
- Het Rijk introduceert in het voorgenomen Besluit kwaliteit leefomgeving een verplichting om aandachtsgebieden voor veiligheidsrisico’s en brand- of explosievoorschriftengebieden aan te wijzen in het
omgevingsplan. De gemeente wijst die gebieden aan binnen een termijn die bij de instructieregel wordt bepaald
die mogelijk korter zal zijn dan tien jaar. De aanwijzing betekent dat voor bouwactiviteiten extra regels gelden
die de gevolgen van brand of explosie voor de gebruikers van een gebouw beperken. Ook hier kan het
ruimtelijke regime van rechtswege blijven gelden tot het moment dat de gemeente aan vernieuwing toe is.

In deze voorbeelden wordt de volgorde van het ombouwen van het ruimtelijke regime aan de
gemeente gelaten. De aanvullende functie en regels voor de locatie gelden naast de bestemming die
nog op de locatie rust.
Als dat op een bepaalde locatie zou leiden tot inconsistente regelgeving – bijvoorbeeld een bestemming die
niet past in een grondwaterbeschermingsgebied – vormt dat inhoudelijk gezien een aanleiding om het
ruimtelijke regime voor die locatie te vervangen door een nieuw regime.
Wanneer andere locaties of onderwerpen tijdens de overgangsfase prioriteit hebben binnen het werkpakket
van de gemeente, kan de gemeente een voorbereidingsbesluit nemen om te verduidelijken dat de bestemming
niet verwezenlijkt kan worden. Het is ook denkbaar dat bepaalde instructieregels zullen vereisen dat de van
rechtswege geldende regels voor bepaalde locaties wel binnen tien jaar worden vervangen.
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Gedacht kan worden aan een instructieregel voor het ‘wegbestemmen’ van ongebruikte kantoorlocaties in een
provincie met een overschot daaraan. In dergelijke gevallen zal de gemeente voor die locaties sneller tot
ombouwen van het omgevingsplan moeten overgaan. Ook onder het huidige stelsel had de gemeente in deze
gevallen het bestemmingsplan moeten wijzigen. Of een dergelijke instructieregel wenselijk is, moet van geval
tot geval worden bezien. Een belangrijk punt van overweging bij het stellen van dergelijke instructieregels
vormen de bestuurslasten daarvan, gegeven de opgave waar gemeenten al voor staan en de mogelijkheden
voor de provincie voor het inzetten van beschermingsregels om haar beleidsdoelen te bereiken.

Kenbaarheid tijdens de overgangsfase
Onder het huidige recht heeft een burger te maken met twee regimes die regels bevatten over zijn
activiteiten: de geografisch versnipperde bestemmingsplannen en de thematisch versnipperde lokale
verordeningen. In het nieuwe stelsel zal de burger te maken hebben met één regime en één document:
het gebiedsdekkende omgevingsplan. Daarnaast blijft er sprake van verleende vergunningen voor het
afwijken van het omgevingsplan.
Om er voor te zorgen dat het bij ontwikkelingen in de overgangsfase helder is welke regels van toepassing zijn,
ligt het in de rede dat bij elk besluit tot vaststelling van het omgevingsplan wordt aangegeven welke regels
worden ingetrokken. Bij het per locatie overhevelen van regels uit een verordening, zal aangegeven moeten
worden voor welke locaties de verordening is ingetrokken.

Sinds 1 januari 2010 moeten nieuwe bestemmingsplannen en beheersverordeningen voldoen aan
digitale standaarden van de Wro. Er zijn nog oudere bestemmingsplannen en beheersverordeningen
beschikbaar in PDF-formaat. Ook deze worden van rechtswege opgenomen in het omgevingsplan. Dit
is geregeld in artikel 11.6, eerste lid, onder f.

Artikel 9.1.4 van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening bepaalt in het eerste lid dat een bestemmingsplan
als bedoeld in artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening wordt gelijkgesteld met een bestemmingsplan
als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening. Artikel 11.6, eerste lid, onder f, bepaalt dat een
bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening als deel van het
omgevingsplan van rechtswege geldt. Hiermee is geborgd dat ook bestemmingsplannen die onder de Wet op
de Ruimtelijke Ordening zijn vastgesteld onder het overgangsrecht van de Omgevingswet vallen. Voor locaties
binnen een gemeente waarvoor op het moment van inwerkingtreding van de Omgevingswet geen
bestemmingsplannen of beheersverordeningen zijn vastgesteld, geldt het omgevingsplan van rechtswege. Voor
deze locaties zijn geen regels opgenomen in het omgevingsplan van rechtswege. Wel gelden de regels uit de
bruidsschat. Wanneer op een dergelijke locatie een ontwikkeling gewenst is, zal het omgevingsplan voor deze
locatie moeten worden opgesteld of zal een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit worden
verleend.

Bij inwerkingtreding van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet ruimtelijke ordening en
Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht bestemmingsplannen
beheersverordeningen) geldt dat de actualiseringsplicht voor al deze plannen
beheersverordeningen vervalt voor zover deze elektronisch raadpleegbaar zijn
Ruimtelijkeplannen.nl. Dit geldt tot de Omgevingswet in werking is getreden.
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Voor het einde van de overgangsfase moeten deze plannen en verordeningen en de gebieden die daar niet
binnen vallen omgebouwd worden tot een omgevingsplan dat voldoet aan de nieuwe eisen en digitale
standaarden. In de overgangsfase gaat al gedeeltelijk een nieuw regime gelden, terwijl ook het oude regime (uit
onder meer de oude bestemmingsplannen) van toepassing blijft.
Om de inzichtelijkheid te waarborgen zal er in het digitale stelsel Omgevingswet worden voorzien in een functie
waarmee het volledige omgevingsplan, inclusief het omgevingsplan van rechtswege, raadpleegbaar is. De
omgevingsplannen van rechtswege blijven tijdens de overgangsfase, maar ook daarna, raadpleegbaar. Na de
overgangsfase is dit van belang in verband met bijvoorbeeld overgangsrechtelijke vraagstukken en gerechtelijke
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procedures. De toegankelijkheid van de regels blijft gewaarborgd op minimaal het huidige niveau. De lokale
verordeningen blijven in de overgangsfase toegankelijk via decentraleregelgeving.overheid.nl.

Monitor implementatie Omgevingswet
De complexe ombouwoperatie die in deze paragraaf is beschreven vergt bijzondere aandacht bij de
monitor van de uitvoering van de wet die in het kader van het Bestuursakkoord Implementatie
Omgevingswet wordt uitgevoerd.
Handhaving omgevingsplan
De gemeente geldt vanaf de inwerkingtreding van de Omgevingswet als handhaver voor alle
onderdelen van het omgevingsplan van rechtswege: zowel de delen die bestaan uit oude
bestemmingsplannen, beheersverordeningen, enzovoort, als de onderwerpen die onder een bijzonder
door het Rijk geregeld overgangsregime vallen, zoals de voorgenomen overgangsregeling voor
onderwerpen die voorheen onder rijksregels vielen.
Overigens was de gemeente in het overgrote deel van de gevallen de handhaver van de rijksregels die komen
te vervallen. Voor de activiteiten die voorheen onder rijksregels vielen, wijzigt de normadressaat niet: dit blijft
gelijk aan de normadressaat voor de oude rijksregels, te weten: eenieder die de activiteit verricht. Voor het
overgangsrecht voor handhavend optreden tegen overtredingen wordt kortheidshalve verwezen naar de
toelichting bij artikel 11.19.
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17.

VOORBEREIDINGSBESCHERMING

Inleiding
Elk bestuursorgaan dat bevoegd is tot wijziging van het omgevingsplan (al dan niet in de vorm van een
onderdeel van een projectbesluit) of tot het stellen van instructieregels (bij provinciale verordening of
algemene maatregel van bestuur) of instructiebesluiten, kan een voorbereidingsbesluit vaststellen
met voorbeschermingsregels. In aanloop naar de inwerkingtreding van een wijziging van het
omgevingsplan kunnen op deze manier ongewenste activiteiten worden voorkomen. Het
voorbereidingsbesluit heeft ook onder de Omgevingswet een beperkte werkingsduur.
Een nadeel van de huidige situatie - het stellen van voorbeschermingsregels in een zelfstandig werkende
juridische figuur, te weten het voorbereidingsbesluit - is dat er per definitie sprake is van conflicterende regels
met het geldende omgevingsplan of de omgevingsverordening. De burger dient beide conflicterende regelingen
naast elkaar te raadplegen om te bezien of een voorgenomen activiteit toelaatbaar is. De regelconflicten
kunnen worden voorkomen door de mogelijkheid te openen om de voorbeschermingsregels in het
omgevingsplan of de omgevingsverordening zelf te stellen. De winst daarvan is dat een burger nog maar in één
document hoeft te kijken of zijn activiteit toelaatbaar is.
Een voorbeschermingsregeling wordt ook duidelijker, omdat niet alleen nieuwe regels kunnen worden gesteld,
maar ook bestaande regels buiten toepassing kunnen worden gesteld. In alle gevallen geldt, zoals dat nu ook
voor een voorbereidingsbesluit het geval is, dat de voorbeschermingsregels tijdelijk zijn van aard.
Het voorbereidingsbesluit tot het vaststellen van voorbeschermingsregels komt zonder speciale procedure tot
stand.
De voorbeschermingsregels kunnen inhouden het toevoegen van nieuwe regels (met een beperking zoals
bijvoorbeeld een verbod of een vergunning- of meldplicht) of het buiten werking stellen van een regel
(bijvoorbeeld het niet langer van kracht zijn van een regel waarmee een bouwmogelijkheid wordt geboden).
De constructie om de regels van het voorbereidingsbesluit direct in het omgevingsplan of de
omgevingsverordening op te nemen, wordt onder andere voorgesteld met het oog op het, eveneens in de
Invoeringswet opgenomen, voorstel tot splitsing van de vergunningplicht voor de bouwactiviteit in een
technische vergunning en een vergunning voor een omgevingsplanactiviteit (zie paragraaf 2.2.1.3, MvT
Invoeringswet). In verband met die wijziging zal de in artikel 16.58 van de Omgevingswet opgenomen
aanhoudingsregeling wegens een voorbereidingsbesluit komen te vervallen en vervangen worden door de
mogelijkheid om, via het voorbereidingsbesluit, voorbeschermingsregels te stellen over bouwactiviteiten en het
in stand houden van bouwwerken.

Een belangrijke wijziging ten opzichte van de Wro en de Wabo is dat het voorbereidingsbesluit het
omgevingsplan of de omgevingsverordening direct wijzigt. De regels van het voorbereidingsbesluit
worden in het omgevingsplan of de provinciale verordening opgenomen en zijn daarmee direct
kenbaar.
Het voordeel van deze constructie is evident. Het stellen van voorbeschermingsregels in een zelfstandig
werkende juridische figuur - het voorbereidingsbesluit - brengt met zich dat er per definitie sprake gaat zijn van
conflicterende regels met het geldende omgevingsplan of de omgevingsverordening. De burger dient beide conflicterende - regelingen naast elkaar te raadplegen om te bezien of een voorgenomen activiteit (nog)
toelaatbaar is.
De regelconflicten kunnen worden voorkomen door de mogelijkheid te openen om de voorbeschermingsregels
in het omgevingsplan of de omgevingsverordening zelf te stellen. De winst daarvan is dat een burger nog maar
in één document hoeft te kijken of zijn activiteit toelaatbaar is.
Een voorbeschermingsregeling wordt ook duidelijker omdat niet alleen nieuwe regels kunnen worden gesteld,
maar ook bestaande regels buiten toepassing kunnen worden gesteld. In alle gevallen geldt, zoals dat nu ook
voor een voorbereidingsbesluit het geval is, dat de voorbeschermingsregels tijdelijk zijn van aard.
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Een tweede belangrijke wijziging is dat de aanhoudingsplicht voor de beslissing op aanvragen om
omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten in de nieuwe regeling vervalt. In plaats van een
aanhoudingsplicht wordt gekozen voor de mogelijkheid tot het stellen van voorbeschermingsregels
over bouwactiviteiten.
Dat houdt onder andere verband met het voorstel om de vergunningplicht voor bouwactiviteiten en het in stand
houden van bouwwerken, voor wat betreft de toets aan het omgevingsplan, in het omgevingsplan zelf te
regelen. Het omgevingsplan bevat de locatieafhankelijke regels over het bouwen en in stand houden van
bouwwerken en regelt straks ook of het in verband met die regels nodig is dat er een voorafgaande toetsing in
het kader van een vergunning nodig is.
In het verlengde hiervan is het niet langer efficiënt om een centrale regeling voor het aanhouden van
beslissingen op aanvragen om vergunning voor bouwactiviteiten te stellen op wetsniveau. Zo’n
voorbeschermingsregeling kan ook alleen maar effectief zijn voor bouwactiviteiten die op grond van het
omgevingsplan vergunningplichtig zijn gesteld. Voor bouwactiviteiten die niet vergunningplichtig zijn heeft deze
op de vergunningprocedure gerichte voorbeschermingsregeling geen effect. Daarmee zou deze regeling in de
nieuwe opzet, waarin meer bouwwerken onder rechtstreeks werkende regels uit het omgevingsplan (zonder
vergunning) zijn toegestaan, een te beperkte voorbescherming bieden.
Om die reden is de keuze gemaakt om deze bijzondere voorbeschermingsregeling voor bouwactiviteiten af te
schaffen en aan te sluiten bij de gangbare regeling voor voorbescherming zoals die al geldt voor andere
activiteiten. Deze gangbare regeling biedt de mogelijkheid om voor de activiteiten die door het omgevingsplan
kunnen worden gereguleerd, voorbeschermingsregels te stellen.

Praktische werking
o

o
o

o

Het orgaan dat een wijziging van een omgevingsplan voorbereidt, of het orgaan dat een
instructieregel of instructie gericht op een wijziging van het omgevingsplan voorbereidt, kan
met het oog op die wijziging een voorbereidingsbesluit nemen waarmee het omgevingsplan
wordt gewijzigd door daarin voorbeschermingsregels te stellen.
Het betekent dat de gemeenteraad of (in mandaat) het college van burgemeester en
wethouders bevoegd is tot het stellen van voorbeschermingsregels.
Het betekent ook dat het bevoegd gezag tot het nemen van een projectbesluit, het
vaststellen van instructieregels over een omgevingsplan of een instructie over een
omgevingsplan, voorbeschermingsregels kan vaststellen in het omgevingsplan.
Het voorbereidingsbesluit tot het vaststellen van voorbeschermingsregels komt zonder
voorbereidingsprocedure tot stand.

Aard en karakter van het voorbereidingsbesluit
De Omgevingswet voorziet in de mogelijkheid van voorbereidingsbescherming door een
voorbereidingsbesluit vast te stellen tijdens de voorbereiding van een wijziging van:
• een omgevingsplan,
• omgevingsverordening,
• een projectbesluit,
• instructieregels of een instructie.
Rijk, provincie en gemeente kunnen een voorbereidingsbesluit nemen. Het besluit wordt genomen
door de raad, of - na delegatie – door het college van B&W. Hetzelfde geldt – mutatis mutandis - voor
Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten.
Het voorbereidingsbesluit kan voorkomen dat activiteiten plaatsvinden die strijdig worden geacht met
een wijziging die wordt voorbereid of die de verwezenlijking van een activiteit of project bemoeilijken.
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Nieuw is dat deze aanhoudingsregeling alleen geldt voor de in het voorbereidingsbesluit aangewezen gevallen,
zodat de voorbereidingsbescherming op maat is en niet hele gebied onnodig «op slot gaat». 736

Het nemen van een voorbereidingsbesluit is geen vanzelfsprekendheid. Vooral in een situatie waarin
nieuwe regels worden voorbereid die bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden zullen beperken,
zal een voorbereidingsbesluit van belang zijn. In gevallen waarin een besluit tot wijziging van het
omgevingsplan gericht is op het bieden van meer en ruimere bouw- en gebruiksmogelijkheden, zal aan
de beschermende werking van een voorbereidingsbesluit in de regel geen behoefte bestaan. 737
Het nemen van een voorbereidingsbesluit is geen vanzelfsprekendheid. Vooral in een situatie waarin nieuwe
regels worden voorbereid die bestaande bouw- en gebruiksmogelijkheden zullen beperken, zal een
voorbereidingsbesluit van belang zijn.738
In gevallen waarin een besluit tot wijziging van het omgevingsplan gericht is op het bieden van meer en ruimere
bouw- en gebruiksmogelijkheden, zal aan de beschermende werking van een voorbereidingsbesluit in de regel
geen behoefte bestaan.739

De voorbeschermingsregels kunnen alleen worden gesteld om te voorkomen dat een locatie minder
geschikt wordt voor de verwezenlijking van het doel waarvoor de regels in het omgevingsplan of de
omgevingsverordening, die in voorbereiding zijn, worden vastgesteld.
De regels in een voorbereidingsbesluit kunnen er toe strekken dat het verboden is om bepaalde werken, geen
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren.
Ook kan het slopen van bouwwerken of het wijzigen van het gebruik van bouwwerken of locaties worden
verboden. De werkingssfeer van het voorbereidingsbesluit is daarmee vergelijkbaar met die onder de Wro.

Met de door een voorbereidingsbesluit vast te stellen voorbeschermingsregels kunnen beperkingen
worden gesteld aan het verrichten van activiteiten. Dat kan door activiteiten geheel te verbieden of
aan beperkende regels te onderwerpen.
Voor activiteiten kan op deze manier ook het vereiste van een vergunning of voorafgaande melding worden
gesteld. Verder kan in een omgevingsplan of omgevingsverordening een bevoegdheid worden opgenomen om
maatwerkvoorschriften te geven voor bepaalde activiteiten. De voorbeschermingsregels kunnen alleen worden
gesteld om te voorkomen dat een locatie minder geschikt wordt voor de verwezenlijking van het doel waarvoor
de regels in het omgevingsplan of de omgevingsverordening, die in voorbereiding zijn, worden vastgesteld.
Een belangrijke beperking is verder dat voorbeschermingsregels alleen beperkingen mogen opleggen aan
activiteiten die wel zijn toegelaten op grond van een omgevingsplan of omgevingsverordening, maar die nog niet
plaatsvinden. Het gevolg hiervan is dat een voorbereidingsbesluit bestaand gebruik en bestaande bouwwerken
moet eerbiedigen. Een voorbereidingsbesluit kan dus alleen leiden tot een ‘bevriezing’ van een bestaande
toestand op een locatie, maar kan geen bestaand gebruik verbieden of een plicht inhouden tot sloop van
bestaande bebouwing.

Voor bouwactiviteiten kunnen de voorbeschermingsregels tot gevolg hebben dat bouwwerken niet
meer gebouwd of verbouwd mogen worden of dat er in het omgevingsplan alsnog een vergunningplicht
voor bouwwerken gaat gelden.
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Deze laatste vergunningplicht kan tot gevolg hebben dat, bij weigering van de vergunning, het bouwwerk niet
mag worden gebouwd. Wellicht ten overvloede wordt benadrukt dat een voorbereidingsbesluit alleen door het
omgevingsplan of de omgevingsverordening toegelaten activiteiten kan verbieden of aan beperkingen kan
onderwerpen. Met een voorbereidingsbesluit kunnen dus geen nieuwe activiteiten mogelijk worden gemaakt.

Door de verruimde reikwijdte van het omgevingsplan ten opzichte van het bestemmingsplan, biedt het
voorbereidingsbesluit tegelijkertijd een uitgebreider scala beschermingsmogelijkheden. 740
Onder de termen van «werken en werkzaamheden» kan bijvoorbeeld ook de voorbescherming worden geboden
aan gebouwen en terreinen, waarvan het voornemen bestaat deze als gemeentelijk monument aan te wijzen.
Zowel het slopen als het wijzigen van dergelijke gebouwen en terreinen kan door het stellen van regels in het
voorbereidingsbesluit, vooruitlopend op de inwerkingtreding van het omgevingsplan, worden voorkomen. 741
Een voorbereidingsbesluit kan ook nuttig zijn ter bescherming van (gemeentelijke en andere) monumenten
voorafgaande aan de aanwijzing van dergelijke monumenten in een omgevingsplan. Ook voor potentiële
monumenten kunnen, vooruitlopend op de definitieve beslissing over toedeling van de functie als gemeentelijk
monument, in een voorbereidingsbesluit regels worden gesteld over het slopen, verplaatsen of wijzigen. 742 Een
andere toepassing betreft de aanwijzing van beschermde stads- en dorpsgezichten.743
Een belangrijke beperking is dat voorbeschermingsregels alleen beperkingen mogen opleggen aan activiteiten
die wel zijn toegelaten op grond van een omgevingsplan of omgevingsverordening, maar die nog niet
plaatsvinden. Het gevolg hiervan is dat een voorbereidingsbesluit bestaand gebruik en bestaande bouwwerken
moet eerbiedigen.

Tussentijdse wijziging
Een voorbereidingsbesluit kan tussentijds worden gewijzigd, maar de werkingsduur wordt hierdoor
niet verlengd. Ook kan een voorbereidingsbesluit tussentijds, voor dat het is vervallen, worden
ingetrokken.
Er is geen expliciet verbod gesteld om na het vervallen van een voorbereidingsbesluit een nieuw
voorbereidingsbesluit te nemen. In verband met nieuwe beleidsdoelen moet het altijd mogelijk zijn om een
voorbereidingsbesluit te nemen met nieuwe voorbeschermingsregels. Ook in een situatie waarin al
voorbeschermingsregels voor een locatie gelden, kan met het oog op een nieuw doel, een nieuw
voorbereidingsbesluit worden genomen. Het kan dus voorkomen dat er op een locatie gelijktijdig twee of meer
voorbereidingsbesluiten van toepassing zijn met een verschillende werkingsduur.

Herhaling van voorbereidingsbesluiten
Het herhaald nemen van voorbereidingsbesluiten gericht op het met hetzelfde doel te wijzigen
omgevingsplan, moet niet mogelijk worden geacht. Een voorbereidingsbesluit kan tussentijds worden
gewijzigd, maar de werkingsduur wordt hierdoor dus niet verlengd. Ook kan een voorbereidingsbesluit
tussentijds, voor dat het is vervallen, worden ingetrokken.
De mogelijkheid bestaat dat, ter voorbereiding op een wijziging van het omgevingsplan,
voorbeschermingsregels worden gesteld die een verdergaande bescherming bieden dan de
uiteindelijke regeling in het vast te stellen omgevingsplan.
Om ongewenste ontwikkelingen op voorhand te voorkomen en het debat over de vast te stellen regeling in het
omgevingsplan niet te laten frustreren door tussentijdse ontwikkelingen, kan een bevoegd gezag de keuze maken
voor zo’n stringente beschermingsregeling. In zo’n situatie kan het voorkomen dat de voorbeschermingsregels
(bouw)ontwikkelingen tegenhouden, die wellicht na de inwerkingtreding van de wijziging van het omgevingsplan
toch, onder het stellen van voorschriften, aanvaardbaar zijn.
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De voorbeschermingsregels zullen in zo’n geval moeten leiden tot de weigering van een gevraagde
omgevingsvergunning, terwijl die zelfde vergunning op een later tijdstip onder de in voorbereiding zijnde regeling
in het omgevingsplan verleend zou kunnen worden. In plaats van het weigeren van de vergunning binnen de
beslistermijn, biedt artikel 4:15, tweede lid, Awb, de mogelijkheid om de beslistermijn met schriftelijke
instemming van de aanvrager op te schorten.

Voor situaties waarin de kans bestaat op het uiteindelijk kunnen verlenen van de aangevraagde
vergunning, zouden het bevoegd gezag en de aanvrager gezamenlijk tot een dergelijke opschorting
van de beslistermijn kunnen kiezen. Daarmee kan een met de huidige aanhoudingsregeling
vergelijkbare procedurele oplossing worden gekozen.
Verder blijft het mogelijk dat ook in afwijking van de voorbeschermingsregels uit het omgevingsplan een
omgevingsvergunning wordt verleend. De regeling hiervoor is niet anders dan voor andere omgevingsplanactiviteiten waarbij (buitenplans) in afwijking van het omgevingsplan een vergunning wordt verleend. Als de
activiteit past binnen het criterium van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en niet in strijd is
met instructieregels die het Rijk en de provincie over een omgevingsplan hebben gesteld, kan de
omgevingsvergunning worden verleend. Daarmee blijft het omgevingsplan, ook met inbegrip van
voorbeschermingsregels, optimale flexibiliteit behouden en kan worden ingespeeld op onvoorziene
ontwikkelingen.

In verband met nieuwe beleidsdoelen moet het altijd mogelijk zijn om een voorbereidingsbesluit te
nemen met nieuwe voorbeschermingsregels. Ook in een situatie waarin al voorbeschermingsregels
voor een locatie gelden, kan met het oog op een nieuw doel, een nieuw voorbereidingsbesluit worden
genomen. Het kan dus voorkomen dat er op een locatie gelijktijdig twee of meer
voorbereidingsbesluiten van toepassing zijn met een verschillende werkingsduur.
Inhoud van het voorbereidingsbesluit
Met de door een voorbereidingsbesluit vast te stellen voorbeschermingsregels kunnen beperkingen
worden gesteld aan het verrichten van activiteiten. Dat kan door activiteiten geheel te verbieden of
aan beperkende regels te onderwerpen. Voor activiteiten kan op deze manier ook het vereiste van een
vergunning of voorafgaande melding worden gesteld. Verder kan in een omgevingsplan of
omgevingsverordening een bevoegdheid worden opgenomen om maatwerkvoorschriften te geven
voor bepaalde activiteiten.
De voorbeschermingsregels kunnen alleen worden gesteld om te voorkomen dat een locatie minder geschikt
wordt voor de verwezenlijking van het doel waarvoor de regels in het omgevingsplan of de omgevingsverordening, die in voorbereiding zijn, worden vastgesteld. Een belangrijke beperking is verder dat
voorbeschermingsregels alleen beperkingen mogen opleggen aan activiteiten die wel zijn toegelaten op grond
van een omgevingsplan of omgevingsverordening, maar die nog niet plaatsvinden.
Het gevolg hiervan is dat een voorbereidingsbesluit bestaand gebruik en bestaande bouwwerken moet
eerbiedigen. Een voorbereidingsbesluit kan dus alleen leiden tot een ‘bevriezing’ van een bestaande toestand op
een locatie, maar kan geen bestaand gebruik verbieden of een plicht inhouden tot sloop van bestaande
bebouwing.

Verbodsbepalingen
In het voorbereidingsbesluit kan – op basis van artikel 4.14, tweede lid Omgevingswet worden bepaald dat het verboden is om bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren,
bouwwerken te slopen en het gebruik van bouwwerken of locaties te wijzigen. Hiermee kan
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worden voorkomen dat bepaalde ontwikkelingen plaatsvinden op locaties voordat het
omgevingsplan is gewijzigd. 744
Een voorbereidingsbesluit kan een absoluut of partieel verbod bevatten voor bepaalde activiteiten, maar kan
deze ook aan beperkende regels onderwerpen. Ook is het mogelijk aan bepaalde activiteiten het vereiste van
een vergunning of een voorafgaande melding te stellen.
Daarbij gaat het vooral om ontwikkelingen, die niet verenigbaar zijn met de regels die in voorbereiding zijn. Gelet
op de voorgeschreven voorbereidingsprocedure van het omgevingsplan neemt een wijziging van een
omgevingsplan circa zes maanden in beslag.
Zonder voorbereidingsbesluit kan op een ongewenste manier worden geanticipeerd op de in voorbereiding zijnde
regels. Op grond van het derde lid van artikel 4.14 kan de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit worden
aangehouden voor gevallen die in het voorbereidingsbesluit zijn opgenomen.
Uit het vierde lid volgt dat een voorbereidingsbesluit vervalt in ieder geval na twee jaar, of, voor zover binnen die
termijn het besluit over de vaststelling van het omgevingsplan is bekendgemaakt, op het tijdstip waarop het
omgevingsplan in werking treedt of is vernietigd. Op grond van artikel 4.16, tweede lid Omgevingswet kan een
sloopvergunningstelsel in het voorbereidingsbesluit worden opgenomen.745

Wellicht ten overvloede wordt benadrukt dat een voorbereidingsbesluit alleen door het omgevingsplan of de omgevingsverordening toegelaten activiteiten kan verbieden of aan beperkingen kan
onderwerpen. Met een voorbereidingsbesluit kunnen dus geen nieuwe activiteiten mogelijk worden
gemaakt.

Aanhoudingsplicht
De specifieke aanhoudingsbevoegdheid voor een sloopactiviteit keert niet terug in de Omgevingswet.
De gemeenteraad kan in het omgevingsplan als beoordelingsregel opnemen dat een sloopvergunning
alleen wordt verleend als vervangende nieuwbouw gegarandeerd is. In de consultatieversie van de
Invoeringswet is nog niet voorzien in overgangsrecht voor de aanhoudingsbevoegdheid.
De aanhoudingsplicht van een aanvraag voor een vergunning voor een activiteit aanleggen of bouwen
in verband met exploitatieplan (artikel 3.5 Wabo) keert wel terug in de Omgevingswet.
Het bevoegd gezag deelt de aanhouding op grond van de artikelen 16.56, tweede lid, en 16.57, eerste lid, mee
aan de aanvrager. Een identieke verplichting bestaat ook onder de Wabo (artikel 3.6, eerste lid). Door deze
mededeling raakt de aanvrager op de hoogte van het feit dat er een aanhoudingsgrond van toepassing is. Het
gaat hier om aanhoudingen die van rechtswege tot stand komen.
Artikel 16.59 Omgevingswet, waarvan de inhoud is overgenomen uit artikel 3.6, tweede lid, Wabo, regelt het
begin van de beslistermijn in gevallen van aanhouding. De beslistermijn begint in die gevallen pas op de dag dat
de aanhouding eindigt. Dat betekent dat, behoudens verlengingsmogelijkheden, bij de reguliere procedure in
beginsel nog een termijn van acht weken, of ingeval instemming is vereist, twaalf weken resteert om te beslissen
op de aanvraag (artikel 16.62, eerste lid) en bij de toepassing van afdeling 3.4 Awb nog een termijn van zes
maanden (artikel 3:18, eerste lid, Awb). Opgemerkt wordt nog dat aanhouding van de beslissing op de aanvraag
niet betekent dat er geen inhoudelijke voorbereiding van die beslissing kan plaatsvinden. In de regel zal dan ook
snel na het beëindigen van de aanhouding op de aanvraag kunnen worden beslist.

Gemeentelijk voorbereidingsbesluit
De gemeenteraad is bevoegd tot het nemen van een voorbereidingsbesluit ter voorbereiding van een

omgevingsplan. De raad kan deze bevoegdheid aan het college van burgemeester en
wethouders delegeren.
744
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Deze mogelijkheid bestaat onder de Wro niet, maar is opgenomen, omdat het doorgaans het college van
burgemeester en wethouders is dat een bestemmingsplan voorbereidt en het daarmee dan ook goed in staat
is om op een effectieve wijze een voorbereidingsbesluit te nemen.746

Provinciaal en rijks- voorbereidingsbesluit

Provinciale staten kunnen een voorbereidingsbesluit nemen ter voorbereiding van een
omgevingsverordening. Zij kunnen deze bevoegdheid delegeren aan gedeputeerde staten. 747
Evenals bij het omgevingsplan kan met het voorbereidingsbesluit worden voorkomen, dat op een ongewenste
manier wordt geanticipeerd op de regels die in voorbereiding zijn.

Voorbereidingsbesluit in combinatie met een instructie
Wanneer bij een instructie die zich richt op een omgevingsplan een meer directe werking richting
burgers gewenst wordt, kan er voorafgaand aan of gelijktijdig met de vaststelling van de instructieregel
een voorbereidingsbesluit op grond van artikel 4.16 worden genomen. 748
In dat voorbereidingsbesluit kunnen dan regels worden gesteld die voorkomen dat met de instructieregel
strijdige ontwikkelingen kunnen plaatsvinden. Dat voorbereidingsbesluit blijft dan gelden totdat het
omgevingsplan in overeenstemming met de instructieregel is gebracht. Dus ook als de gemeente de gestelde
termijn overschrijdt blijft het voorbereidingsbesluit gelden.
ls de instructieregel niet vergezeld gaat van een voorbereidingsbesluit en de gemeente laat na om de regel
binnen de gestelde termijn in het omgevingsplan te verwerken, dan heeft de instructieregel geen direct
burgerbindende werking. Als er dan ontwikkelingen worden toegestaan in strijd met de instructieregel kan in
het kader van een beroep tegen (een wijziging van) het omgevingsplan worden vastgesteld dat het
omgevingsplan in strijd is met het recht. Ook is er in dat geval sprake van taakverwaarlozing en zijn de kaders
en instrumenten voor het interbestuurlijk toezicht van toepassing waarmee kan worden bewerkstelligd dat het
omgevingsplan alsnog met de instructieregel in overeenstemming wordt gebracht.749
Voorbereidingsregels die worden gesteld in verband met instructieregels of een instructiebesluit vervallen na
anderhalf jaar, als binnen die termijn de instructieregel of het instructiebesluit niet in werking is getreden.
Treden deze instructieregels of instructiebesluiten binnen anderhalf jaar na het nemen van het
voorbereidingsbesluit in werking, dan vervallen de voorbeschermingsregels eerst nadat het omgevingsplan in
overeenstemming met de instructieregels of het instructiebesluit is aangepast.

Voorbereidingsbesluit in combinatie met een projectbesluit
Artikel 4.16, eerste lid OW voorziet in het nemen van een voorbereidingsbesluit door provinciale staten
ter voorbereiding van onder meer een projectbesluit.
Op rijksniveau kan op grond van het tweede lid kan een voorbereidingsbesluit door de Minister van
Infrastructuur en Milieu worden genomen of door de verantwoordelijke Minister, in overeenstemming met de
Minister van infrastructuur en Milieu. Het voorbereidingsbesluit kan dan worden genomen in verband met de
voorbereiding van de inwerkingtreding van een projectbesluit, een algemene maatregel van bestuur met
instructie-regels of een instructie.
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Idem, p.474.
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In het vijfde lid van artikel 4.16 wordt geregeld wanneer het voorbereidingsbesluit vervalt. Een
voorbereidingsbesluit op grond van dit artikel vervalt, als niet binnen twee jaar na inwerkingtreding
van dat besluit het projectbesluit, de instructieregel of de instructie in werking is getreden.
Als het projectbesluit, de instructieregel of de instructie wel binnen twee jaar in werking is getreden, blijft het
voorbereidingsbesluit gelden tot het tijdstip waarop het door het projectbesluit of in overeenstemming met de
instructieregel of de instructie gewijzigde omgevingsplan (of omgevingsplannen als het om meerdere
gemeenten gaat) in werking is (zijn) getreden. Dit artikel vindt zijn oorsprong in de artikelen 4.1, vijfde lid, 4.2,
derde lid, 4.3, vierde lid, en 4.4, vierde lid, Wro.
Ook biedt de Omgevingswet de mogelijkheid aan het bevoegd gezag om voorbereidingsbescherming te
koppelen aan die fase van besluitvorming waarin dit noodzakelijk is. Het instrument voorziet in mogelijkheden
voor maatwerk: de voorbereidingsbescherming treedt pas in werking vanaf het moment dat het noodzakelijk
wordt geacht en duurt voort totdat het door het projectbesluit gewijzigde omgevingsplan in werking treedt. 750

Duur van het voorbereidingsbesluit

In de Omgevingswet is de maximale duur van een voorbereidingsbesluit vastgesteld op twee
jaar. Dat wijkt af van de termijn die thans in de Wro is opgenomen
Onder de Wro geldt een voorbereidingsbesluit voor één jaar, maar deze duur wordt automatisch verlengd als
gedurende de werking van het voorbereidingsbesluit een bestemmingsplan in ontwerp ter inzage wordt gelegd.
Bij tijdige vaststelling en tijdige bekendmaking werkt de voorbereidingsbescherming door tot het moment
waarop het nieuwe bestemmingsplan in werking treedt. Bij tijdige vaststelling en tijdige bekendmaking werkt
de voorbereidingsbescherming door tot het moment waarop het nieuwe bestemmingsplan in werking treedt.

In de Omgevingswet komt zowel het automatisch ontstaan van de aanhoudingssituatie, als de
automatische verlenging van het voorbereidingsbesluit te vervallen. 751
In het regime van de Omgevingswet vervalt het voorbeschermingsbesluit na twee jaar of een eerder moment
waarop het nieuwe omgevingsplan (of deel daarvan) in werking treedt. Daarmee wordt de nieuwe regeling
aanzienlijk eenvoudiger.
Ook is het niet langer nodig om het moment van vaststellen en bekendmaken van het omgevingsplan aan
precieze termijnen te binden. De consequentie is wel dat de voorbereidingsprocedure van een omgevingsplan,
met inbegrip van het moment van inwerkingtreding, moet worden afgerond binnen de werking van het
voorbereidingsbesluit. Om daar voldoende tijd voor in te bouwen is gekozen voor een werkingsduur van het
voorbereidingsbesluit van twee jaar.
Hiermee ontstaat een termijn die ruim genoeg is voor de voorbereiding van een wijziging van het omgevingsplan
in omstandigheden waarbij bijvoorbeeld een milieueffectrapport moet worden opgesteld.
Over de duur van het voorbereidingsbesluit kan voorts het volgende worden opgemerkt. In het nieuwe stelsel
is een vereenvoudiging doorgevoerd ten opzichte van de regeling van het voorbereidingsbesluit uit de Wro en
de daarmee samenhangende procedurele aanhoudingsregeling voor de beslissing op aanvragen om
omgevingsvergunning voor bouw- en aanlegactiviteiten uit de Wabo. 752

Het nieuw voorgestelde regime is aanmerkelijk eenvoudiger. De gedetailleerde regulering van
procedurele tussenstappen is daarin overbodig. Het voorbereidingsbesluit vervalt in het nieuwe
regime gewoon na twee jaar of op een eerder moment waarop het nieuwe omgevingsplan (of deel
daarvan) in werking treedt. 753
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Voorbereidingsregels die worden gesteld in verband met instructieregels of een instructiebesluit vervallen
eveneens na anderhalf jaar, als binnen die termijn de instructieregel of het instructiebesluit niet in werking is
getreden. Treden deze instructieregels of instructiebesluiten binnen anderhalf jaar in werking, dan vervallen de
voorbeschermingsregels pas eerst zodra het omgevingsplan in overeenstemming met de instructieregels of het
instructiebesluit is aangepast.

Procedure
De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om voorbereidingsbescherming te koppelen aan die fase van
besluitvorming waarin die bescherming het meest noodzakelijk is. Het instrument voorziet in
mogelijkheden voor maatwerk: de voorbereidingsbescherming treedt pas in werking vanaf het
moment dat het noodzakelijk wordt geacht.
De Omgevingswet kent geen aparte procedure voor het nemen van een voorbereidingsbesluit.
Daarom zijn de regels van de Awb van toepassing op het nemen van dit besluit.

Rechtsbescherming
Tegen een voorbereidingsbesluit op grond van de Omgevingswet kan geen beroep worden ingesteld.
Afdeling 4.2 Ow kent verschillende voorbereidingsbesluiten, zoals het voorbereidingsbesluit met betrekking tot
een omgevingsplan en met betrekking tot instructieregels en projectbesluiten van provincies en het Rijk. Deze
voorbereidingsbesluiten worden op de negatieve lijst behorend bij artikel 8:5 Awb geplaatst. Ook naar huidig
recht is een voorbereidingsbesluit niet appellabel. 754

Digitalisering
Ook voor het voorbereidingsbesluit geldt in het nieuwe stelsel de ambitie om deze op termijn digitaal
vast te leggen en vast te stellen en zelfs op perceelsniveau zichtbaar te maken op de digitale plankaart
van het omgevingsplan.

Participatie
Om effectief te kunnen zijn, dient een voorbereidingsbesluit als regel rauwelijks te worden genomen.
Daar past uiteraard geen participatie bij.
We kunnen hier een parallel trekken met het besluit ex artikel 6, eerste lid Wvg, waarbij het college van B&W vooruitlopend op de vestiging van een “regulier” voorkeursrecht door de raad - een voorkeursrecht vestigt
voor de duur van maximaal drie maanden. Van zo’n besluit gaat de facto ook een voorbeschermende werking
uit. Rauwelijkheid en vertrouwelijkheid bij de vestiging van voorkeursrecht is overigens van nog groter belang
voor de effectiviteit van de inzet van het instrument dan in het geval van planologische besluitvorming.
De Omgevingswet bevat geen procedurele regels voor de totstandkoming van het voorbereidingsbesluit en is
dus vormvrij.
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18.

DE OMGEVINGSVERGUNNING

Inleiding: de hoofdlijnen puntsgewijs:
1. De omgevingsvergunning in de Omgevingswet integreert en harmoniseert de
vergunningverlening voor bestaande vergunningplichtige activiteiten uit de domeinen bouw,
milieu, cultureel erfgoed en ruimtelijke ordening met de watervergunning uit de Waterwet, de
ontgrondingenvergunning uit de Ontgrondingenwet, de vergunningen of ontheffingen op
grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Spoorwegwet, de Wet lokaal spoor, de
Wet luchtvaart en de vergunning voor archeologische rijksmonumenten uit de
Monumentenwet 1988.
2. Ook wordt een deel van de vergunningplichtige activiteiten over beschermde gebieden en
soorten geïntegreerd, zoals nu al in geïntegreerde vorm opgenomen in de Wabo in de
Omgevingswet voor de Wet natuurbescherming.
3. De begrippen “inrichting” (Wm) en “project” (WABO) als kapstok voor de vergunning-verlening
worden vervangen door het begrip “activiteit”.
4. De Omgevingswet introduceert geen andere of nieuwe vergunningplichtige activiteiten ten
opzichte van de huidige (WABO-)wetgeving. Wel wordt soms gewerkt met nieuwe begrippen
en aanduidingen.
5. De Omgevingswet bevat een limitatieve lijst van (grondslagen voor) vergunningen op
rijksniveau.
6. De vergunning van rechtswege (lex silencio positivo) verdwijnt.Bij niet-tijdig beslissen is de
Wet dwangsom bij niet-tijdig beslissen van toepassing.
7. Het begrip “onlosmakelijke samenhang” (WABO) wordt geschrapt. Op een enkele uitzondering
na bepaalt de initiatiefnemer de volgorde waarin vergunningen – al dan niet gefaseerd worden aangevraagd.
8. De revisievergunning (uitsluitend) op aanvraag wordt vervangen door de ambtshalve
revisievergunnning.
9. Als onderdeel van het omgevingsplan zal ook een aantal vergunningen-stelsels uit lokale
verordeningen opgaan in de omgevingsvergunning.
10. Op de verlening van een omgevingsvergunning wordt leges geheven.
11. De Omgevingswet bedoeld geen nieuwe vergunningplichten in het leven te roepen.

De Omgevingswet stelt regels voor die activiteiten die naar hun aard en omvang nadelige gevolgen (kunnen) hebben
voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Die activiteiten kunnen bedrijfsmatig zijn, maar dat hoeft niet steeds
het geval te zijn.
Ook voor hobbymatige activiteiten kan regulering nodig zijn. Dat is doorgaans het geval als die activiteiten een
zodanige schaal hebben dat zij “hinder” voor de fysieke leefomgeving opleveren. Bijvoorbeeld: een burger die binnen
de bebouwde kom hobbymatig een kennel exploiteert voor twintig honden.

Voor het merendeel van deze activiteiten geldt dat zij kunnen worden gereguleerd via algemene
regels. Het voordeel van die algemene regels is dat een initiatiefnemer zonder tussenkomst van de
overheid weet welke randvoorwaarden van toepassing zijn op zijn activiteiten en wat zijn
handelingsvrijheid is. Met algemene regels kunnen tijdrovende en dure vergunningprocedures worden
voorkomen.755
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Reguleringsladder. Uitgangspunt voor de Omgevingswet is zo veel mogelijk te volstaan met het stellen van
algemene regels voor activiteiten, waardoor initiatiefnemers van een bepaalde activiteit geen voorafgaande
toestemming van de overheid nodig hebben.

Wanneer de gevolgen die een activiteit heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving groot zijn
en de specifieke situatie bij het beoordelen van deze gevolgen een rol speelt, is het echter soms
noodzakelijk dat de overheid de toelaatbaarheid van de activiteit beoordeelt. 756
Als regulering van activiteiten noodzakelijk is, wordt alleen een vergunningplicht ingesteld als dat
nodig is met het oog op de uitvoering van een internationaalrechtelijke verplichting of als het
onderwerp niet doelmatig met algemene regels kan worden behartigd.
Voor zover het doelmatig is om voor de regulering van een activiteit een vergunningplicht aan te
wijzen is vervolgens de afweging van belang of deze vergunningplicht op rijksniveau moet worden
aangewezen of dat deze aanwijzing aan decentrale bestuursorganen kan worden overgelaten.
Belangrijke argumenten om op rijksniveau een vergunningplicht aan te wijzen kunnen liggen in
internationale verplichtingen, het schaalniveau van mogelijke nadelige gevolgen van een activiteit
of een maatschappelijk vraagstuk van nationaal belang. Ook het beperken van administratieve en
bestuurlijke lasten en het streven naar een gelijk speelveld kan een aanleiding zijn om de
aanwijzing van vergunningplichten op rijksniveau te continueren.757

De Omgevingswet stimuleert de bevoegde instanties om het initiatief centraal te stellen en niet elk
van de belangen los te zien. Maar dat gaat niet zover dat er voor alles een «ja, mits»-benadering zal
gelden.
De huidige wetgeving op het gebied van het omgevingsrecht kent gevarieerde regimes voor verschillende
activiteiten en situaties en ook in het nieuwe stelsel blijft variatie in regimes bestaan. Waar gebruik wordt
gemaakt van algemene regels – nu al de praktijk voor de grote meerderheid van de milieubelastende
activiteiten – kan dat als «ja, mits» gekenschetst worden. Ook bij de omgevingsvergunning voor de
bouwactiviteit geldt al lange tijd een «ja, mits»-regime: de vergunning wordt verleend, mits voldaan
wordt aan de gestelde regels van (nu) het Bouwbesluit 2012. Bij alle andere vergunningplichtige
activiteiten zal steeds worden beoordeeld of verlening in overeenstemming is met het oogmerk waarvoor
de vergunning is ingesteld, wat als «nee, tenzij» gekenschetst zou kunnen worden. 758

De omgevingsvergunning in de Omgevingswet integreert en harmoniseert de vergunningverlening
voor bestaande vergunningplichtige activiteiten uit de domeinen bouw, milieu, cultureel erfgoed en
ruimtelijke ordening met de watervergunning uit de Waterwet, de ontgrondingenvergunning uit de
Ontgrondingenwet, de vergunningen of ontheffingen op grond van de Wet beheer
rijkswaterstaatswerken, de Spoorwegwet (artikel 19), de Wet lokaal spoor (artikel 12), de Wet
luchtvaart (artikel 8.12) en de vergunning voor archeologische rijksmonumenten uit de
Monumentenwet 1988 (artikel 11).
Ook wordt een deel van de vergunningplichtige activiteiten over beschermde gebieden en soorten
geïntegreerd, zoals nu al in geïntegreerde vorm opgenomen in de Wabo in de Omgevingswet voor de Wet
natuurbescherming94, dat bij de Tweede Kamer aanhangig is. Als onderdeel van het omgevingsplan zal
ook een aantal vergunningen-stelsels uit lokale verordeningen opgaan in de omgevingsvergunning.759

De Omgevingswet introduceert geen andere of nieuwe vergunningplichtige activiteiten ten opzichte
van de huidige wetgeving. Wel wordt soms gewerkt met nieuwe begrippen en aanduidingen.

756

Kamerstukken II, 2013/14, 33 962, 3, p.155.
Idem, p.155.
758
Kamerstukken I, vergaderjaar 2015/16, 33 962 E, p.110.
759 Kamerstukken II, vergaderjaar 2013/14, 33 962, nr.3, p.158.
757

323

Onder de Omgevingswet zullen de algemene rijksregels minder vergunningplichten voor activiteiten
bevatten. Voor de meest voorkomende activiteiten, zoals milieubelastende activiteiten en
bouwactiviteiten, geldt nog steeds een plicht om een omgevingsvergunning aan te vragen.
In de wetten die in de Omgevingswet integreren, wordt in het huidige recht bij sommige activiteiten de mogelijkheid
geboden voor lokale afwegingsruimte ten aanzien van het bijstellen van de grenzen van door de wet benoemde
vergunningplichtige gevallen. Deze mogelijkheid komt bijvoorbeeld voor in de Ontgrondingenwet.
De Omgevingswet biedt de mogelijkheid voor het decentrale bestuursorgaan om deze grens naar boven of naar
beneden bij te stellen, binnen bij algemene maatregel van bestuur aangegeven grenzen.
De gedachte achter deze mogelijkheid is dat in sommige gevallen het gewenst is dat bij het bepalen van de ondergrens
van een vergunningplicht voor een activiteit gekeken kan worden naar een aantal locatiespecifieke omstandigheden.
Zo kan bij de vergunningplicht voor ontgrondingen afhankelijk van het type ondergrond of waterdruk een ondergrens
worden vastgesteld. 760
Omgekeerd kan vanwege de mogelijkheid van lokaal maatwerk de regeling op rijksniveau minder stringent worden
vastgesteld. Omdat bij een aantal andere activiteiten deze lokale afwegingsruimte eveneens gewenst is, zal deze
bevoegdheid in de Omgevingswet ook van toepassing zijn op een aantal andere activiteiten.
De mogelijkheid voor decentrale overheden om af te wijken zal niet worden geboden als een internationaalrechtelijke
verplichting of argumenten van doeltreffendheid (zoals een landelijk gelijk speelveld) zich daartegen verzetten.

De mogelijkheden voor bestuursorganen om op dergelijke wijze lokaal maatwerk te bieden voor
vergunningsplichten, komen terecht in het omgevingsplan, de waterschapsverordening of
omgevingsverordening. Daarmee zijn deze mogelijkheden omkleed met procedurele waarborgen voor
inspraak, democratische besluitvorming en – voor wat betreft het omgevingsplan – rechtsbescherming. 761

Grondslag vergunningstelsel
Het streven is er op gericht om zoveel mogelijk te werken met algemene regels en het aantal
vergunningplichtige activiteiten te beperken. Toch zullen er ook voor relatief eenvoudige activiteiten
nog vergunningplichten blijven bestaan.
Dat komt bijvoorbeeld omdat het niet altijd mogelijk is de betrokken belangen uit te werken in geobjectiveerde rechtstreeks
werkende burgerbindende regels. Een goed voorbeeld is het toestaan van een inrit op een bepaalde locatie. Voor een
dergelijke eenvoudige activiteit blijft een individuele toets door een deskundige nodig en dus moet deze activiteit
vergunningplchtig zijn.

Verantwoordelijkheid initiatiefnemer
Een initiatiefnemer is er zelf verantwoordelijk voor dat hij voldoet aan de gestelde algemene regels
voor activiteiten en beschikt over de vereiste omgevingsvergunning voor vergunningplichtige
activiteiten.
Op een aantal manieren ondersteunt het stelsel van de Omgevingswet daarin de initiatiefnemer:
•
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De algemene regels voor activiteiten worden gebundeld. De huidige algemene rijksregels worden gebundeld in
twee AMvB’s, met een inzichtelijke indeling. Voor activiteiten waarvoor het Rijk geen regels meer stelt, is het
omgevingsplan straks het primaire document waarin de regels voor activiteiten te vinden zijn. Hierdoor is het straks
meer dan nu inzichtelijk voor de initiatiefnemer welke regels op zijn situatie van toepassing zijn.
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•

•
•
•

Daar waar een integrale beoordeling van milieuaspecten wordt voorgeschreven vanuit Europa (bij de richtlijn
industriële emissies) zijn gelijktijdige indiening en gecoördineerde afhandeling van de aanvragen verplicht. Dit doet
zich voor bij een lozingsactiviteit vanuit een IPPC-installatie. De regels voor deze activiteiten zijn daarmee altijd op
elkaar afgestemd.
De algemene regels voor activiteiten wordt digitaal beschikbaar gesteld.
Het nieuwe stelsel faciliteert de aanvrager doordat hij met het doorlopen van de «vergunningscheck» uit het
Omgevingsloket online kan zien voor welke activiteiten een vergunning is vereist.
Voor het bevoegd gezag is er, op grond van artikel 3:20 Awb, een informatieplicht om de initiatiefnemer te
informeren over de vereiste vergunningen.762

Relatie omgevingsvergunning en projectbesluit
Hoofdstuk 5 Omgevingswet bevat de regeling van twee instrumenten voor de realisatie van
activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving waarvoor een voorafgaande toestemming van
de overheid nodig is.
Het betreft allereerst de omgevingsvergunning. Deze vergunning is een voortzetting en verdere
uitbouw van de omgevingsvergunning uit de Wabo. Het tweede instrument is het projectbesluit: een
bijzondere projectprocedure waarbij een bestuursorgaan ter behartiging van een specifiek
overheidsbelang door middel van een gestroomlijnde besluitvormingsprocedure een besluit kan
nemen waarmee het omgevingsplan direct wordt gewijzigd en dat verder benodigde toestemmingen
kan bevatten om een project uit te voeren.
De omgevingsvergunning en het projectbesluit zijn in de Omgevingswet als twee aparte instrumenten voor
projectbesluitvorming gepositioneerd. Een belangrijk verschil tussen deze instrumenten is dat een
omgevingsvergunning op aanvraag van een initiatiefnemer wordt verleend, en het projectbesluit een
ambtshalve door de overheid te nemen besluit is ter behartiging van een publiek belang.
Omwille van dit publieke belang omvat het projectbesluit een voorbereidingsprocedure die afwijkt van de
procedure voor de omgevingsvergunning. Waar mogelijk zijn de bepalingen voor de omgevingsvergunning van
overeenkomstige toepassing verklaard op het projectbesluit. Hoofdstuk 5 Ow voorziet ook in een aan het
projectbesluit gelijkwaardige procedure voor de gemeente ter voorbereiding van een omgevingsplan voor de
realisatie van een project van publiek belang. Hiermee wordt de «sneller en beter»-aanpak van het
projectbesluit ook op de voorbereiding van een dergelijk omgevingsplan van toepassing. 763

Structuur van het vergunningstelsel
Een vergunningenstelsel bestaat uit het verbod om een activiteit te verrichten zonder een vergunning.
Onderdeel van het vergunningenstelsel zijn ook de beoordelingsregels. In het omgevingsplan zullen,
bij een verbod om een activiteit te verrichten zonder een vergunning, ook beoordelingsregels moeten
worden gesteld op grond waarvan de beslissing op een aanvraag om vergunning wordt genomen. Er
zijn geen bijzondere vormvereisten gesteld aan de beoordelingsregels. Er kan sprake zijn van
weigeringsgronden of verleningsgronden. Met de beoordelingsregels kan een vergunning ook
persoonsgebonden worden gemaakt, indien daartoe een noodzaak zou bestaan.
Een rolstoelpatiënt zou op grond van zijn handicap een vergunning kunnen krijgen voor het verwijderen van
drempels in zijn woonhuis-monument, die aan niet-gehandicapten zou worden geweigerd.

Ook kan gewerkt worden met zogenoemde ‘schaarse vergunningen’, als instrument om schaarse
publieke rechten te verdelen. 764
Het voorzorgbeginsel kan dienen als weigeringsgrond voor vergunningen, mits voldoende
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gemotiveerd. 765
De weigeringsgrond in verband met ernstige gezondheidsrisico’s heeft uitsluitend betrekking op
uitzonderlijke situaties, waarin er sprake is van bijzondere omstandigheden en van (mogelijk) ernstige
gevolgen voor de volksgezondheid, zijn de gevolgen voor de inzichtelijkheid voor gebruikers in het
merendeel van de vergunningprocedures beperkt.
Hierbij kan gedacht worden aan het met een vergunningenstelsel verdelen van een beperkte
(milieu)gebruiksruimte, zoals een productieplafond voor geluid, een maximale hoeveelheid
parkeerplaatsen of een maximum aantal standplaatsen. Kenmerkend hierbij is dat er gelet op de beperkte
ruimte ook maar een beperkt aantal vergunningen kan worden verleend. De omvang van de aanvragen
overtreft de beschikbare ruimte, waardoor er een verdelingsvraagstuk ontstaat. Een vergunningenstelsel is
een instrument waarmee vorm kan worden gegeven aan een verdelingsmechanisme.
Staatsraad Advocaat-Generaal Mr. R.J.G.M. Widdershoven heeft in zijn conclusie van 25 mei 2016,
(ECLI:NL:RVS:2016:1421) een aantal eisen heeft geformuleerd die het recht stelt aan een
vergunningenstelsel dat een dergelijk verdelingsmechanisme bevat. Deze eisen worden ontleend aan het
formele gelijkheidsbeginsel en het beginsel van gelijke kansen en betreffen onder meer een duidelijke,
precieze en ondubbelzinnige formulering van de verdeelregels en een openbaar en transparante procedure.
766

De Omgevingswet stimuleert de bevoegde instanties om het initiatief centraal te stellen en niet elk
van de belangen los te zien. Maar dat gaat niet zover dat er voor alles een «ja, mits»-benadering zal
gelden.
De huidige wetgeving op het gebied van het omgevingsrecht kent gevarieerde regimes voor verschillende
activiteiten en situaties en ook in het nieuwe stelsel blijft variatie in regimes bestaan. Waar gebruik wordt
gemaakt van algemene regels – nu al de praktijk voor de grote meerderheid van de milieubelastende
activiteiten – kan dat als «ja, mits» gekenschetst worden. Ook bij de omgevingsvergunning voor de
bouwactiviteit geldt al lange tijd een «ja, mits»-regime: de vergunning wordt verleend, mits voldaan wordt
aan de gestelde regels van (nu) het Bouwbesluit 2012. Bij alle andere vergunningplichtige activiteiten zal
steeds worden beoordeeld of verlening in overeenstemming is met het oogmerk waarvoor de vergunning
is ingesteld, wat als «nee, tenzij» gekenschetst zou kunnen worden.767

In het omgevingsplan kunnen geen procedurele bepalingen voor de vergunningverlening worden
opgenomen. De Omgevingswet en het Omgevingsbesluit voorzien in een uitputtende regeling voor de
vergunningprocedure. Dat betekent dat bij schaarse vergunningen (bijvoorbeeld bij het reguleren van
beperkte gebruiksruimte) niet kan worden voorzien in een wachtlijst, waarbij aanvragen om
vergunning ‘in de wacht worden gezet’ en worden afgedaan zodra er weer ‘ruimte’ beschikbaar is
gekomen en een vergunning zou kunnen worden verleend.
Wel zou met instemming van de aanvrager tot opschorting van de beslistermijn kunnen worden overgegaan
op grond van artikel 4:15, tweede lid, Awb, tot een moment waarop ruimte beschikbaar komt. Voorwaarde
is wel dat hier een transparant werkproces voor wordt gekozen, waarbij ook door andere aanvragers
informatie kan worden ingewonnen over hoeveel aanvragen in volgorde zijn opgeschort. 768

Van belang is dat er van te voren een redelijke mate van zekerheid bestaat over de vraag of een
vergunning kan worden verleend. Verwezen wordt in dit verband naar de uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 mei 2017, waarin rechtsoverweging 9.1 betrekking
heeft op een in het bestreden bestemmingsplan opgenomen verdelingsmechanisme voor een
maximum bebouwingspercentage in een gebied. 769
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Van “inrichting” en “project” naar “activiteit”
De Omgevingswet kent voor alle genoemde soorten toestemmingen één grondslag voor vergunningen
voor het uitvoeren van activiteiten met milieugevolgen. Er is daarom gekozen voor een begrip op een
hoger abstractieniveau dan het begrip inrichting, namelijk (milieubelastende) “activiteit”. Daarmee
wordt afscheid genomen van de begrippen “inrichting” en “project” uit de Wm en de Wabo.
Het begrip «activiteit» is het centrale aangrijpingspunt voor het aanwijzen van de vergunningplicht
voor activiteiten met nadelige gevolgen voor het milieu en voor het stellen van algemene regels
hierover.
Het huidige (oude) omgevingsrecht bevat verschillende vergunningplichten en andere individuele
toestemmingen (ontheffingen) voor het reguleren van activiteiten met milieugevolgen, waaronder de
omgevingsvergunning uit artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo, voor de activiteit: «1°. Het
oprichten, 2°. Het veranderen of veranderen van de werking of 3°. Het in werking hebben van een
inrichting of mijnbouwwerk».
Maar de huidige wetgeving kent ook andere toestemmingen op milieugebied, zoals:
–
het vereiste van een ontheffing voor bepaalde afvalwaterlozingen in het riool;
–
het vereiste van een ontheffing voor bepaalde afvalwaterlozingen in het grondwater en in de
bodem;
–
het verbod om (zonder ontheffing) buiten inrichtingen afvalstoffen te verbranden;
–
het verbod om (zonder ontheffing) buiten inrichtingen afvalstoffen te storten;
–
ontheffing voor het hebben van een systeem voor warmte-en-koude-opslag in bepaalde
gebieden.
Van laatstgenoemde vergunningen of ontheffingen worden er per jaar meer verleend dan de
«milieuvergunningen voor inrichtingen» op grond van de Wet milieubeheer en de Wabo. 770

Voor een deel van de milieubelastende activiteiten, die vanwege de omvang van de gevolgen voor de
fysieke leefomgeving en de noodzaak van integrale besluitvorming onder Europese regelgeving vallen,
zoals de richtlijn industriële emissies, kan met het begrip (milieubelastende) activiteit de
implementatie worden vergemakkelijkt.
Er kan rechtstreeks worden aangesloten bij het begrip installatie van die richtlijn, te weten: een vaste technische
eenheid waarin een of meer van de in bijlage I van de richtlijn of in deel 1 van bijlage VII van de richtlijn vermelde
activiteiten en processen alsmede andere op dezelfde locatie ten uitvoer gebrachte en daarmee rechtstreeks
samenhangende activiteiten plaatsvinden die technisch in verband staan met de in die bijlagen vermelde
activiteiten en die gevolgen kunnen hebben voor de emissies en de verontreiniging. In de uitvoeringsregelgeving
worden de vergunningplichtige milieubelastende activiteiten aangewezen.
Voor de vergunningplichtige gevallen zal behalve voor de installatie als bedoeld in de richtlijn industriële
emissies, waar mogelijk ook gebruik worden gemaakt van dit begrip voor andere (technisch) samenhangende
activiteiten. Dit vervult in die situaties de noodzakelijke integrerende rol. Binnen de installatie kunnen
verschillende activiteiten worden uitgevoerd maar de vergunning is voor het geheel, namelijk voor de
installatie, van toepassing. Waar het begrip installatie niet passend is maar wel sprake is van een samenhangend
geheel aan deelactiviteiten kan ook een andere term worden gebruikt. Dit geldt bijvoorbeeld voor een
motorcrossterrein. 771

De «inrichting» als omschreven in de Seveso-richtlijn blijft echter een uitzondering. Uitsluitend bij deze
EU-richtlijn wordt het begrip inrichting gebruikt. Door direct te verwijzen naar de richtlijn bij de
omschrijving van de activiteit, te weten: een inrichting als bedoeld in de Seveso-richtlijn, kan strikte
implementatie en de gewenste duidelijkheid worden geborgd.
770
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Er zijn daarnaast ook bedrijven die vergunningplichtig zijn voor één aspect en verder onder de algemene regels
vallen. In deze gevallen wordt alleen de specifieke milieubelastende activiteit vergunningplichtig gemaakt. De
aanvraag kan dan daartoe beperkt blijven. 772
Er is in dergelijke gevallen alleen bij wijziging van het vergunningplichtige deel en niet bij wijziging van andere delen
van het bedrijf, een vergunning nodig. Diezelfde benadering (aanwijzing van alleen de specifieke milieubelas-tende
activiteit) zal worden gevolgd voor de hiervoor genoemde huidige «niet-inrichtinggerelateerde» vergunningen. Dit
laatste is al aan de orde in het huidige systeem, omdat bij die activiteiten het inrichtingenbegrip geen rol speelt. 773

Gefaseerde vergunningverlening
Het uitgangspunt van de Omgevingswet is, net als van de Wabo, dat een initiatiefnemer zelf bepaalt
voor welke activiteiten hij een vergunning aanvraagt en wanneer hij dat doet. Daarbij kan de aanvrager
voor meerdere vergunningplichtige activiteiten tegelijk één aanvraag indienen of de aanvragen los en
gespreid in de tijd doen. 774
Belangrijk voordeel van gelijktijdige indiening van twee of meer activiteiten is dat hiermee een
samenhangende beoordeling van de betrokken activiteiten aan de daarop van toepassing zijnde
beoordelingsregels mogelijk is en dat voorschriften die aan een vergunning worden verbonden
inhoudelijk beter op elkaar kunnen worden afgestemd. 775
De aanvrager ontvangt hiermee één besluit van één bestuursorgaan dat ook integraal bevoegd gezag
is voor toezicht en handhaving van de omgevingsvergunning.
Voorbeeld 1: Voor bouwactiviteiten met betrekking tot een gebouwd monument geldt een dergelijke
samenhang in het bijzonder, omdat de toepasselijkheid van bepaalde regels uit het Bouwbesluit 2012 mede
afhankelijk kan zijn van de vergunningvoorschriften die worden verbonden aan de omgevingsvergunning voor
de betrokken monumente-nactiviteit.
Dit kan er toe leiden dat als de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit eerder wordt verleend, deze weer
moet worden gewijzigd als de voorschriften verbonden aan de omgevingsvergunning voor de
monumentenactiviteit daartoe aanleiding geven. Ook een aanvrager zal er dus bij gebaat zijn dat de
omgevingsvergunning voor een monumentenactiviteit gelijktijdig of in ieder geval voorafgaand aan de
bouwactiviteit wordt aangevraagd. 776
Voorbeeld 2: Een initiatiefnemer vraagt een omgevingsvergunning aan voor de bouw van een gebouw waarin
een milieubelastende activiteit zal plaatsvinden. Uit algemene regels die gelden voor een milieubelastende
activiteit kunnen eisen voortvloeien die verband houden met de technische staat van het bouwwerk waarin die
activiteit zal plaatsvinden. Het is van belang dat een initiatiefnemer zich, voordat hij een aanvraag doet voor
een vergunningplichtige bouwactiviteit, informeert over eventuele regels die verband houden met het
voorgenomen gebruik van het bouwwerk zodat het bouwplan daarop inhoudelijk is afgestemd. Als het gaat om
een omgevingsvergunningplichtige milieubelastende activiteit, heeft het ook meestal voordelen die
milieubelastende activiteit gelijktijdig met of voorafgaand aan de bouwactiviteit aan te vragen.

Soms is gelijktijdige indiening belangrijk voor een goede afstemming, maar soms kan een aanvraag
voor een bouwactiviteit pas zinvol zijn als duidelijk is op welke wijze de milieubelastende activiteit zal
worden vergund.
De initiatiefnemer wordt in zijn keuzeproces op een aantal manieren ondersteund:
o Met behulp van de «vergunningscheck» uit het Omgevingsloket online kan de initiatiefnemer
zien voor welke activiteiten een vergunning is vereist.
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Voor het bevoegd gezag is er, op grond van artikel 3:20 Awb, een informatieplicht om de
initiatiefnemer te informeren over de vereiste vergunningen. 777

In de dagelijkse praktijk bestaat vaak behoefte aan het los en gespreid in de tijd aanvragen van
vergunningen voor activiteiten. De redenen daarvoor zijn soms zeer voor de hand liggend.
Uit oogpunt van kostenbeheersing is het verstandig eerst na te gaan of een onherroepelijke vergunning
verkregen kan worden voor de afwijking van het omgevingsplan, voordat verder geïnvesteerd wordt in het
ontwikkelen en opstellen van een aanvraag voor een bouwactiviteit.
Andere redenen voor aanvragers om de vergunningver-lening voor verschillende activiteiten te willen faseren
zijn het zeker stellen van de financiering en het optimaal aansluiten van het proces van vergunningverlening
op de voortgang van de projectontwikkeling en de realisering.
Ook kan het voorkomen dat een aanvraag voor een activiteit pas kan worden opgesteld nadat eerst een
vergunning voor een andere activiteit is verleend.
Tenslotte kan het ook nog zo zijn dat de benodigde omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit
inhoudelijke eisen bevat voor het bouwwerk waarin die activiteit zal plaatsvinden. De situatie kan zich om die
reden voordoen dat de aanvraag voor het bouwplan pas eerst gedetailleerd kan worden uitgewerkt en
ingediend, nadat de vergunning voor de milieubelastende activiteit is gegeven. Het bouwplan kan op die manier
mede worden opgesteld naar aanleiding van de eisen die voortvloeien uit de vergunning voor de
milieubelastende activiteit.778

De volgorde waarin activiteiten worden aangevraagd kan dus per keer verschillend zijn. Hiervoor is
geen wettelijk draaiboek met een verplichte volgorde te schrijven.
Om in de hiervoor genoemde behoefte aan fasering te kunnen voorzien, is in de Wabo al de mogelijkheid
opgenomen dat een vergunning gefaseerd in twee voor beroep vatbare deelbesluiten kan worden verkregen.
Per deelbesluit kan (in de tijd) over de aanvaardbaarheid van afzonderlijke activiteiten helderheid worden
verkregen. De besluiten van de eerste en tweede fase samen vormen onder de Wabo de omgevingsvergunning.
De aanvrager bepaalt hierbij ook al de volgorde waarin de activiteiten worden aangevraagd. 779

Het werken met het vereiste van onlosmakelijke samenhang en het omgaan met de regeling voor
gefaseerde vergunningverlening, zoals we die kennen uit de Wabo, levert in de praktijk vaak de nodige
problemen op.
Met regelmaat komt in de rechtspraak dan ook de vraag aan de orde in hoeverre activiteiten wel of niet
onlosmakelijk zijn. Ook uit een eerste evaluatie van gebruikerservaringen met de Wabo en het Omgevingsloket
online blijkt dat het begrip onlosmakelijke samenhang vragen oproept en dat bij omvangrijke projecten vaak
wordt gewerkt met deelvergunningen en het gefaseerd verlenen van omgevingsvergunningen.
De faseringsregeling van de Wabo is bovendien procedureel complex en beperkt alsnog de vrijheid van de
aanvrager om een vergunning voor onlosmakelijke activiteiten in meer dan twee fasen te verkrijgen. Daarom
wordt onder de Wabo, ondanks de faseringsregeling, een gebrek aan flexibiliteit ervaren. Deels is hieraan
tegemoet gekomen met een wijziging van de Wabo waarmee de mogelijkheid is geboden om de
omgevingsvergunning voor een afwijking van het bestemmingsplan los en vooruitlopend op een bouwactiviteit
te kunnen aanvragen.780

Nu in de Omgevingswet meer vergunningplichtige activiteiten aan het stelsel van de omgevings-
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vergunning zijn toegevoegd, wordt het aantal combinaties van onlosmakelijke activiteiten dat zich kan
voordoen nog groter. Hierdoor zou de regeling voor onlosmakelijke samenhang bewerkelijker, de
flexibiliteit minder en de praktische toepassing ingewikkelder worden. Vandaar dat het vereiste van
onlosmakelijke samenhang vanuit de Wabo niet is overgenomen in de Omgevingswet.
Procedureel wordt hiermee een aanzienlijke vereenvoudiging bewerkstelligd, waarbij een procedurele
faseringsvariant geheel overbodig is. Het vervallen van het vereiste heeft geen ongewenste gevolgen. Een
handeling is namelijk verboden, zolang niet voor alle activiteiten die daar onlosmakelijk deel van uitmaken, een
vergunning is verleend.
Om bij overtreding te kunnen handhaven, is het vereiste van onlosmakelijke samenhang dus niet nodig. Een
aanvrager is er zelf verantwoordelijk voor dat hij voor alle activiteiten die hij verricht beschikt over de vereiste
vergunningen. De Omgevingswet faciliteert de aanvrager hierbij doordat hij met het doorlopen van de
«vergunningscheck» uit het Omgevingsloket online kan zien voor welke activiteiten een vergunning is vereist.
Bovendien rust op grond van artikel 3:20 Awb op het bevoegd gezag de inspanningsverplichting om een
aanvrager in kennis te stellen van eventuele andere op aanvraag te nemen besluiten die ook nodig zijn met het
oog op de activiteiten die hij wil verrichten.781

Keuzevrijheid initiatiefnemer
De initiatiefnemer kan er vervolgens zelf voor kiezen om alle activiteiten tegelijk of afzonderlijk en
gespreid in de tijd aan te vragen.
Zo heeft de initiatiefnemer het zelf in de hand om een fasering aan te brengen in het traject van aanvragen en
verkrijgen van de vergunningen. Het is de verantwoordelijkheid van een initiatiefnemer om zich te laten
informeren over de geldende wet- en regelgeving en dat hij beschikt over de vereiste vergunning voor alle
activiteiten die hij gaat verrichten.
Eveneens is het de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer dat hij activiteiten tegelijk aanvraagt in gevallen
waarin een gelijktijdige beoordeling van activiteiten voordelen biedt.
Echter ook het bevoegd gezag vervult hierin een rol om een aanvrager te informeren over geldende wet- en
regelgeving. Het vooroverleg, dat zeker bij complexere projecten vanzelfsprekend is, heeft hierin een
belangrijke functie. Uiteindelijk is het aan de initiatiefnemer om te voorkomen dat hij een vergunning vraagt
voor bijvoorbeeld een bouwplan dat hij, naar later eventueel blijkt, nog moet aanpassen vanwege eisen die
voorvloeien uit algemene regels of een later aangevraagde vergunning voor een andere activiteit waaruit eisen
voortvloeien voor dat bouwwerk.
Eén uitzondering. De Omgevingswet bevat nog in één geval het vereiste van gelijktijdige indiening, gelet op een
verplichting die voortkomt uit de richtlijn industriële emissies. Dit vereiste is aan de orde als er sprake is van
een aanvraag voor een vergunning om een milieubelastende activiteit en een wateractiviteit, als die activiteiten
betrekking hebben op dezelfde IPPC-installatie. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de
artikelsgewijze toelichting op artikel 5.7, derde lid.782

In de Omgevingswet keert het criterium van de onlosmakelijkheid, zoals dat is neergelegd in artikel 2.7
Wabo, dus niet terug. Door het afschaffen van het hiermee samenhangende vereiste van gelijktijdige
indiening bepaalt niet langer de wetgever, maar de initiatiefnemer de volgorde van behandeling.
Als de aanvraag een activiteit betreft die afwijkt van het omgevingsplan, betekent dit niet dat de aanvrager alle
activiteiten die op een bepaalde locatie zullen worden verricht, gelijktijdig als onderdeel van die activiteit zou
moeten aanvragen. Dat zou er feitelijk op neer komen dat bij de bouw van een woonwijk, elk te onderscheiden
activiteit die moet plaatsvinden in strijd met het omgevingsplan in één keer zou moeten worden aangevraagd. Dat
is niet de bedoeling. Zo blijft het mogelijk dat gespreid in de tijd afzonderlijke omgevingsvergunningen worden
verleend voor afwijkactiviteiten die bijvoorbeeld bestaan uit het kappen van bomen, het bouwrijp maken van
gronden, het aanleggen van wegen en het bouwen van gebouwen. 783
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Wel is het zo dat het bevoegd gezag uiteindelijk bepaalt of de minimale omvang van de activiteit die
in de aanvraag is afgebakend en de daarbij overgelegde gegevens toereikend zijn om de aanvraag in
behandeling te kunnen nemen en daarop een goede beslissing te kunnen nemen.
Een evident voorbeeld waarbij een bevoegd gezag geen goede beslissing kan nemen op een aanvraag, is de
bouwactiviteit die enkel bestaat uit het bouwen van een dak op een plaats waar nog geen bouwwerk aanwezig is.
Het kan niet zo zijn dan een dergelijk geïsoleerd bouwdeel, dat bouwkundig en functioneel onlosmakelijk verbonden
is met het onder het te bouwen dak gelegen overige deel van het bouwwerk, los wordt aangevraagd. Het is niet
mogelijk om een bouwwerk op te knippen in allerlei losse bouwdelen en daarvoor afzonderlijke vergunningen aan
te vragen.
Bouwdelen die bouwkundig en functioneel zo met elkaar verbonden zijn dat een geïsoleerde beoordeling van die
verschillende delen niet mogelijk is, moeten samenhangend als onderdeel van één bouwplan worden aangevraagd.
Een dergelijke benadering geldt mutatis mutandis ook voor afwijkactiviteiten. Dat is overigens niet anders dan zoals
dat nu onder de Wabo geldt voor de activiteit «strijdig (planologisch) gebruik». De aanvraag moet een zinvolle
beoordeling van de aanvaardbaarheid van de activiteit mogelijk maken. Daarvoor kan het in algemene zin vereist
zijn dat een activiteit een minimale omvang heeft.784

Teneinde een samenhangende beoordeling van complexe activiteiten te waarborgen, bijvoorbeeld in
die gevallen waarin een integrale afweging Europeesrechtelijk verplicht is of deze vanwege ernstige
gevolgen voor het milieu wenselijk is, biedt de Omgevingswet de mogelijkheid om in het Bal een
relatief ruime omschrijving van vergunningplichtige activiteiten op te nemen.
Als één activiteit worden in ieder geval IPPC-installaties en Seveso-inrichtingen aangemerkt. Hiermee wordt
voor deze activiteit geborgd dat er sprake is van één bevoegd gezag voor vergunningverlening en eventuele
voor de activiteit geldende algemene regels en voor toezicht en handhaving. Verder is een grondslag
opgenomen waarmee voor aangewezen gevallen kan worden geborgd dat de omgevingsvergunning voor een
bouwactiviteit niet eerder in werking treedt dan nadat een omgevingsvergunning voor een andere activiteit in
werking is getreden. Hiermee kan tevens worden voorkomen dat er voor de handhaving of uitvoering
ondoelmatige situaties ontstaan.785

Aanwijzing van vergunningplichten
Er zijn vergunningplichten die door het Rijk zijn ingesteld – vrijwel uitsluitend via algemene regels – en
decentrale vergunningplichten, ingesteld door provincie, gemeente en waterschap. De Omgevingswet
geeft in artikel 5.1. een limitatieve opsomming van grondslagen voor vergunningplichten op
rijksniveau.
Omdat artikel 5.1. geen grondslag bevat voor het toevoegen van nieuwe vergunningplichten bij algemene
maatregel van bestuur, is voor het op rijksniveau aanwijzen van nieuwe vergunningplichten een complete
wetswijziging nodig!

Bij de totstandkoming van de Omgevingswet is bij het opnemen van vergunningplichten aanzienlijk
voortgebouwd op voorheen geldende wetgeving. Voor veel activiteiten wijzigt de vergunningplicht
daarom inhoudelijk niet, zowel wat betreft de aanwijzing van vergunningplichtige gevallen als het
beoordelingskader voor het verlenen van de vergunning. Het enige dat verandert is de wettelijke
grondslag voor de vergunning.786
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In een aantal andere gevallen is sprake van een gehele of gedeeltelijke verandering in de vergunningplicht.
In sommige gevallen toestemming sprake van een geheel of gedeeltelijk vervallen van de vergunningplicht,
in andere gevallen is een activiteit die voorheen vergunningvrij was, geheel of gedeeltelijk
vergunningplichtig geworden.
In sommige gevallen is een vergunningplicht geïntroduceerd voor een activiteit die voorheen niet
vergunningplichtig was.
Voor zover er sprake is van voortzetting van dezelfde activiteit geldt van rechtswege, voor een termijn van
twee jaar, een omgevingsvergunning (zie artikel 11.11). Deze situatie komt relatief weinig voor, omdat er
bij het opstellen van de algemene maatregelen van bestuur op grond van de Omgevingswet is gestreefd
naar het instellen van zo min mogelijk nieuwe vergunningplichten.
Maar in specifieke gevallen kan dat wel aan de orde zijn. Zo zijn bijvoorbeeld in het Bal alle lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam bij complexe bedrijven voortaan vergunningplichtig, terwijl
onder het voorheen geldende recht een deel van die lozingen onder algemene regels viel. Ook zijn in dat
voorgenomen besluit bijvoorbeeld de vergunningvrije gevallen voor de ontgrondingsactiviteiten landelijk
geharmoniseerd. Als een activiteit daardoor vergunningplichtig zou worden, is er twee jaar de tijd om af
deze te ronden, wat in de praktijk ruim voldoende is voor het type activiteiten dat onder huidige recht
vrijgesteld is. Deze lijn geldt ook, als niet een gehele activiteit, maar alleen een onderdeel daarvan
vergunningplichtig zou worden. Voor dat gedeelte geldt dan ook van rechtswege, voor een termijn van twee
jaar, een omgevingsvergunning. Maar ook dit doet zich nauwelijks voor. 787

In sommige gevallen vervalt de vergunningplicht volledig, doordat algemene regel ervoor in de
plaats komen. In een beperkt aantal gevallen vervalt de door het Rijk ingestelde vergunningplicht
volledig. Uitgangspunt van het overgangsrecht is, dat de vergunningsvoorschriften blijven gelden als
een maatwerkvoorschrift, voor zover het voorschrift gaat over een onderwerp dat is aangewezen als
bedoeld in artikel 4.5, eerste lid, van de Omgevingswet. Dit is bepaald in artikel 11.10, derde lid.788
Het vervallen van de vergunning kan twee oorzaken hebben:
a) De activiteit blijft door het Rijk geregeld, maar er wordt geen vergunningplicht meer noodzakelijk geacht.
Algemene regels met maatwerk volstaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een aanleg van kabels en leidingen
in het beperkingengebied van een rijksweg, of bij een deel van de wateractiviteiten. De algemene regels die
in plaats van de vergunningplicht gelden bieden dan een mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen,
waardoor de voorschriften van de vervallen vergunning als maatwerkvoorschrift blijven gelden.
b) De activiteit wordt niet meer door het Rijk geregeld. Dit geldt bijvoorbeeld voor bepaalde lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het waterschap en voor activiteiten op gesloten
stortplaatsen. Als de decentrale regels dan een vergunningplicht inhouden (die eventueel via de
‘bruidsschat’ wordt ingebouwd zoals beschreven in paragraaf 5.2.5), geldt de onder rijksregels verleende
vergunning verder als onder de desbetreffende decentrale regel verleende vergunning.
Als decentraal geen vergunningplicht geldt, maar algemene regel met een mogelijkheid om
maatwerkvoorschriften te stellen (die eventueel via de ‘bruidsschat’ wordt ingebouwd zoals beschreven in
paragraaf 5.2.5), blijven de voorschriften van de vervallen vergunning als decentraal maatwerkvoorschrift
gelden. 789

Vergunningplicht vervalt gedeeltelijk
In de Omgevingswet wordt de vergunningplicht voor milieubelastende activiteiten niet langer
gekoppeld aan het begrip inrichting, zoals in de Wabo het geval was. Hierdoor kan het voorkomen
dat een bedrijf, dat geheel vergunningplichtig was op grond van de Wabo, op grond van het
voorgenomen Besluit activiteiten leefomgeving alleen voor een deel van zijn activiteiten
vergunningplichtig zal zijn, terwijl voor een ander deel van zijn activiteiten algemene rijksregels of
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decentrale regels (vergunningplicht of algemene regels) zullen gelden. In dergelijke gevallen, waarbij
een voorheen geheel vergunningplichtige activiteit na inwerkingtreding van de Omgevingswet alleen
gedeeltelijk vergunningplichtig wordt, geldt het volgende:
o

o

Voor het deel van de activiteit dat ook na inwerkingtreding van de wet
vergunningplichtig is blijven de voorschriften van de vergunning gelden, voor zover
ze betrekking hadden op dat vergunningplichtige deel.
Voor het deel van de activiteiten van het bedrijf dat na inwerkingtreding van de
Omgevingswet onder algemene rijksregels of decentrale regels valt geldt de
hierboven onder 3a) of 3b) beschreven systematiek.790

Vergunningplichtige milieubelastende activiteiten
Het Bal kent verschillende categorieën vergunningplichtige milieubelastende activiteiten, te weten:
a) Complexe bedrijven.
Met de term “complexe bedrijven” wordt een aantal categorieën bedrijven aangeduid die door de aard en omvang
grote gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Deze gevolgen betreffen vooral de grote invloed die
de bedrijven kunnen hebben op de ruimtelijke keuzes in de omgeving en de nadelige gevolgen voor het milieu. Deze
gevolgen hebben zowel te maken met de reguliere activiteiten die de bedrijven uitvoeren als met de gevolgen van
een ongewoon voorval, mocht dat ondanks de regels die gericht zijn op het voorkomen daarvan toch plaatsvinden.
In concreto gaat het om Seveso-inrichtingen, ippc-installaties en een aantal andere milieubelastende installaties
waarvoor gedeputeerde staten aangewezen zijn als bevoegd gezag. 791
Het Bal en het Ob bevatten voor deze bedrijven een aparte set regels. Alle milieubelastende activiteiten van deze
bedrijven vallen onder de vergunningplicht voor een milieubelastende activiteit én alle lozingen op een
oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk vanuit het bedrijf zijn vergunningplichtig als lozingsactiviteit. Deze vergunningplichten zijn zo vormgegeven dat ze er in de meeste gevallen toe leiden, dat een bedrijf
dat complexe activiteiten uitvoert in zijn geheel vergunningplichtig is. De invulling van het begrip Seveso-inrichting
komt in de meeste gevallen overeen met wat onder een complex bedrijf wordt verstaan en sluit ook aan bij het
voorheen onder de Wet milieubeheer gehanteerde begrip inrichting.
Voor de ippc-installaties en andere milieubelastende installaties is ervoor gekozen om de vergunningplicht zowel
betrekking te laten hebben op de installatie (de hoofdactiviteit en de activiteiten die worden verricht op dezelfde
locatie als de hoofdactiviteit, daarmee rechtstreeks samenhangen, in technisch verband staan en gevolgen kunnen
hebben voor de emissies en de verontreiniging) als op activiteiten die de hoofdactiviteit functioneel ondersteunen.
In de meeste gevallen komt ook deze vergunningplicht overeen met de feitelijke begrenzing van het complexe
bedrijf en ook met het begrip inrichting, zoals dat onder de Wm werd gebruikt. Er is dus sprake van een situatie
zoals hierboven onder 1) beschreven.
Alleen wanneer het bedrijf een milieubelastende activiteit uit zou voeren, die geen milieuhygiënische, technische
of functionele samenhang heeft met de hoofdactiviteit zou deze activiteit (die in feite ook door een ander bedrijf
op dezelfde locatie zou kunnen worden uitgevoerd) buiten de reikwijdte van de vergunningplicht voor
milieubelastende activiteiten van het complexe bedrijf vallen. Dan zou er sprake zijn van een situatie zoals
hierboven onder 4) beschreven. Het is wegens de keuze om voor complexe bedrijven bepaalde algemene regels
van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet meer van toepassing te verklaren wel zo, dat die algemene regels niet
meer gelden, terwijl de vergunning daarop nog niet is aangepast. Hiervoor zal worden bepaald, dat deze algemene
regels voor bestaande bedrijven zullen blijven gelden. 792
b) Overige bedrijven met ippc-installaties.
Er zijn naast de complexe bedrijven ook niet complexe bedrijven met ippc-installaties. Het exploiteren van deze
installaties is in het voorgenomen Besluit activiteiten leefomgeving aangewezen als vergunningplichtig. Door het
gebruik van het begrip ‘ippc-installatie’ omvat de vergunningplicht voor milieubelastende activiteiten ook de andere
activiteiten die technisch én milieuhygiënisch met de hoofdactiviteit zijn verbonden. Verschil met de complexe
bedrijven is dat in deze gevallen de functioneel ondersteunende activiteiten niet aan de vergunningplicht voor
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milieubelastende activiteiten worden toegevoegd. Dit betekent dat voor deze bedrijven de reikwijdte van de
vergunningplicht wijzigt. Er is sprake van een situatie als hierboven onder 4) beschreven.
c) Bedrijven met vergunningplichtige activiteiten die geen ippc-installatie zijn.
In een aantal gevallen heeft de vergunningplicht betrekking op een bepaald productieproces in een bedrijf. Het gaat
dan om wat ingewikkelder bedrijfsprocessen, die echter niet onder de richtlijn industriële emissies vallen,
bijvoorbeeld door de omvang van het proces. Soms gebruik de omschrijving van de vergunningplicht daarbij het
begrip “andere milieubelastende installatie”. Ook hier wijzigt de vergunningplicht voor milieubelastende
activiteiten ten opzichte van het voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet geldende recht, net
als in voorgaand voorbeeld b).
d) Losse vergunningplichtige activiteiten
Dit zijn milieubelastende activiteiten die meestal geen zelfstandige bedrijven zijn, maar die worden uitgevoerd als
onderdeel van bedrijven en soms ook binnen huishoudens (zoals bij opslaan van propaan of het hebben van een
bodemenergiesysteem). Deze activiteiten zijn opgenomen in afdeling 3.2 van het voorgenomen Besluit activiteiten
leefomgeving. Er is voor gekozen de aanwezigheid van dergelijke activiteiten niet een reden te laten zijn om ook
het bedrijf of het huishouden waarbinnen ze plaatsvinden onder rijksregels te brengen. Soms zijn deze activiteiten
vergunningplichtig. In dat geval geldt de vergunningplicht alleen voor de activiteit, terwijl in het voorheen geldend
recht soms de hele inrichting vergunningplichtig was. Er is dus in deze gevallen vaak sprake van een situatie als
onder 4 beschreven.793

De aanwijzing van omgevingsvergunningplichtige activiteiten vindt plaats in drie categorieën:
1.

2.
3.

activiteiten die op grond van de Omgevingswet zelf vergunningplichtig zijn gesteld, zoals de
vergunningplicht voor bouwactiviteiten, milieubelastende activiteiten, een deel van de
wateractiviteiten en activiteiten met betrekking tot rijksmonumenten. Ook de vergunning voor
een omgevingsplanactiviteit - een activiteit waarvoor van het omgevingsplan moet worden
afgeweken (sic!) - valt in deze categorie.
vergunningplichtige activiteiten die aangewezen zijn in een waterschapsverordening.
vergunningplichtige activiteiten die genoemd worden in de omgevingsverordening van de
provincie. 794

Net als voor de waterschapsverordening geldt dat in de omgevingsverordening activiteiten kunnen
worden aangewezen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is. Vergunning wordt verleend op de
daartoe in de verordeningen opgenomen beoordelingskader. 795
Onder de vergunningplicht zullen alleen nog activiteiten worden gebracht met potentiële gevolgen
voor het milieu die niet via algemene regels kunnen worden gereguleerd.
Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit waarvoor weliswaar geen
inhoudelijke beoordeling op grond van Europees recht is vereist, vergt eveneens een voorafgaande beoordeling
op mogelijke risico’s voor het milieu. De activiteiten waarvoor geen voorafgaande beoordeling in verband met de
risico’s voor de fysieke leefomgeving nodig wordt bevonden, zullen binnen het nieuwe stelsel van de
Omgevingswet niet meer aan een vergunningplicht worden onderworpen, maar in plaats daarvan gereguleerd
worden door middel van algemene regels. 796
Daarbij komt, dat bij de beoordeling van de aanvraag en het stellen van vergunningvoorschriften meer
afwegingsruimte voor het bevoegd gezag dan in de huidige situatie zal zijn. Dit betekent dat het bevoegd gezag
iedere aanvraag afzonderlijk op de risico’s voor het milieu moet kunnen beoordelen en daaraan zo nodig met het
oog op het beschermen van het milieu maatwerkvoorschriften moet kunnen verbinden. Toepassing van de lex
silencio positivo zou dus tot onaanvaardbare risico’s voor het milieu leiden.797
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In de wetten die in de Omgevingswet integreren, wordt in het huidige recht bij sommige activiteiten
de mogelijkheid geboden voor lokale afwegingsruimte ten aanzien van het bijstellen van de grenzen
van door de wet benoemde vergunningplichtige gevallen. Deze mogelijkheid komt bijvoorbeeld voor
in de Ontgrondingenwet. De Omgevingswet biedt de mogelijkheid voor het decentrale bestuursorgaan
om deze grens naar boven of naar beneden bij te stellen, binnen bij algemene maatregel van bestuur
aangegeven grenzen. 798
De gedachte achter deze mogelijkheid is dat in sommige gevallen het gewenst is dat bij het bepalen van de
ondergrens van een vergunningplicht voor een activiteit gekeken kan worden naar een aantal locatiespecifieke
omstandigheden. Zo kan bij de vergunningplicht voor ontgrondingen er een andere ondergrens worden
aangewezen voor de vergunningplichtige activiteit gelet op het type ondergrond of de grondwaterdruk. 799 Eén
uniforme grens zonder maatwerk zou er toe leiden dat de vergunningplicht
in sommige gevallen onnodig is. Omgekeerd kan vanwege de mogelijkheid van lokaal maatwerk de regeling op
rijksniveau minder stringent worden vastgesteld. Omdat bij een aantal andere activiteiten deze lokale
afwegingsruimte eveneens gewenst is, zal deze bevoegdheid in de Omgevingswet ook van toepassing zijn op een
aantal andere activiteiten. De mogelijkheid voor decentrale overheden om af te wijken zal niet worden geboden als
een internationaalrechtelijke verplichting of argumenten van doeltreffendheid (zoals een landelijk gelijk speelveld)
zich daartegen verzetten.

De mogelijkheden voor bestuursorganen om op dergelijke wijze lokaal maatwerk te bieden
voor vergunningsplichten, komen terecht in het omgevingsplan, de waterschapsverordening of
omgevingsverordening.
Daarmee zijn deze mogelijkheden omkleed met procedurele waarborgen voor inspraak, democratische
besluitvorming en – voor wat betreft het omgevingsplan – rechtsbescherming. Voor een nadere uitleg wordt
verwezen naar de artikelsgewijze toelichting op artikel 5.2 Omgevingswet. 800

De “binnenplanse vergunning”
In het stelsel van de Wabo wordt een bouwactiviteit getoetst aan het bestemmingsplan of de
beheerverordening, de bouwverordening en de welstandsnota. De Omgevingswet voorziet in een
bundeling van al deze regels in het omgevingsplan. In het Bbl wordt bepaald of voor een bouwactiviteit
een vergunning nodig is. De bouwwerken waarvoor een vergunning nodig is, worden eveneens in dat
besluit aangewezen. Aan de hand van de regels over het bouwen en instandhouden van bouwwerken
in het omgevingsplan kan worden bepaald in hoeverre in verband met die regels een vergunning nodig
is. Als dat het geval is, wordt dit in het omgevingsplan vastgelegd.801
In het omgevingsplan zal de gemeente niet alleen bepalen aan welke regels een bouwwerk op een
bepaalde locatie moet voldoen, maar ook of het met het oog op die regels nodig is dat er in het kader
van een vergunning preventief aan die regels wordt getoetst. De vergunningplicht voor bouwwerken
wordt daardoor dus niet langer op wetsniveau bepaald, maar in het omgevingsplan door de
gemeente.802
Regels in een omgevingsplan kunnen voor bouwwerken concreet, helder, beperkt in aantal en overzichtelijk zijn
vastgelegd. Bij zulke regels is een vergunningplicht vermoedelijk niet nodig en heeft het werken met algemene
regels de voorkeur. Onder de Omgevingswet is het echter ook mogelijk om in het omgevingsplan te werken met
open normen. Dergelijke normen vergen een interpretatie. Daarvoor kunnen ook zogenoemde
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wetsinterpreterende beleidsregels worden vastgesteld, zoals momenteel het welstandsvereiste in
beleidsregels is uitgewerkt in de welstandsnota.
In dat geval is een vergunningplicht het meest aangewezen. Dat zal ook gelden als er bij de toepassing van regels
een deskundigenadvies nodig is van bijvoorbeeld een ruimtelijke adviescommissie of een archeoloog. Ook dan
ligt het werken met een vergunningplicht voor de hand. Omdat het primair aan een gemeente is om te bepalen
op welke wijze regels voor een locatie worden gesteld, ligt het ook voor de hand dat de gemeente bepaalt in
hoeverre een vergunningplicht hierbij nodig is. Dat geldt voor bijvoorbeeld het kappen van bomen, het
verrichten van aanlegwerken en sloopactiviteiten niet wezenlijk anders dan voor bouwwerken. 803

In samenspraak met de VNG zullen voorbeelden worden gegeven van de wijze waarop een
vergunningplicht voor bouwwerken kan worden vormgegeven in een omgevingsplan. 804
Daarbij kan bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden in een vergunning die het bouwen van een bouwwerk
reguleert, maar ook voor het in stand houden daarvan.
Bestemmingsplannen reguleren met bebouwingsvoorschriften nu veelal alleen het in stand houden van
bouwwerken (het mogen hebben van een bouwwerk op een locatie). In de nieuwe opzet is het denkbaar dat in
een omgevingsplan ook regels worden gesteld over het bouwen van een bouwwerk en de staat waaraan het op
te richten bouwwerk moet voldoen.
In het omgevingsplan zullen bij het instellen van een vergunningplicht keuzes gemaakt moeten worden in het
vaststellen van beoordelingsregels voor de ingestelde vergunningplicht. Een vergunning voor het bouwen en
instandhouden van bouwwerken kan bijvoorbeeld getoetst worden aan de regels over de toegelaten plaats en
omvang van een bouwwerk, de benodigde hoeveelheid parkeergelegenheid op eigen terrein, de wijze waarop
hemelwater wordt afgevoerd en het voorgenomen gebruik in het bouwwerk.
Denkbaar is echter ook dat de regels voor bijvoorbeeld het gebruik van bouwwerken niet via een
vergunningplicht worden getoetst, maar rechtstreeks (in de vorm van algemene regels) burgerbindend worden
gehouden. Dergelijke keuzes zijn aan de gemeente, die hierin met het nodige voorbeeldmateriaal zullen worden
ondersteund.805

In bepaalde gevallen is het wenselijk en nodig dat de gemeente zelf kan bepalen of voor een bepaalde
activiteit – ook al is die op grond van het omgevingsplan toegestaan - een vergunning nodig is. Dat is
bijvoorbeeld het geval als in het omgevingsplan open normen worden gehanteerd. Die open normen
moeten via de vergunningverlening concreet worden ingevuld. Een voorbeeld is het voorschrift dat
“bouwvorm en bouwvolume moeten aansluiten op het bebouwingsbeeld van de omliggende
percelen”. Daartoe is in de Omgevingswet een grondslag opgenomen voor een binnenplans
vergunningstelsel. Het kan daarbij gaan om een vergunningplicht voor bouwwerken, sloopactiviteiten
of het aanbrengen van veranderingen aan monumenten.806
De mogelijkheid om in het omgevingsplan een vergunningplicht in het leven te roepen voor
activiteiten, is niet beperkt tot de in het omgevingsplan toe te delen functies aan locaties en de andere
in verband daarmee gestelde regels. Voor alle met het oog op de doelen van de wet gestelde regels in
het omgevingsplan, kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om een vergunningplicht in het
leven te roepen. 807

De “buitenplanse vergunning”
Naast de vergunningplicht die het omgevingsplan zelf in het leven kan roepen, schept de
Omgevingswet ook de mogelijkheid om vergunning te verlenen voor activiteiten die afwijken van het
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omgevingsplan. Enerzijds gaat het daarbij om activiteiten die het omgevingsplan zelf
vergunningplichtig stelt, maar waarvoor de vergunning met toepassing van de binnenplanse
beoordelingsregels zou moeten worden geweigerd. Anderzijds gaat het om activiteiten die het
omgevingsplan in absolute zin verbiedt, waarvoor ook geen binnenplans vergunningenstelsel is
opgenomen en waarvoor dus evenmin binnenplanse beoordelingsregels zijn gesteld. In beide gevallen
bestaat de mogelijkheid om de activiteit door middel van het verlenen van een vergunning toe te staan.
808

Het kader waarbinnen die vergunning kan worden verleend is hetzelfde als die van het specifieke oogmerk van een
evenwichtige toedeling van functies aan locaties, in verband waarmee op grond van artikel 4.2 van de Omgevingswet
regels in het omgevingsplan moeten worden gesteld. De mogelijkheid om in het omgevingsplan regels te stellen met
het oog op de doelen van de wet en in verband met die regels een vergunningenstelsel in het leven te roepen is dus
ruimer van aard dan de specifiek tot een evenwichtige toedeling van functies beperkte mogelijkheid om in afwijking
van het omgevingsplan (buitenplans) activiteiten toe te staan.
Dat betekent dat ook van de regels die op grond van artikel 4.1 van de Omgevingswet in het omgevingsplan zijn
opgenomen (regels over activiteiten) en welke geen deel uitmaken van de regels die op grond van artikel 4.2
(toedeling van functies aan locaties) zijn gesteld, uitsluitend bij buitenplanse vergunning kan worden afgeweken,
wanneer dit valt te rechtvaardigen met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Wanneer
een afwijking van die regels niet op die grond kan worden gemotiveerd, worden de regels gevolgd en kan een activiteit
pas eerst na een eventuele aanpassing van het omgevingsplan worden toegestaan. 809

Uiteraard zijn de mogelijkheden voor afwijking van het omgevingsplan niet onbegrensd. Naast de
begrenzing van het wettelijke criterium van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties,
wordt de mogelijkheid om een vergunning te verlenen in afwijking van het omgevingsplan ook
begrensd door de instructieregels die het Rijk en de provincie hebben gesteld over het omgevingsplan.
In artikel 5.21, tweede lid, van de Omgevingswet is bepaald dat in de bij algemene maatregel van bestuur te geven
beoordelingsregels, de voor het omgevingsplan gestelde instructieregels ook van toepassing zullen zijn op het
verlenen van een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit die afwijkt van het omgevingsplan.
Binnen de speelruimte van het wettelijk criterium van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en de
door het Rijk en de provincie gegeven instructieregels en instructies, kan het omgevingsplan, al dan niet door het
vereiste van een voorafgaande melding - aan het bevoegd gezag dat de instructieregel heeft gegeven - of een in
het omgevingsplan opgenomen vergunningenstelsel, initiatieven toestaan. 810

De omgevingsplanactiviteit
Wat onder de Wabo de omgevingsvergunning voor een afwijking van het bestemmingsplan of andere
planologische regels wordt genoemd (het planologisch strijdig gebruik van gronden of bouwwerken
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wabo), gaat op in de vergunning voor een
omgevingsplanactiviteit. 811

In de memorie van toelichting op de Omgevingswet is aanvankelijk gebruik gemaakt van de
term “afwijkactiviteit”. Via de Invoeringswet dit veranderd in de term
“omgevingsplanactiviteit”.812
Op grond van de Omgevingswet, zoals die op dit moment luidt (Stb. 2016, nr. 156), bestaat al de mogelijkheid om er in
het omgevingsplan voor te zorgen dat activiteiten vergunningplichtig zijn. De wijze waarop dit kan is echter in
redactioneel opzicht bij nader inzien minder transparant. Om te bereiken dat een activiteit vergunningplichtig is moet
er voor gezorgd worden dat een activiteit niet is toegestaan op grond van het omgevingsplan. Voor deze met het
omgevingsplan strijdige activiteiten, kan op grond van artikel 5.1, eerste lid, onder b, van de Omgevingswet, een
omgevingsvergunning worden verleend. Het gaat hier om de zogenoemde ‘afwijkactiviteit’. Hiermee kunnen
808
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activiteiten worden toegestaan die in strijd zijn met één of meer regels uit het omgevingsplan. Het kan bijvoorbeeld
gaan om bouw-, grond- en aanlegwerken, sloopactiviteiten, het aanbrengen van veranderingen aan door het
omgevingsplan beschermde gemeentelijke monumenten of het gebruik in of bij gebouwen of op locaties. Het
omgevingsplan kan daarbij op grond van artikel 5.19, eerste lid, van de Omgevingswet ook beoordelingsregels bevatten,
op grond waarvan het op voorhand duidelijk kan worden gemaakt in welke situaties een vergunning voor een afwijking
van in het omgevingsplan opgenomen regels in ieder geval kan worden verleend.
Deze systematiek werd door de VNG onduidelijk geacht. Zeker nu de Invoeringswet ook beoogt de ruimte aan
gemeenten te bieden om via het omgevingsplan de vergunningplicht voor het bouwen en het in standhouden van
bouwwerken te regelen (zie paragraaf 2.2.1.3 van deze toelichting). Het wordt vooral onduidelijk geacht dat een
vergunningplicht voor activiteiten alleen in het leven kan worden geroepen via de ‘omweg’ van een in het
omgevingsplan opgenomen verbod. Dat zou raadplegers van het omgevingsplan op het verkeerde been kunnen zetten
in het geval zo’n verbod juist in het leven is geroepen om de desbetreffende activiteiten door middel van het verlenen
van een vergunning te kunnen toestaan.
De term ‘afwijkactiviteit’ wordt voor die activiteiten ook minder passend gevonden, omdat het omgevingsplan zelf met
een vergunningplicht in deze activiteiten voorziet. Die activiteiten vormen in feite geen afwijking, maar worden door
het omgevingsplan juist toegelaten onder het vereiste van een vergunning. Gelet op het voorgaande wordt nu een
andere constructie voorgesteld, waarmee in het omgevingsplan expliciet kan worden bepaald dat voor activiteiten een
vergunning nodig is. Hierdoor verbetert de zelfstandige leesbaarheid van het omgevingsplan.

In de Omgevingswet is de vergunning voor een omgevingsplanactiviteit ruimer van omvang dan de
Wabo-omgevingsvergunning. Dat heeft te maken met het feit dat het omgevingsplan een ruimere
reikwijdte kent dan het bestemmingsplan en dus meer onderwerpen op het gebied van de fysieke
leefomgeving reguleert.
Denk bijvoorbeeld aan de regulering van activiteiten die al via de werking van artikel 2.2, eerste lid, van de Wabo, onder
de omgevingsvergunningplicht zijn gebracht. De regulering van deze onderwerpen zal plaatsvinden in het
omgevingsplan.

Alle vergunningplichtige activiteiten die verband houden met het omgevingsplan worden aangeduid
met de term ‘omgevingsplanactiviteit’. Die term wordt dus zowel gehanteerd voor de activiteiten die
in het omgevingsplan zelf binnenplans vergunningplichtig zijn gesteld, als de activiteiten die in strijd
zijn met (of in afwijking van) het omgevingsplan (buitenplans).
Overwogen is om voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (activiteiten die in strijd zijn met het
omgevingsplan) een andere naam te introduceren. Daar is echter niet voor gekozen ter vermijding van procedurele
complexiteit. Het maken van een onderscheid op het niveau van de activiteitsbeschrijvingen zou leiden tot
juridische complicaties waarin binnenplanse activiteiten al dan niet door het bevoegd gezag ook aangemerkt
zouden moeten worden als een buitenplanse activiteit, voor zover er (gedeeltelijk) sprake is van strijd met het
omgevingsplan. Dergelijke conversies van aanvragen kunnen zich relatief vaak voordoen.
Zeker bij aanvragen om omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten, die nu veelvuldig (alleen op onderdelen) in
strijd blijken te zijn met een bestemmingsplan. Het zou een complexe uitleg vergen in het geval het bevoegd gezag
ten onrechte een aangevraagde activiteit niet ook heeft aangemerkt als (gedeeltelijk) in strijd met het
omgevingsplan en de vergunning verleent op grond van het omgevingsplan, waarbij de vergunning dan onder
andere het impliciete rechtsoordeel bevat dat er geen strijd is met het omgevingsplan en een vergunning voor een
buitenplanse activiteit niet nodig is geweest.
Er wordt wel voor gezorgd dat in de publicatie van verleende vergunningen kenbaar wordt gemaakt dat er sprake
is van een omgevingsplanactiviteit die in afwijking van het omgevingsplan is verleend. Ook wordt er voor gezorgd
dat de mededeling dat er een buitenplanse vergunning op een locatie is verleend, zichtbaar is bij de raadpleging
van het omgevingsplan in het digitale stelsel Omgevingswet. Daarmee is de kenbaarheid van de verlening van een
vergunning voor een afwijking van het omgevingsplan voldoende verzekerd. 813
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Als een vergunning wordt gevraagd voor een omgevingsplanactiviteit zal het bevoegd gezag eerst
nagaan of de activiteit met toepassing van binnenplanse beoordelingsregels kan worden vergund.
Wanneer de vergunning op grond van deze beoordelingsregels niet kan worden geweigerd, moet de
vergunning worden verleend. Deze kant van het stelsel werkt limitatief-imperatief.
Buiten het gelimiteerde stelsel van beoordelingsregels in het omgevingsplan, kunnen geen andere
gronden worden aangevoerd om de vergunning te weigeren. Wanneer de aangevraagde activiteit op
grond van de binnenplanse beoordelingsregels (al dan niet onder het stellen van aan de vergunning te
verbinden voorschriften) aanvaardbaar is te achten, moet (imperatief) de vergunning worden
verleend.814
De andere kant van het stelsel werkt anders. Wanneer de activiteit op grond van de binnenplanse
beoordelingsregels niet aanvaardbaar is te achten, kan de vergunning op grond van die enkele reden
niet worden geweigerd. Het bevoegd gezag moet in dat geval ook nagaan of de vergunning toch kan
worden verleend op grond van het criterium van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties.
Als de vergunning op grond van de in het omgevingsplan opgenomen beoordelingsregels niet kan worden verleend,
moet dus de mogelijkheid worden bezien of de aangevraagde activiteit in verband met een evenwichtige toedeling
van functies aan locaties (al dan niet door voorschriften te stellen) toch aanvaardbaar is te achten. 815

Als de activiteit daarnaast niet in strijd is met instructieregels die het Rijk en de provincie over het
omgevingsplan hebben gesteld, kan de vergunning toch worden verleend. Hiermee wordt de
mogelijkheid uit de huidige wetgeving, om met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder
2o en 3o, Wabo, een omgevingsvergunning te kunnen verlenen voor afwijkingen van het
bestemmingsplan, in de kern ongewijzigd gecontinueerd.816
Een verschil in de voorgestelde nieuwe opzet is dat een zogenoemde conversiebepaling als bedoeld in het
huidige artikel 2.10, tweede lid, en artikel 2.11, tweede lid, Wabo niet meer nodig is. Dat geldt ook voor artikel
5.17 van de Omgevingswet, dat met dit wetsvoorstel wordt geschrapt. De nieuwe constructie leidt niet tot een
procedurele stapeling, waarbij een activiteit waarvoor een vergunning is gevraagd door het bevoegd gezag ook
moet worden aangemerkt als een andere activiteit.
In het nieuwe stelsel wordt in de beoordelingsregels voor de omgevingsplanactiviteit verdisconteerd dat de
vergunning voor een in het omgevingsplan vergunningplichtig gestelde activiteit, in afwijking van de in het plan
opgenomen beoordelingsregels, ook kan worden verleend met het oog op een evenwichtige toedeling van
functies aan locaties. Aan het besluit tot het verlenen van een vergunning voor een activiteit die strijdig is met
het omgevingsplan zal, net als onder het huidige stelsel, een deugdelijke motivering ten grondslag moeten
liggen. Daarbij zal in ieder geval gemotiveerd moeten worden dat de activiteit voldoet aan een evenwichtige
toedeling van functies aan locaties en de instructieregels die het Rijk en de provincie hebben gesteld over het
omgevingsplan. In onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven. 817

Overigens heeft de gemeenteraad een adviesrecht bij omgevingsvergunningen voor activiteiten die
afwijken van het omgevingsplan. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd gezag of hebben een
advies- en instemmingsbevoegdheid als een ander orgaan – buiten de gemeente (!) - bevoegd is. In
dat geval betrekken zij het advies van de gemeenteraad bij hun advies- en instemmingsbevoegdheid.
818
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Gesplitste vergunning voor bouwen
Voor bouwen is vaak een omgevingsvergunning nodig. Een aanvraag wordt onder de Wabo in het
merendeel van de gevallen zowel getoetst aan de technische regels uit het Bouwbesluit 2012 als aan
de gemeentelijke bouwregels uit het bestemmingsplan, de bouwverordening en redelijke eisen van
welstand die zijn uitgewerkt in de welstandsnota. In verband met de combinatie van deze regels is
momenteel vastgelegd voor welke bouwactiviteiten een vergunning moet worden gevraagd en welke
bouwactiviteiten vergunningvrij kunnen plaatsvinden, zonder voorafgaande toetsing aan die regels. 819
Daardoor kan het zijn dat er alleen om ruimtelijke redenen (in verband met het bestemmingsplan of
de welstandstoets) een preventieve beoordeling (en dus een vergunning) nodig wordt geacht. Er
wordt in het kader van die vergunning echter ook getoetst aan de technische regels, terwijl een
preventieve beoordeling aan die regels niet nodig werd geacht. Andersom kan ook. Een vergunning is
nodig wegens de technische regels, terwijl er dan onnodig wordt getoetst aan de ruimtelijke regels.
Door de vergunning ‘op te knippen’ in een technische vergunning en een ruimtelijke vergunning, kan
voorkomen worden dat er onnodig aan regels wordt getoetst.820
In de huidige wetgeving onder de Wabo is al een variant aanwezig waarin een aanzet van het in de
INVOERINGSWET breder doorgevoerde voorstel valt te onderkennen. Het gaat om een beperkte categorie van
bouwwerken die is aangewezen in artikel 3 van bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht. Die bouwwerken zijn
vrijgesteld van de vergunningplicht voor het bouwen. Er vindt bij deze bouwwerken geen preventieve toetsing
plaats aan het Bouwbesluit 2012, de bouwverordening, redelijke eisen van welstand en evenmin aan de regels
uit het bestemmingsplan. 821
Wanneer een bouwwerk evenwel in strijd is met het bestemmingsplan, is alleen wegens die strijd met het
bestemmingsplan een vergunning nodig voor de activiteit ‘planologisch strijdig gebruik’ als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder c, Wabo. In het kader van die vergunning vindt bestemmingsplan kan worden toegestaan.
De technische regels uit het Bouwbesluit 2012 worden in het kader van die vergunning niet getoetst, maar zijn
wel in de vorm van algemene regels (rechtstreeks burgerbindend) op het bouwen van toepassing. Deze opzet
wordt op systematische wijze ingepast in het nieuwe stelsel van de Omgevingswet voor de
omgevingsvergunning voor het bouwen en in stand houden van bouwwerken. 822

In de voorgestelde nieuwe opzet wordt de vergunning voor de bouwactiviteit ‘opgeknipt’ in een
technische vergunning en een vergunning in verband met het omgevingsplan. Het omgevingsplan
bevat straks de gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving. Daarin worden ook de
gemeentelijke bouwregels gebundeld die nu nog in bestemmingsplannen, de bouwverordening en het
in de Wabo en de Woningwet neergelegde welstandsvereiste zijn vastgelegd. In de nieuwe opzet
wordt aan de hand van de regels in het (voorgenomen) Besluit bouwwerken leefomgeving bepaald of
voor een bouwactiviteit een omgevingsvergunning nodig is. De bouwwerken waarvoor die vergunning
nodig is, zullen eveneens in het Bbl worden aangewezen. 823
Aan de hand van de regels over het bouwen en instandhouden van bouwwerken in het omgevingsplan kan
bepaald worden in hoeverre in verband met die regels een vergunning nodig is. Als vergunning nodig wordt
geacht, wordt dit vastgelegd in het omgevingsplan. Het gaat in dat geval om omgevingsplanactiviteiten die
bestaan uit het bouwen en in stand houden van bouwwerken. Deze opzet sluit geheel aan bij het stelsel van de
omgevingsvergunning.
Het wordt mogelijk om de afbakening van vergunningplichtige bouwactiviteiten beter af te stemmen op de
regels voor technische bouwkwaliteit en op de regels die in het omgevingsplan voor het bouwen en in stand
houden van bouwwerken worden gesteld. Voor initiatiefnemers betekent de nieuwe opzet dat er bij een

819

Idem, p.65.
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vergunning niet meer onnodig wordt getoetst aan het omgevingsplan of aan het Bbl. Dat scheelt in het
aanleveren van gegevens en dus in administratieve lasten. 824

Als voor een bouwplan zowel een technische vergunning als een vergunning door het omgevingsplan
nodig is, kan die in één keer worden aangevraagd. De aanvrager kan er echter ook voor kiezen om de
activiteiten na elkaar aan te vragen. Zo kan bijvoorbeeld eerst helder worden of een bouwplan wel
voldoet aan het omgevingsplan of dat er voor het bouwplan van het omgevingsplan kan worden
afgeweken, voordat het bouwplan technisch wordt uitgewerkt.
De technische regels uit het Bouwbesluit 2012 worden in het kader van die vergunning niet getoetst, maar zijn wel
in de vorm van algemene regels (rechtstreeks burgerbindend) op het bouwen van toepassing. Deze opzet wordt op
systematische wijze ingepast in het nieuwe stelsel van de Omgevingswet voor de omgevingsvergunning voor het
bouwen en in stand houden van bouwwerken. 825

Als voor een bouwplan zowel een technische vergunning als een vergunning door het omgevingsplan
nodig is, kan die in één keer worden aangevraagd. De aanvrager kan er echter ook voor kiezen om de
activiteiten na elkaar aan te vragen.
Zo kan bijvoorbeeld eerst helder worden of een bouwplan wel voldoet aan het omgevingsplan of dat er voor het
bouwplan van het omgevingsplan kan worden afgeweken, voordat het bouwplan technisch wordt uitgewerkt. In dit
verband kan er nog op worden gewezen dat in geval een vergunning wordt aangevraagd voor een activiteit
waarvoor ook nog een andere vergunning nodig is, het bevoegd gezag op grond van artikel 3:20 Awb bevordert dat
de aanvrager hiervan in kennis wordt gesteld.
Door het opknippen van de bouwactiviteit in een technische vergunning en een vergunning in verband met het
omgevingsplan, wordt niet alleen voorkomen dat er onnodig aan regels wordt getoetst. Ook kan het aantal
vergunningplichtige activiteiten verder worden beperkt. Dat leidt naar verwachting eveneens tot een
administratieve lastenreductie. Ook kan winst worden geboekt in een verduidelijking van de regels voor
vergunningvrij bouwen, als deze in het omgevingsplan worden geïntegreerd. 826

De splitsing van de bouwactiviteit leidt tot de mogelijkheid om meer bouwwerken, in
overeenstemming met de regels uit het omgevingsplan, te bouwen zonder het vereiste van een
vergunning. Dit voorstel komt daarmee tegemoet aan een grote groep gemeenten uit de zogenoemde
‘doorbraak-groep Bouwen op vertrouwen’ die verdergaande mogelijkheden wenst om bouwwerken
zonder vergunning te laten bouwen.
De aanpassing sluit daarnaast aan op het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen. Onder dat wetvoorstel
wordt de toetsing aan de bouwtechnische eisen van het Bouwbesluit 2012 verplaatst van de gemeente naar een
onafhankelijke kwaliteitsborger. De overige aspecten waaraan op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo
wordt getoetst, blijven echter wel bij de gemeente liggen. 827

Een andere reden voor het opknippen van de bouwactiviteit is van wetstechnische aard en heeft te
maken met de verbrede reikwijdte van het omgevingsplan. Onder andere door vragen van de VNG is
vastgesteld dat de huidige opzet van het vergunningvrij bouwen onder de Wabo en bijlage II bij het
Besluit omgevingsrecht, voor een belangrijk deel van de bouwwerken niet ongewijzigd in het nieuwe
stelsel van de Omgevingswet kan worden voortgezet. Dat hangt samen met het feit dat een
omgevingsplan meer onderwerpen regelt dan het bestemmingsplan.
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Het zou tot ongewenste effecten leiden als het bouwen en in stand houden van een deel van de huidige
categorie van vergunningvrije bouwwerken (inclusief het gebruik daarvan), niet zou hoeven te voldoen aan
de regels die omgevingsplannen ten opzichte van bestemmingsplannen extra zouden kunnen en moeten
gaan bevatten.828
Voor een aantal bouwwerken is dat niet van belang en kan de huidige landelijk uniforme opzet van
vergunningvrije bouwwerken worden gehandhaafd. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om infrastructurele
voorzieningen zoals lantaarnpalen en wegbewijzeringsborden of om voorzieningen als OV-chippoortjes.

Voor de veelvoorkomende bijbehorende bouwwerken (zoals aan- en uitbouwen en bijgebouwen) en
andere bouwwerken die in het achtererfgebied van woningen en andere hoofdgebouwen kunnen
worden gebouwd, is een nieuwe opzet vereist. In die nieuwe opzet zal aan de regels van het
omgevingsplan voldaan moeten worden, ook in het geval voor die bouwwerken geen vergunning nodig
wordt geacht.829
Voor die bouwwerken geldt bijvoorbeeld dat een daarin geplaatst toilet moet zijn aangesloten op de riolering
of dat voldaan moet worden aan de in het omgevingsplan opgenomen regels over hemelwaterafvoer. Dat kan
ook gelden voor regels over geur of geluid die in het nieuwe stelsel zijn opgenomen in het omgevingsplan
(zoals beschreven in de nota van toelichting op het Bkl). 830

Technische bouwactiviteit
De regels voor technische bouwkwaliteit zullen landelijk uniform in het voorgenomen Besluit
bouwwerken leefomgeving worden opgenomen. In dat besluit zullen met het Invoeringsbesluit
Omgevingswet ook de bouwactiviteiten worden aangewezen waarvoor, met het oog op een
preventieve toets aan die technische regels, een omgevingsvergunning nodig is.831
Zoals hierboven onder paragraaf 2.2.1.3 is aangegeven wordt daarnaast in het wetsvoorstel
kwaliteitsborging voor het bouwen de preventieve toetsing aan de bouwtechnische eisen van het
Bouwbesluit 2012 verplaatst van de gemeente naar een onafhankelijke kwaliteitsborger. In dit stelsel voor
kwaliteitsborging zal de gemeente het bouwplan niet langer toetsen aan het Bouwbesluit 2012.
Controle tijdens de bouw en na voltooiing van het bouwwerk vindt plaats door de kwaliteitsborger. De
gemeente ontvangt vooraf alleen een melding waarin onder meer wordt aangegeven wie de
kwaliteitsborger is en van welk toetsingsinstrument gebruik zal worden gemaakt56. Na afronding van de
bouwwerkzaamheden wordt het bouwwerk gereed gemeld bij de gemeente en worden de voor de bouw
relevante documenten overgelegd. Het stelsel voor kwaliteitsborging zal gefaseerd worden ingevoerd. Er
zal worden begonnen met gevolgklasse 1, later gevolgd door gevolgklasse 2 en 3. Gebouwen met
laatstgenoemde gevolgklassen hebben een zwaarder risicoprofiel waarvoor voorlopig nog een
omgevingsvergunning bij de gemeente nodig zal zijn. 832
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Figuur 2: Verlening van toestemming voor activiteiten
Voorbereidingsprocedure in relatie tot de dienstenrichtlijn
Artikel 13, vierde lid van de richtlijn 2006/123/EG van het Europees parlement en de Raad van de
Europese Unie betreffende de diensten op de interne markt 833 schrijft voor vergunningen die vallen
onder die richtlijn de toepassing van de lex silencio positivo voor, behalve in gevallen waarin een
uitzondering gerechtvaardigd is om «dwingende redenen van algemeen belang, waaronder begrepen
belangen van derden». Als toepassing van de lex silencio positivo leidt tot strijdigheid met het overige
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gemeenschapsrecht is dat ook een voldoende rechtvaardigingsgrond om toepassing van de lex silencio
positivo achterwege te laten. 834
In de omgevingsvergunningen worden toestemmingen geïntegreerd die voor een deel zijn aan te
merken als een vergunning die valt onder de dienstenrichtlijn. De omgevingsvergunning is daarom
voor een deel van de activiteiten geheel of gedeeltelijk aan te merken als een
dienstenrichtlijnvergunning. 835
Het betreft de buitenplanse omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit , de stortingsactiviteit op
zee, de brandveilig gebruiksactiviteit, de milieubelastende activiteit, de lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk, de wateronttrekkingsactiviteit, de mijnbouwlocatie activiteit, de
beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk, de Natura 2000-activiteit en de
omgevingsvergunning voor activiteiten waarvoor in de waterschapsverordening of in de omgevingsverordening een verbod is opgenomen om zonder een omgevingsvergunning een activiteit te verrichten.
Op de voorbereiding van de omgevingsvergunning voor deel van deze activiteiten kan vanwege strijdigheid met
Europees recht geen lex silencio positivo worden toegepast. Het gaat hier om de omgevingsvergunning voor de
stortingsactiviteit op zee, de lozingsactiviteit op een oppervlakte-waterlichaam of een zuiveringtechnisch werk,
de wateronttrekkingsactiviteit en de beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk,
waarvoor vanwege strijdigheid met de kaderrichtlijn water geen lex silencio positivo geldt.
De toestemmingen die in deze omgevingsvergunningen integreren, zijn op dit moment om dezelfde reden van
toepassing van de lex silencio positivo uitgezonderd. Op een deel van de omgevingsvergunningen voor de
milieubelastende activiteit kan eveneens vanwege strijdigheid met Europees recht geen lex silencio positivo
worden toegepast. Het gaat dan om de activiteiten waarvoor de mer-richtlijn of de richtlijn industriële emissies
een voorafgaande inhoudelijke beoordeling van de vergunningaanvraag of vergunningvoorschriften vereist. 836

Voor de overige omgevingsvergunningen of delen daarvan die zijn aan te merken als
dienstenrichtlijnvergunning, is een uitzondering op de lex silencio positivo gerechtvaardigd
vanwege dwingende reden van algemeen belang:
De omgevingsvergunning voor de brandveilig gebruiksactiviteit is alleen vereist in bijzondere gevallen waarin
een voorafgaande beoordeling van activiteiten in verband met de brandveiligheid nodig is vanwege risico’s voor
de openbare veiligheid, volksgezondheid en het milieu. Hierbij kan vooral worden gedacht aan gebouwen waarin
minder zelfredzame personen verblijven. Toepassing van de lex silencio positivo zou in die gevallen tot
onaanvaardbare maatschappelijke risico’s leiden. 837
De omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit kan worden aangevraagd voor afwijking van alle
regels in het omgevingsplan. De generieke mogelijkheid die wordt geboden om een vergunning aan te vragen om
af te wijken van alle regels in een omgevingsplan, vergt een voorafgaande beoordeling van de aanvraag op de
risico’s hiervan voor de fysieke leefomgeving, onder meer wat betreft de risico’s voor de ruimtelijke ordening, het
milieu of de veiligheid, waarbij het bevoegd gezag verschillende belangen onderling moet afwegen en waarbij
maatwerk nodig is. Toepassing van de lex silencio positivo brengt dus het risico met zich dat een
omgevingsvergunning wordt verleend die leidt tot onherstelbare schade aan de fysieke leefomgeving. 838

Onder de vergunningplicht zullen daarom alleen nog activiteiten worden gebracht met potentiële
gevolgen voor het milieu die niet via algemene regels kunnen worden gereguleerd.
Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit waarvoor weliswaar geen
inhoudelijke beoordeling op grond van Europees recht is vereist, vergt eveneens een voorafgaande beoordeling
op mogelijke risico’s voor het milieu. De activiteiten waarvoor geen voorafgaande beoordeling in verband met de
risico’s voor de fysieke leefomgeving nodig wordt bevonden, zullen binnen het nieuwe stelsel van de
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Omgevingswet niet meer aan een vergunningplicht worden onderworpen, maar in plaats daarvan gereguleerd
worden door middel van algemene regels.
Daarbij komt, dat bij de beoordeling van de aanvraag en het stellen van vergunningvoorschriften meer
afwegingsruimte voor het bevoegd gezag dan in de huidige situatie zal zijn. Dit betekent dat het bevoegd gezag
iedere aanvraag afzonderlijk op de risico’s voor het milieu moet kunnen beoordelen en daaraan zo nodig met het
oog op het beschermen van het milieu maatwerkvoorschriften moet kunnen verbinden. Toepassing van de lex
silencio positivo zou dus tot onaanvaardbare risico’s voor het milieu leiden. 839
De omgevingsvergunning voor mijnbouwactiviteiten moet worden uitgezonderd van de toepasselijkheid van de
lex silencio positivo omdat dit gerechtvaardigd is vanwege dwingende redenen van algemeen belang. Het gaat
hier om de bescherming van de openbare veiligheid en de volksgezondheid. Het vereiste van een vergunning is
noodzakelijk om risico’s voor de veiligheid te toetsen. In scheepvaart- en ankergebieden vinden veel
scheepvaartbewegingen plaats. Het verrichten van mijnbouwactiviteiten mag die scheepvaart niet hinderen of in
gevaar brengen. Voor werkzaamheden in oefen- en schietgebieden van het Ministerie van Defensie moeten
nauwkeurige afspraken worden gemaakt voor de planning daarvan en de maatregelen die moeten worden
getroffen voor de veiligheid van zowel de werknemers die de mijnbouwactiviteiten verrichten als de aanwezige
medewerkers van Defensie.
Wanneer een bedrijf een mijnbouwinstallatie wil plaatsen in een gebied dat is aangewezen voor een
windmolenpark op zee, zal een afweging moeten worden gemaakt, of en in hoeverre het veilig mogelijk zal zijn
om deze functies beide toe te staan en welke voorwaarden daaraan moeten worden verbonden. Toepassing van
de lex silencio positivo zou betekenen dat het risico bestaat dat er een vergunning van rechtswege wordt verleend
zonder beperkingen of voorschriften, die gevolgen met zich meebrengt die qua omvang en effect op de openbare
veiligheid en de volksgezondheid onaanvaardbaar zijn. 840
Wat betreft de omgevingsvergunning voor de Natura 2000-activiteit wordt opgemerkt dat een toets of een
Natura 2000-activiteit schadelijke gevolgen heeft voor de natuurwaarden in een gebied, vooraf moet
plaatsvinden. Voor een belangrijk deel vloeit dat direct voort uit Europeesrechtelijke verplichtingen, te weten
projecten met mogelijk significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied (artikel 6, derde lid, van de
habitatrichtlijn).
Voor andere handelingen met beperkte, licht schadelijke gevolgen voor een Natura 2000-gebied is eveneens
voorzien in een toets vooraf. Dit ter invulling van de Europeesrechtelijke verplichting om passende maatregelen
te treffen ter voorkoming van verslechteringen of significant verstorende effecten (artikel 6, tweede lid, van de
habitatrichtlijn).
Hoewel de habitatrichtlijn voor dergelijke handelingen niet uitdrukkelijk een toets vooraf vereist, voorziet het
voorstel voor de Wet natuurbescherming, net als de huidige Natuurbeschermingswet 1998, in een toets vooraf
vanwege een maatschappelijk breed gedragen voorkeur voor dit vergunninginstrument (zie memorie van
toelichting bij het voorstel voor de Wet natuurbescherming). 841
Het is in het belang van de bescherming van de natuur dat het bevoegd gezag in alle gevallen de gelegenheid
heeft om een oordeel te geven over aangevraagde vergunningen, ongeacht of het gaat om een project met
mogelijk significante gevolgen of een andere handeling met beperkte, licht schadelijke gevolgen. Voor bedrijven
en burgers is het zaak dat zij, door middel van een toets vooraf, op voorhand van de overheid de zekerheid hebben
gekregen dat hun project of handeling is toegestaan. Het toepassen van de lex silencio positivo op een aanvraag
voor een Natura 2000-activiteit is dan ook niet opportuun. 842
Een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de flora- en fauna-activiteit vergt eveneens een voorafgaande
beoordeling op mogelijke risico’s voor het bescherming van de natuurwaarden. Voor vogelsoorten, en veel
andere diersoorten en plantensoorten geldt op grond van de vogelrichtlijn, de habitatrichtlijn en de verdragen
van Bern en van Bonn een strikt beschermingsregime.
De richtlijnen voorzien in concrete verboden voor onder meer het vangen en doden van dieren en planten van
deze soorten, verstoring van de soorten en aantasting van hun rust- en voortplantingsplaatsen. Ook voorzien deze
richtlijnen in limitatief opgesomde gronden voor ontheffing van deze verboden.
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Voor andere, niet concreet in de aangehaalde richtlijnen en verdragen genoemde diersoorten en plantensoorten
die door menselijk handelen kunnen worden bedreigd, geldt een algemene Europeesrechtelijke verplichting om
de staat van instandhouding van deze soorten te beschermen, maar is een voorafgaande toets niet onmiddellijk
vereist.843
Voor die soorten voorziet het wetsvoorstel natuurbescherming eveneens in bescherming door middel van enkele
verboden, gekoppeld aan een ontheffingsmogelijkheid met ruime uitzonderingsgronden. Dit vanwege het belang
van de bescherming van de natuur en de voor burgers en bedrijven gewenste zekerheid over de toelaatbaarheid
van hun handelen. 844
Ongeacht of de omgevingsvergunning betrekking heeft op een soort die concreet wordt genoemd in de
genoemde richtlijnen of verdragen, is een toets vooraf in alle gevallen nodig om de risico’s voor de natuurwaarden
te toetsen. Alleen dan kan worden voorkomen dat er onherstelbare schade zal plaatsvinden. Bovendien zal een
activiteit in de praktijk veelal zowel gevolgen hebben voor een soort die concreet wordt genoemd in de EUrichtlijnen of verdragen, en andere te beschermen soorten. Om deze reden is deze omgevingsvergunning
eveneens van toepassing van de lex silencio positivo uitgezonderd.
Voor de omgevingsvergunning voor activiteiten waarvoor in de waterschapsverordening een verbod is
opgenomen om zonder een omgevingsvergunning een activiteit te verrichten, verzetten belangen op het gebied
van de waterveiligheid en waterkwaliteit zich tegen toepassing van een lex silencio positivo.
Van de toestemmingen die in de provinciale omgevingsverordening integreren is alleen de ontheffing van de
provinciale milieuverordening een dienstenrichtlijnvergunning. Deze vergunning is van toepassing van de lex
silencio positivo uitgezonderd. Een toets vooraf van een dergelijke ontheffing is nodig om de risico’s voor het
milieu te toetsen. In de praktijk worden aan dergelijke ontheffingen altijd voorschriften verbonden ter
voorkoming van nadelige gevolgen voor het milieu. De aan een ontheffing te verbinden voorschriften worden
afgestemd op de betrokken situatie en de betrokken activiteit. Toepassing van de lex silencio positivo brengt het
risico met zich dat een ontheffing van rechtswege wordt verleend die leidt tot onherstelbare schade aan het
milieu.845

Figuur 3: Procedurestappen voorbereidingsprocedures omgevingsvergunning. 846
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Er is een aantal uitzonderingen mogelijk op de verplichting een vergunning voor onbepaalde tijd te
verlenen. Decentrale overheden moeten deze beperkte duur kunnen rechtvaardigen en motiveren.
Volgens art. 11 lid 1, Dienstenrichtlijn mag een vergunning voor beperkte duur worden verleend als:
1. De vergunning automatisch wordt verlengd of alleen afhankelijk is van de voortdurende vervulling
van de voorwaarden.
2. Het aantal beschikbare vergunningen beperkt is door een dwingende reden van algemeen belang.
3. Een beperkte duur gerechtvaardigd is om een dwingende reden van algemeen belang.847
Art. 11 Dienstenrichtlijn heeft alleen betrekking op situaties waarbij de instantie in beginsel de mogelijkheid heeft
een vergunning voor onbepaalde tijd te verstrekken. Overheden blijven daarnaast de mogelijkheid houden om een
vergunning in te trekken als een dienstverlener niet (meer) aan bepaalde voorwaarden voldoet. Formeel kent deze
uitzondering een beperkte geldigheidsduur. Verlenging vindt echter automatisch plaats. Bij verlenging worden geen
andere of nieuwe voorwaarden gesteld dan die gedurende de looptijd van de vergunning golden. De
vergunninghouder hoeft geen actie te ondernemen om de vergunning te laten verlengen. Als er een vergunning
voor bepaalde duur is verleend en de verlenging van rechtswege plaatsvindt, is er sprake van een automatische
verlenging.
Het aantal beschikbare vergunningen is beperkt door een dwingende reden van algemeen belang. Een voorbeeld is
het beperken van het aantal vergunningen voor coffeeshops om de openbare veiligheid te beschermen. De
beperking is dus noodzakelijk. Als gevolg van publiekrechtelijk handelen kan er een schaarste aan deze
vergunningen ontstaan. De schaarste ontstaat omdat de dwingende reden van algemeen belang veiliggesteld
wordt. Het stellen van een beperkte geldigheidsduur kan ook waarborgen dat anderen dan de bestaande
vergunninghouders de kans krijgen om de onder die vergunning vallende diensten te mogen verrichten.848
PRAKTIJKVOORBEELD. In het geval van de coffeeshop gaat het om een beperking als gevolg van een dwingende
reden van algemeen belang. Bijvoorbeeld de bescherming van de volksgezondheid. De vergunningen worden in
aantal schaars. Dit moet echter niet worden verward met het verlenen van beperkt aantal vergunningen door
schaarste van beschikbare hulpbronnen of bruikbare technische mogelijkheden (art. 12 Dienstenrichtlijn en art. 33
lid 4b en lid 5 Dienstenwet).
Decentrale overheden hebben nauwelijks te maken met schaarse vergunningen. Desondanks mogen deze
vergunningen enkel voor beperkte duur worden verleend en niet automatisch worden verlengd. Bij de in
art. 11 lid 1c bedoelde uitzonderingsgrond is de beperking in geldigheidsduur van een vergunning een
middel (geen gevolg) om een dwingende reden van algemeen belang te waarborgen. Denk hierbij
bijvoorbeeld aan het beperken van de duur van een festival om de openbare orde te beschermen.
Bij beoordeling of op grond hiervan een beperking in de geldigheidsduur is toegestaan, moet er ook
rekening gehouden worden met de evenredigheid van de maatregel. Als er ook met minder vergaande
stappen hetzelfde doel bereikt kan worden, is een beperking niet toegestaan. 849

In artikel 5.20, tweede lid, is bepaald dat de bij AMvB te stellen beoordelingsregels voor een aanvraag
om een omgevingsvergunning voor een “afwijkactiviteit” als bedoeld in het eerste lid van dat artikel
er in ieder geval toe zullen strekken dat instructieregels over omgevingsplannen van overeenkomstige
toepassing zijn.

Ambtshalve revisievergunning
De Omgevingswet wijzigt de revisievergunning op aanvraag in een ambtshalve bevoegdheid van het
bevoegd gezag om te voorzien in een administratieve samenvoeging van gerelateerde vergunningen
met het oog op een doelmatige uitvoering en handhaving.850
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De revisievergunning op aanvraag wordt met de Omgevingswet geschrapt. De bevoegdheid van een ambtshalve
revisievergunning kan worden toegepast als stapeling van vergunningen ontstaat door in de tijd wisselende en
veranderde activiteiten en wijziging van voorschriften door voortschrijdende bescherming van de fysieke
leefomgeving.
Bedrijven breiden uit, vergroten de productiecapaciteit, beginnen nieuwe activiteiten of vervangen installaties.
Telkens neemt het bevoegd gezag daarover een besluit en ontstaat er een extra vergunning. Deze stapeling kan
een onoverzichtelijke vergunningsituatie veroorzaken en zowel voor het bevoegd gezag als het bedrijf
doelmatige uitvoering en handhaving belemmeren. Daarom kennen zowel de milieu als waterregelgeving van
oudsher de revisievergunning om na een aantal wijzigingen met een schone lei te kunnen beginnen.851
De revisievergunning wordt in de huidige praktijk echter ook gebruikt als instrument om veranderingen te
vergunnen of voorschriften te wijzigen. Voor het vergunnen van veranderingen of voor het wijzigen van
voorschriften of intrekken van de vergunning kent de Omgevingswet echter andere instrumenten.
Om de aanvullende werking van de revisievergunning ten opzichte van de aanvraag om een nieuwe vergunning
en wijziging en intrekking van een bestaande vergunning helder neer te zetten, kent het voorgestelde artikel 5.41,
eerste lid, uitsluitend nog, analoog aan artikel 6.19 van de Waterwet, het instrument van de ambtshalve
revisievergunning, die in het belang van een doelmatige uitvoering en handhaving kan worden verleend. 852
Het ambtshalve verlenen van een revisievergunning kan tegelijk plaats vinden met het nemen van een beslissing
op een aanvraag om een nieuwe vergunning. Deze aanvraag moet voorzien in de benodigde informatie om op de
aanvraag te beslissen, waaronder informatie over de samenhang tussen de wijziging en de eerder vergunde
situatie. Hierdoor houdt het bevoegd gezag inzicht in de actueel vergunde situatie.
Daarbij kunnen met toepassing van de reguliere wijzigings- en intrekkingsbepalingen ook wijzigingen
plaatsvinden ten opzichte van de vergunningen die door de revisievergunning worden vervangen. Door de
combinatie van ambst-halve revisie, beoordeling van de omgevingsvergunning van een gewijzigde activiteit en de
bevoegdheid tot wijziging of intrekking van de vergunning kan materieel hetzelfde worden bereikt als met de
revisiever-gunning «op aanvraag», met dat verschil dat de revisievergunning «op aanvraag» vervalt. Allereerst is
hierdoor de afzonderlijke werking van de verschillende instrumenten meer onderling helder afgebakend, wat de
rechtszekerheid van de initiatiefnemer vergroot. 853
Het bedrijf hoeft alleen aanvraag te doen vanwege de vergunningplichtige wijziging en de vergunning kan slechts
worden gewijzigd of ingetrokken vanwege de reguliere gronden voor intrekking of wijziging. Doordat het bedrijf
niet langer een aanvraag hoeft in te dienen die ook ziet op activiteiten waarvoor al vergunning is verleend, wordt
hiermee bovendien een lastenverlichting voor bedrijven bereikt.
Het ambtshalve karakter van de revisievergunning heeft voor het bevoegd gezag als voordeel dat het dit besluit
zelf kan initiëren wanneer dat gewenst is vanuit het oogpunt van doelmatigheid, zonder daarbij eerst een
aanvraag af te wachten.
Als voor de verschillende omgevingsvergunningen die van kracht zijn verschillende bestuursorganen zijn
betrokken, kan ter voorkoming van versnippering van het bevoegd gezag, de bevoegdheid worden overgedragen
met overeenkomstige toepassing van de flexibiliteitsregeling in artikel 5.15. Voor een nadere toelichting wordt
verwezen naar de toelichting bij dat artikel. 854
De verantwoordelijkheid voor het aanpassen van de in vergunningen en algemene rijksregels uitgewerkte regels
aan de ontwikkelingen in de stand der techniek ligt vervolgens ook bij de overheid. Naast de vraag of reeds een
nieuwe «techniek»» beschikbaar is die aan de randvoorwaarden van beste beschikbare technieken voldoet, komt
daarbij ook de vraag naar voren, hoe snel bestaande situaties daaraan moeten worden aangepast. De overheid
maakt die afweging op basis van (internationale) vergelijkingen van de milieuprestaties van bedrijven,
vergunningaanvragen en andere informatie van initiatiefnemers en eigen onderzoek. Met het door het bevoegd
gezag actualiseren van vergunningen en het aanpassen van algemene regels aan de ontwikkeling van de stand
der techniek, wordt de toepassing daarvan vertaald in concrete verplichtingen voor initiatiefnemers.855
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De “niet belangrijke wijziging”
In aansluiting op het voormalige omgevingsrecht regelt het Omgevingsbesluit dat de reguliere procedure van
toepassing is op “niet-belangrijke wijzigingen” van vergunningen, waarvoor de uitgebreide procedure is
voorgeschreven. Met de “niet belangrijke wijziging” is beoogd om een opvolger te maken voor de
milieuneutrale wijziging uit artikel 3.10, derde lid Wabo, waarbij beter wordt aangesloten op de terminologie
uit de Europese milieurichtlijnen. 856
De regeling met betrekking tot milieuneutrale wijzigingen uit de Wabo wordt in de Omgevingswet dus voortgezet.
De strekking van deze regeling is echter ruimer, doordat ook ambtshalve wijzigingen via de reguliere procedure
worden voorbereid. Onder de Wabo was dit enkel het geval als sprake was van een aanvraag om een wijziging.
Daarnaast omvat de term “niet-belangrijke wijziging” – die overigens voortvloeit uit de Europese richtlijnen – meer
dan alleen milieuneutrale wijzigingen.
“Niet belangrijke wijzigingen” ziet ook op wijzingen die wel een beperkte impact hebben op de bandbreedte van de
omgevingsvergunning. De term niet-belangrijke wijziging sluit een kleine verruiming van de bandbreedte van de
omgevingsvergunning of een beperkte wijziging van de toegestane milieugevolgen niet op voorhand uit. Voorbeeld:
minder emissies, maar meer lawaai als gevolg van aanpassing van de filterinstallatie van een bedrijf.857

Intrekkingsgronden
Op grond van artikel 5.40, tweede lid, onder b, kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning
geheel of gedeeltelijk intrekken als daar gedurende een jaar of een in de vergunning bepaalde langere
termijn geen gebruik van is gemaakt. Daarnaast kan een omgevingsvergunning op grond van artikel
5.40, tweede lid, onder a, worden ingetrokken op gronden die bij AMvB (Bal en Bbl) zijn bepaald.
Deze laatste intrekkingsgronden kunnen echter alleen betrekking hebben op het hetzelfde oogmerk waarvoor een
vergunningplicht is ingesteld. Als het gaat om een milieubelastende activiteit is dat oogmerk: «het waarborgen
van de veiligheid en het beschermen van de gezondheid en het milieu». Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, onder
a, in samenhang met de artikelen 5.42, eerste lid, en 5.26, eerste lid. De vergunning kan dus in dat geval alleen
(deels) worden ingetrokken als dat vanuit het oogpunt van milieu gewenst is. Bijvoorbeeld in die situaties waar
ondanks het treffen van BBT-maatregelen en maatwerkvoorschriften de kwaliteit van de fysieke leefomgeving
onder druk staat. In bovenstaande gevallen gaat het dus steeds om een besluit over een specifieke activiteit in
relatie tot de specifieke leefomgeving. Het toepassen van de tweede genoemde intrekkingsbevoegdheid is op
wetsniveau niet aan een termijn gebonden.

Bevoegd gezag voor vergunningverlening
Een aanvraag om een omgevingsvergunning kan naar keuze van de aanvrager op één of meer
activiteiten betrekking hebben. Uitgangspunt voor de omgevingsvergunning is dat een initiatiefnemer
kan volstaan met één aanvraag bij één loket en dat hij van één bevoegd gezag toestemming krijgt.
Burgers, bedrijven en andere initiatiefnemers kunnen op die manier met één aanvraag volstaan.
Vervolgens draagt de overheid zorg voor een afgestemde procedure, behandeling en
vergunningverlening «achter het loket». 858
Als de initiatiefnemer één aanvraag indient, is er dus sprake van één bevoegd gezag voor het verlenen van de
omgevingsvergunning, en voor het toezicht op de naleving en de handhaving daarvan. Dit geldt zowel voor
aanvragen die slechts één activiteit betreffen, als voor aanvragen die meerdere activiteiten omvatten. 859

Welk bestuursorgaan bevoegd gezag is voor het besluit over de omgevingsvergunning wordt deels bij
algemene maatregel van bestuur bepaald. In de Omgevingswet is een hoofdregel opgenomen,
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namelijk dat de gemeente bevoegd is voor het verlenen van de omgevingsvergunning bij een
aanvraag om één activiteit. Op deze hoofdregel kunnen een begrensd aantal specifieke
uitzonderingen worden gemaakt.
Voor situaties dat de aanvraag op één activiteit betrekking heeft, bevat de wet een limitatieve lijst van gevallen
waarin de bevoegdheid aan het waterschap, de provincie of het Rijk kan worden toegedeeld. Hierbij is voor
enkelvoudige activiteiten aansluiting gezocht bij de huidige verdeling van verantwoordelijkheden en
bevoegdheden.
Toch wordt verwacht dat als gevolg van de inwerkingtreding van de Omgevingswet de gemeente in meer gevallen
het bevoegd gezag zal zijn voor de verlening van de omgevingsvergunning. De oorzaak hiervoor ligt in het feit dat
een groot aantal op zichzelf staande vergunningenstelsels uit de oude wetgeving opgaat in de
omgevingsvergunning. 860

Wanneer een initiatief meerdere vergunningplichtige activiteiten omvat, is er nog steeds maar één
bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning die daarvoor wordt aangevraagd, en geldt ook hier de
hoofdregel dat deze rol bij de gemeente komt te liggen.

Bevoegd gezag voor enkelvoudige activiteiten
Als de initatiefnemer een enkelvoudige aanvraag indient, dat wil zeggen een aanvraag voor een
omgevingsvergunning voor één activiteit, dan berust de bevoegdheid tot het nemen van een besluit
op de aanvraag, afhankelijk van de aangevraagde activiteit(en), bij het college van burgemeester en
wethouders, het dagelijks bestuur van het waterschap, gedeputeerde staten of een Minister. 861
Uitgangspunt bij de toedeling van het bevoegd gezag is het subsidiariteitsbeginsel. Dit houdt in dat de gemeente
als eerste verantwoordelijk is voor de zorg voor de fysieke leefomgeving. Dit uitgangspunt komt ook naar voren
bij de toedeling van het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning.
De gemeente is bevoegd gezag, tenzij anders is bepaald. Er is slechts gekozen voor de mogelijkheid om het
bevoegd gezag aan een ander bestuursorgaan toe te delen in de volgende gevallen: wanneer er sprake is van
provinciale of nationale belangen, een doelmatiger eindresultaat wanneer voor een ander bevoegd gezag dan
de gemeente wordt gekozen, of wanneer er sprake is van een specifieke taak van een bestuursorgaan voor een
onderdeel van de fysieke leefomgeving, die is toegedeeld op grond van afdeling 2.4 van de Omgevingswet of
een verordening van een waterschap of provincie. 862
De waterschappen worden aangewezen als bevoegd bestuursorgaan voor vergunningaanvragen van
wateractiviteiten in regionale wateren en vergunningplichtige activiteiten op grond van de eigen verordening.
De provincies worden aangewezen als bevoegd gezag voor vergunningaanvragen van milieubelastende
activiteiten met betrekking tot IPPC-installaties en Seveso-inrichtingen, Natura 2000- en flora- en faunaactiviteiten, ontgrondingsactiviteiten buiten de rijkswateren en in het winterbed van rivieren die tot de
rijkswateren behoren, beperkingengebiedactiviteiten voor luchthavens van regionale betekenis en lokaal spoor,
het brengen van stoffen in het grondwater, bepaalde wateractiviteiten, afwijkactiviteiten van provinciaal
belang, activiteiten met betrekking tot gesloten stortplaatsen in de zin van hoofdstuk 10 van de Wet
milieubeheer en het verlenen van vergunningen op grond van de eigen omgevings-verordening. 863
Het Rijk wordt aangewezen als bevoegd gezag voor mijnbouwgerelateerde activiteiten, ontgrondingen en
wateractiviteiten in de rijkswateren, milieubelastende activiteiten waarbij een nationaal veiligheidsbelang
speelt, afwijkactiviteiten van nationaal belang, beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot rijkswegen,
luchthavens van nationale betekenis en hoofdspoorwegen, Natura 2000- en flora- en fauna-activiteiten van
nationaal belang en activiteiten in de territoriale zee of de exclusieve economische zone. De limitatieve lijst met
uitzonderingen sluit daarmee op hoofdlijnen aan bij de bevoegdheidsverdeling op grond van de huidige
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wetgeving. 864

De limitatieve lijst met uitzonderingen sluit daarmee op hoofdlijnen aan bij de bevoegdheidsverdeling
op grond van de huidige wetgeving. Dit betekent niet dat de bevoegdheidsverdeling per definitie altijd
hetzelfde zal blijven als nu het geval is. Er is bewust gekozen voor het nader invullen van de genoemde
uitzonderingen bij algemene maatregel van bestuur om verdere decentralisatie van bevoegdheden
mogelijk te maken zonder dat daarvoor een wetswijziging vereist is.865
Daarmee blijft de beoogde flexibiliteit van het systeem overeind. De uitzonderingen dekken echter slechts een
klein deel van het totaal aantal verleende omgevingsvergunningen: naar verwachting zal uiteindelijk zo’n 90%
van de aanvragen door de gemeente worden afgehandeld.
In veruit de meeste gevallen zal dus de initiatiefnemer ook bij afzonderlijke aanvragen om
omgevingsvergunningen voor telkens één activiteit te maken krijgen met één bevoegd gezag, namelijk het
college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar de activiteit in hoofdzaak wordt verricht.
Een aanvraag kan in ieder geval altijd bij het college van burgemeester en wethouders worden ingediend. In
gevallen waarin dit college niet zelf bevoegd is, geldt een doorzendplicht op grond van de Awb.866

Aanvragen kunnen altijd ook rechtstreeks bij het bevoegd gezag worden ingediend. Hoewel de
initiatiefnemer vaak alleen te maken heeft met het college van burgemeester en wethouders als
bevoegd gezag, kan het, wanneer meerdere activiteiten los worden aangevraagd, toch voorkomen dat
verschillende bestuursorganen bevoegd zijn voor de vergunningverlening en handhaving van de
activiteiten.867
Bij de implementatie van de Omgevingswet zal, rekening houdend met de praktijk die zich gevormd heeft na de
invoering van de Wabo en de Waterwet, aandacht worden besteed aan de verdere operationalisering van de
«één loket»-gedachte, de afstemming en samenwerking daarbij tussen verschillende overheden en de mate
waarin ICT de samenwerking achter het loket kan faciliteren.
Soms kan het echter beleidsmatig wenselijk zijn het bevoegd gezag voor de los aangevraagde activiteiten onder
één bevoegd gezag onder te brengen. De Omgevingswet bevat daarvoor een aantal aangrijpingspunten.
Allereerst biedt de flexibiliteitsregeling van artikel 5.15 Omgevingswet een oplossing. Met toepassing van deze
regeling kunnen bestuursorganen, met wederzijdse instemming bepalen om de bevoegdheid tot
vergunningverlening over te dragen. Deze regeling kan bijvoorbeeld worden toegepast wanneer het vanuit het
oogpunt van doelmatigheid gewenst is samenhangende activiteiten bij één bestuursorgaan onder te brengen
om ongewenste versnippering van het bevoegd gezag te voorkomen.
Het overdragen van de bevoegdheid kan ook bij al verleende vergunningen, als dit wordt toegepast in
samenhang met een ambtshalve revisievergunning. De Omgevingswet bevat daarnaast de grondslag om in
specifieke gevallen samenhang aan te brengen in activiteiten in de fysieke leefomgeving en in het bevoegd
gezag, zodat in die situaties zo veel mogelijk één bestuursorgaan bevoegd is voor vergunningverlening en
handhaving. Dit kan bijvoorbeeld gewenst zijn om versnippering van het bevoegd gezag te voorkomen bij
complexe bedrijven met aanzienlijke milieugevolgen.868

Bevoegd gezag voor meervoudige activiteiten
Initiatiefnemers kunnen er ook voor kiezen om een vergunning aan te vragen voor meerdere
activiteiten in één keer. Naar verwachting zal dit voor een groot deel van de initiatieven in meer of
mindere mate gelden. De Omgevingswet bevat voor dit soort gevallen de hoofdregel dat er in zo’n
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geval maar één bestuursorgaan als bevoegd gezag kan gelden.869
Dit is altijd één van de bevoegde gezagsinstanties die aan zet zouden zijn als voor de desbetreffende activiteiten
afzonderlijke vergunningaanvragen zouden zijn ingediend. Is de gemeente één van die bevoegde gezagsinstanties,
dan is zij dat ook voor de vergunning voor de meervoudige activiteit, tenzij anders wordt bepaald.
Op deze hoofdregel kunnen bij algemene maatregel van bestuur uitzonderingen worden gemaakt. Ook hier geldt
het subsidiariteitsbeginsel op grond van artikel 2.3 als leidend principe. De regering is voornemens terughoudend
om te gaan met deze uitzonde-ringsmogelijkheid: zij zal vooral worden gebruikt als voor één van de samenstellende
activiteiten geldt dat het bevoegd gezag hiervoor niet bij de gemeente wordt gelegd. Bijvoorbeeld vanwege het
schaalniveau van de mogelijke gevolgen van de activiteit, zoals het merendeel van de milieubelastende activiteiten
van IPPC-installaties en Seveso-inrichtingen. 870
Voor zover op grond hiervan het bevoegd gezag niet aan de gemeente wordt toegedeeld, ligt het niet voor de hand
om situaties wanneer zij onderdeel uitmaken van een meervoudige aanvraag, alsnog bij de gemeente te beleggen.
In dergelijke situaties zal het bevoegd gezag dus aan de provincie of het Rijk worden toegedeeld.
Dit laatste is ook het geval wanneer de gemeente niet één van de bevoegde gezagsinstanties zou zijn als alle
activiteiten afzonderlijk zouden zijn aangevraagd. Bijvoorbeeld bij een combinatie van een milieubelastende
activiteit van een Seveso-inrichting en een “afwijkactiviteit” van nationaal belang. In deze situatie zijn de provincie
en het Rijk de enige logische kandidaten voor de toedeling van het bevoegd gezag.
Voorbeeld: Als een initiatiefnemer een horeca-inrichting aan de rand van een beschermd natuurgebied wil
realiseren moet hij mogelijk voor de volgende activiteiten een omgevingsvergunning aanvragen: een afwijkactiviteit
als wordt afgeweken van het omgevingsplan, een bouwactiviteit, een Natura 2000-activiteit en een flora- en faunaactiviteit. In dit soort gevallen is de Natura 2000-activiteit vaak de meest kritische factor in het proces van
vergunningverlening: voor deze vergunning geldt de strengste toetsing en is de kans dat op een weigering het
grootst. 871
Het kan dan voor de initiatiefnemer voordelig zijn om eerst de Natura 2000-activiteit los aan te vragen, en pas na
verlening daarvan de overige aanvragen in te dienen. Zo voorkomt hij dat hij onnodig kosten maakt voor
bijvoorbeeld bouwtekeningen. In dit geval is de provincie in bevoegd gezag voor het verlenen van de vergunning
voor de Natura 2000-activiteit.
Als de initiatiefnemer de aanvragen voor alle andere benodigde activiteiten gezamenlijk indient, is de gemeente
bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit, de “afwijkactiviteit” en de flora- en faunaactiviteit. Kiest de initiatiefnemer er daarentegen voor om alle activiteiten, dus ook de Natura 2000-activiteit, in
één keer aan te vragen, dan komt de gehele aanvraag meteen bij de gemeente terecht. De provincie heeft dan voor
wat betreft de Natura 2000-activiteit een adviesrecht met instemming. 872

Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag voor alle omgevingsvergunningen voor complexe
bedrijven, ook voor omgevingsvergunningen voor afwijkactiviteiten. De provincie gaat bij aanvragen
om een omgevingsvergunning voor dergelijke activiteiten net zo te werk als de gemeente zou doen:
het omgevingsplan is uitgangspunt, en bij de vraag of er al dan niet reden is om de
omgevingsvergunning voor de afwijkactiviteit te verlenen, kan ook belang toekomen aan de vraag of
het mogelijk is de desbetreffende activiteit binnen de grenzen van het omgevingsplan te verrichten.
Soms ligt het voor de hand om af te wijken van het omgevingsplan. De regels in het omgevingsplan zullen niet altijd
kunnen anticiperen op alle maatregelen die bij een specifieke complexe activiteit nodig kunnen zijn ter voorkoming
en beperking van de verontreiniging veroorzaakt door milieubelastende activiteiten. Zo kan voor het toepassen van
een aanvullende emissiebeperkende techniek een uitbreiding van het bouwblok nodig zijn, of kan vanwege de
beperking van de immissie een hogere schoorsteen nodig zijn dan het omgevingsplan op die locatie voorziet.
Omdat de exacte invulling van de benodigde maatregelen pas tijdens vergunningverlening van de milieubelastende
activiteit kan blijken, zal het niet mogelijk zijn er bij het opstellen van het omgevingsplan altijd op voorhand rekening
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mee te houden. Het is niet zo dat de maatregelen die wel binnen het omgevingsplan zouden passen per definitie
de voorkeur verdienen boven maatregelen die een afwijking daarvan vergen.

De provincie moet als integraal bevoegd gezag voor complexe bedrijven niet alleen de verschillende
aspecten van de fysieke leefomgeving en de doelen van de wet betrekken bij het beslissen op een
vergunningaanvraag, maar moet ook kijken naar de proportionaliteit van de eisen die worden
opgelegd aan het bedrijf in kwestie.
Dit is in het huidige omgevingsrecht ook het geval. Wanneer het nemen van andere maatregelen dan een hogere
schoorsteen disproportioneel belastend is voor het bedrijf, dan kan de provincie tot de conclusie komen dat het
alles in overweging nemende toch beter is de route van het afwijken van het omgevingsplan te kiezen.
De inperking van het instemmingsrecht is alleen aan de orde als het afwijken verband houdt met een goede
uitvoering van de Seveso-richtlijn of de richtlijn industriële emissies. Het is dus geen aanvullend sturingsinstrument
voor de provincie: voor zover de provincie haar eigen beleid wil laten doorwerken op gemeentelijk niveau, dient zij
dat te doen door middel van instructieregels of instructies. 873

Complexe bedrijven en de magneetactiviteit
Met de term complexe bedrijven worden bedrijven aangeduid die de volgende activiteiten
verrichten:
a. activiteiten die vallen onder de Seveso-richtlijn;
b. activiteiten met betrekking tot ippc-installaties die voldoen aan één van de volgende criteria:
- er is sprake van bovengemeentelijke milieugevolgen;
- er is sprake van een hoog milieurisico, ook gelet op nieuwe stoffen en technieken.
c. activiteiten met betrekking tot een aantal andere milieubelastende installaties, die ook aan de
onder b genoemde criteria voldoen.
De mogelijke nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving van deze bedrijven hebben zowel te maken met de
reguliere activiteiten die de bedrijven verrichten als met de gevolgen van een ongewoon voorval, mocht dat
ondanks de regels die gericht zijn op het voorkomen daarvan toch plaatsvinden.
De mogelijke nadelige gevolgen van deze complexe bedrijven worden in het stelsel langs een aantal categorieën
van activiteiten gereguleerd. Voor het vestigen van deze bedrijven is een op deze specifieke bedrijfscategorie
toegesneden omgevingsplan noodzakelijk, waarbij ook een afwijkvergunning nodig kan zijn. Activiteiten van deze
bedrijven hebben potentieel grote milieugevolgen en zijn bepalend voor het bereiken van landelijke en Europese
milieudoelen. De bedrijven vallen onder het begrip milieubelastende activiteiten en verrichten in veel gevallen ook
andere activiteiten die vanwege bescherming van het milieu in het stelsel zijn opgenomen, zoals de lozingsactiviteit
op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk of de wateronttrekkingsactiviteit. Bij ligging langs
het water is er vaak ook sprake van een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een waterstaatswerk. En
uiteraard zal bij het vestigen of wijzigen van deze bedrijven vaak sprake zijn van een bouwactiviteit.
Het zo veel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor de leefomgeving vraagt bij deze bedrijven een
individuele voorafgaande beoordeling. Om die reden zijn deze bedrijven vergunningplichtig voor zowel de
milieubelastende activiteit als de lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk.
Ook zijn deze bedrijven veelal mer-plichtig, is de richtlijn industriële emissies van toepassing en vallen ze onder het
verdrag van Aarhus. Naast de vergunningplicht gelden vanwege harmonisatie, implementatie en het borgen van
landelijke en Europese doelen voor de leefomgeving voor deze bedrijven ook algemene (rijks)regels. Op de
verhouding tussen vergunningplicht en algemene rijksregels wordt nader ingegaan in paragraaf 4.5.2 van deze
toelichting.
Vanwege de kenmerken van de complexe bedrijven en met name de relatief hoge milieu-invloed daarvan is het van
belang dat één bevoegd gezag toeziet op alle activiteiten die het bedrijf ontplooit en die er qua effect op de
leefomgeving toe doen, ook als het gaat om activiteiten die niet vanwege het milieueffect worden gereguleerd
(zoals de bouwactiviteit of een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een weg). Dit vanwege de mogelijke
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invloed, die ook deze activiteiten op het beheersen van milieurisico’s binnen deze complexe bedrijven zouden
kunnen hebben. Ook vereisen zowel de richtlijn industriële emissies als de Seveso-richtlijn een samenhangende
benadering van de milieugevolgen van deze bedrijven. In het Omgevingsbesluit wordt daarom in aansluiting op
artikel 5.13 van de wet (eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag) voor aanvragen van omgevingsvergunningplichtige activiteiten met betrekking tot deze complexe bedrijven in beginsel geregeld dat deze door één
bevoegd gezag worden afgehandeld, ongeacht welke vergunningplichtige activiteiten het betreft en of deze
gelijktijdig worden aangevraagd. Gelet op het vaak gemeenteoverstijgende niveau van de gevolgen van deze
bedrijven zijn in het omgevingsbesluit gedeputeerde staten als bevoegd gezag aangewezen. In aansluiting daarop
regelt dit besluit, dat ook voor alle algemene rijksregels gedeputeerde staten bevoegd gezag zijn, en leidt artikel
18.2 van de wet ertoe, dat aan gedeputeerde staten ook de handhavingstaak is toebedeeld. Omdat gedeputeerde
staten bevoegd gezag zijn voor de afwijkactiviteit, kunnen ze daarbij ook toezien op de regels in het omgevingsplan,
en bij het overtreden daarvan handhavend optreden.
De enige uitzondering op de één bevoegd gezag regeling voor de complexe bedrijven vormen de wateractiviteiten,
waarvoor zowel in het Omgevingsbesluit (voor de vergunningplichtige activiteiten) als dit besluit (voor de
activiteiten die onder algemene regels vallen) de waterbeheerder als bevoegd gezag is aangewezen. De wet biedt
in samenhang van de artikelen 5.8, 5.9 en 4.10 op zich de mogelijkheid om ook de bevoegdheid voor de
wateractiviteiten bij complexe bedrijven bij gedeputeerde staten te leggen. Daarvoor is niet gekozen, gelet op de
afspraken met de Unie van Waterschappen. Om de integrale benadering van deze bedrijven ook bij het afzonderlijk
verlenen van vergunningen voor wateractiviteiten te borgen bevat de wet in paragraaf 16.2.2 een
coördinatieregeling bij het verlenen van vergunningen, waarbij gedeputeerde staten zo nodig de waterbeheerder
instructie kunnen geven over de inhoud van de vergunning. Daarnaast wordt er op vertrouwd, dat toezicht en
handhaving van zowel omgevingsvergunningen als algemene rijksregels gecoördineerd zullen plaatsvinden, waarbij
de gespecialiseerde omgevingsdiensten een belangrijke rol spelen.
Bij het beperken van de nadelige gevolgen voor de leefomgeving van deze bedrijven is ook een naadloze aansluiting
tussen de regels in de vergunning en de regels in het omgevingsplan van belang. Dit allereerst omdat het
omgevingsplan zelf een deel van de milieugevolgen regelt, ook gelet op de instructieregels die in het Besluit
kwaliteit leefomgeving zijn gesteld over onderwerpen externe veiligheid, geluid- en geurhinder. Daarnaast zijn
regels van het omgevingsplan ook bepalend voor het ten opzichte van elkaar kunnen positioneren van bijvoorbeeld
risicovolle installaties en andere objecten en het kunnen realiseren van optimale ontsluiting van de locatie van het
bedrijf ook in verband met bereikbaarheid voor hulpdiensten. Vanwege deze nauwe verhouding tussen de regels
in de vergunning en in het omgevingsplan is voor deze bedrijven in het Omgevingsbesluit een bijzondere regeling
van de betrokkenheid van de gemeente bij het verlenen va een afwijkvergunning opgenomen.

Op de bijzondere regeling voor complexe bedrijven wordt nader ingegaan op de volgende plaatsen van
het algemeen deel van de nota van toelichting van het Bal, het Omgevingsbesluit en het Besluit
kwaliteit leefomgeving:
- aanwijzing van de vergunningplicht en algemene rijksregels bij complexe bedrijven: nota van
toelichting van dit besluit, paragraaf 4.5.2;
- bevoegd gezag regeling en betrokkenheid andere bestuursorganen bij vergunningverlening aan
complexe bedrijven: nota van toelichting Omgevingsbesluit, paragraaf 4.3.4;
- verhouding regels milieubelastende activiteit en wateractiviteiten bij complexe bedrijven: nota van
toelichting van dit besluit, paragraaf 4.5.2.
In verreweg de meeste gevallen zullen voor de milieubelastende activiteit uitsluitend algemene regels
gelden, waarvoor de gemeente bevoegd gezag is. Zo zal de gemeente bevoegd gezag zijn voor de
algemene rijksregels voor de milieubelastende activiteit «glastuinbouwbedrijf». Ten aanzien van het
kantoor is de gemeente bevoegd gezag voor de algemene rijksregels voor het bodemenergiesysteem
en, voorzover aanwezig, de koelinstallatie.
Bij het Besluit kwaliteit leefomgeving waren de consultatiereacties aanleiding om in het besluit en de
artikelsgewijze toelichting de betekenis van het omgevingsplan bij de beoordeling van de omgevingsvergunning
voor milieubelastende activiteiten te verduidelijken. Hiervoor is aangegeven dat het omgevingsplan een
informatiebron is om invulling te geven aan het (Europeesrechtelijke) begrip ‘significante
milieuverontreiniging’. Daardoor moet het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor de milieubelastende activiteit motiveren op welke wijze de regels in het omgevingsplan de inhoud van het besluit
hebben beïnvloed.
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Doordat de Omgevingswet een aantal vergunningenstelsels die nu nog niet in de Wabo zijn
opgenomen, integreert, kan voor nagenoeg ieder initiatief één gecombineerde aanvraag worden
ingediend, waarvoor één vergunning wordt verleend met maar één bevoegd gezag.
Een uitzondering is de vergunningplichtige wateractiviteit, waarvoor de verplichte coördinatieregeling geldt.
Als een adviesbevoegdheid wordt toegedeeld, behoudt het oorspronkelijke bevoegd gezag van een integrerend
vergunningstelsel een rol in de besluitvorming. Het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning is daarbij
verantwoordelijk voor een samenhangend besluit, mede op basis van de afzonderlijk uitgebrachte adviezen. 874
In het Omgevingsbesluit is vanwege de nauwe verhouding tussen regels in de omgevingsvergunning en de regels
in het omgevingsplan een bijzondere regeling voor de betrokkenheid van de gemeente bij het verlenen van een
afwijkvergunning opgenomen. Bij complexe bedrijven heeft het college van B&W geen instemmingsrecht op
omgevingsvergunningen voor het afwijken van het omgevingsplan als de afwijking nodig is voor een goede
uitvoering van de Seveso-richtlijn en de Richtlijn industriële emissies. Wel heeft het college van B&W in dat
geval adviesrecht.

Als een vergunningplichtige activiteit die geen betrekking heeft op de milieubelastende activiteit, los
wordt aangevraagd, kan daarvoor een ander bestuursorgaan als bevoegd gezag zijn aangewezen.
In de meeste gevallen is dit vanuit het oogpunt van een doelmatige uitvoering niet bezwaarlijk. Een voorbeeld
is de omgevingsvergunning voor alleen een bouwactiviteit voor de verbouwing van een gebouw binnen het
bedrijf. Mocht één bevoegd gezag voor deze vergunningen wel gewenst zijn dan kan de bevoegdheid worden
overgedragen met toepassing van artikel 5.16, na onderlinge overeenstemming tussen de betrokken
bestuursorganen. Daarmee biedt de Omgevingswet de mogelijkheid dat ook in deze situatie slechts één
bestuursorgaan als bevoegd gezag betrokken is. 875

In gevallen waarin in één aanvraag vergunning wordt gevraagd voor meer dan één vergunningplichtige
activiteit, kan er maar één bevoegd gezag zijn voor de hele aanvraag. Het begrip magneetactiviteit
bepaalt dan welk bevoegd gezag dat is.
Het begrip magneetactiviteit speelt met name een rol bij de vergunningverlening voor complexe bedrijven. Het
gaat dan om bedrijven met zwaardere IPPC-installaties en Seveso-inrichtingen. Deze bedrijven worden in het
Bal aangewezen als één milieubelastende activiteit, waarbij voor het geheel een vergunningplicht geldt. 876
Bij de aanwijzing van activiteiten in het voorgenomen Besluit activiteiten leefomgeving zal bij complexe
bedrijven de IPPC-installatie of de Seveso-inrichting als één ondeelbare eenheid worden behandeld. Hiervoor
wordt, gezien de Europeesrechtelijke verplichtingen, een vergunningplicht ingesteld.
In de Omgevingswet zijn extra waarborgen opgenomen om te garanderen dat er in sommige situaties altijd één
bevoegd gezag is voor de activiteiten op de locatie, ongeacht of de omgevingsvergunning voor die activiteiten
wel of niet in één aanvraag is ingediend. Deze waarborgen betreffen de «magneetactiviteit» in samenhang met
de «eens bevoegd gezag altijd bevoegd gezag»-regeling. Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag voor de
omgevingsvergunning voor de door deze bedrijven verrichte milieubelastende activiteiten. 877

Eens bevoegd gezag altijd bevoegd gezag
De regeling «eens bevoegd gezag altijd bevoegd gezag», zoals neergelegd - bij tweede nota van
wijziging - in artikel 5.13 Omgevingswet, houdt in dat het bevoegd gezag dat een geldende
omgevingsvergunning heeft verleend, ook voor alle opvolgende omgevingsvergunningen op dezelfde
locatie het bevoegd gezag is, ongeacht welke activiteit het betreft. Deze regeling, die is overgenomen
uit de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in de Omgevingswet toegespitst op gevallen
waarin gedeputeerde staten of een Minister bevoegd gezag zijn.
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In het Ob wordt de reikwijdte van deze regeling nader worden ingevuld. Daarbij is het voornemen om de regeling
betrekking te laten hebben op gevallen waarin op een locatie een omgevingsvergunning voor een milieubelastende
activiteit voor een complex bedrijf (IPPC-installatie met een hoog milieurisico, zoals een chemische fabriek, of een
Seveso-inrichting) geldt.
Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor de door deze bedrijven verrichte
milieubelastende activiteiten. Vanwege de grote milieueffecten van deze bedrijven is het belangrijk dat geborgd is
dat altijd één bevoegd gezag toeziet op alle vergunningplichtige activiteiten die het bedrijf op de locatie verricht.
De regeling in artikel 5.13 zorgt er voor dat gedeputeerde staten ook het bevoegd gezag zijn voor later ingediende
aanvragen op de locatie. De «eens bevoegd gezag altijd bevoegd gezag»-regeling blijft dus op de situatie van
toepassing, zolang er in ieder geval sprake is van een IPPC-installatie of een Seveso-inrichting, ook als zo’n bedrijf
op de locatie een wijziging aanbrengt in zijn activiteiten of daarnaast andere activiteiten verricht, zoals een
bouwactiviteit. Op grond van artikel 5.12 was al geborgd dat dit gedeputeerde staten zijn als deze activiteiten in
één aanvraag zijn ingediend. Dit betreft de «magneetactiviteit».
In het Bal worden de bedrijven aangewezen waarop wie de regeling van toepassing is. Gedeputeerde Staten worden
aangewezen als bevoegd gezag. Ook voor alle later ingediende aanvragen zullen gedeputeerde staten bevoegd
gezag zijn. De vergunninghouder heeft te maken met één bevoegd gezag. Dat is vooral van
belang voor complexe bedrijven waarbij sprake is van verschillende soorten vergunningplichtige activiteiten die
gedurende een lange periode worden uitgevoerd. 878
Bovendien wordt het adviesrecht met instemming van het college van burgemeester en wethouders met
betrekking tot “afwijkactiviteiten” ten aanzien van complexe bedrijven ingeperkt, voor zover deze afwijkactiviteiten
verband houden met het voorkomen en beperken van verontreiniging. Hiermee wordt geregeld dat lokale
ruimtelijke afwegingen niet de bovenlokale milieuafweging op grond van de Europese richtlijnen kunnen
doorkruisen.879

De regeling geldt niet voor vergunningplichtige wateractiviteiten, waarvoor op grond van de
Omgevingswet de verplichte coördinatieregeling geldt.

Koepelvergunning en koepelconcept
De koepelvergunning is een type vergunning waarbij een bedrijvencomplex als één –
vergunningplichtig – geheel wordt aangemerkt. Daardoor is het mogelijk dat bedrijven als één
“inrichting” één vergunning aanvragen, met één gezamenlijk aanspreekpunt voor alle binnen die
inrichting uitgevoerde activiteiten.
Het gaat vaak om bedrijven die allerlei verschillende activiteiten verrichten die zij veelal ook zelfstandig zouden
kunnen uitvoeren, maar die zij graag in onderling verband willen organiseren. De bedrijven die aan de
samenwerking wensen deel te nemen, kunnen die samenwerking borgen door te regelen dat zij onder de werking
vallen van de vergunning. Zij richten hiervoor een rechtspersoon op die namens hen optreedt als overkoepelend
orgaan in het contact met de overheid. Dit orgaan kan ook de vergunning aanvragen voorde gehele inrichting.
Meestal is daarbij wel sprake van een aanvullende set met voorschriften per autonome bedrijfsactiviteit per bedrijf
binnen de inrichting, als onderdeel van de koepelvergunning.
In de praktijk worden die voorschriften soms aangeduid als «deelvergunningen». Vaak zijn ook de relevante delen
van het huidige Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing op de bedrijfsactiviteiten. Deze werkwijze heeft in
de praktijk de naam «koepelvergunning» gekregen. 880

Ook binnen het stelsel van de Omgevingswet kunnen bedrijven ervoor zorgen dat er één aanvrager is
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voor verschillende activiteiten die zij in samenwerking uitvoeren. Verschil is wel, dat niet langer het
begrip «inrichting», maar het bergip «milieubelastende activiteit» het aangrijpingspunt is voor de
vergunningplicht.
Net als de figuur van de «koepelvergunning» is ook het «koepelconcept» in de praktijk ontstaan, bij de
toepassing van wetten zoals de Wet milieubeheer, de Wabo en de Wet ruimtelijke ordening.
Het koepelconcept is bedoeld voor situaties waarbij de verdeling van gebruiksruimte voor activiteiten, gerelateerd
aan de beoogde kwaliteit aan de orde is. Een voorbeeld van zo’n situatie is het havengebied bij Rotterdam, waar
sprake is van een veelheid aan activiteiten op een veelheid aan bedrijfsterreinen, die een cumulatief effect hebben
op bijvoorbeeld de luchtkwaliteit of de omgevingsveiligheid. In zo’n situatie is het gewenst de schaarse
gebruiksruimte te verdelen en beheren. De verdeling is mogelijk door middel van de uitoefening van de
bevoegdheden uit de Omgevingswet. Daarmee kan een gemeente – zo nodig in samenwerking met anderen zoals
buurgemeenten en de provincie – sturen op het beschikbaar maken of juist beperken van gebruiksruimte. 881
Als bijvoorbeeld een onderdeel van de fysieke leefomgeving niet de beoogde kwaliteit heeft, of deze dreigt te
verliezen, kan het beslag dat de aanwezige activiteiten leggen op de gebruiksruimte worden beperkt. Met een
gerichte inzet van bevoegdheden kan de gemeente er ook voor zorgen dat een beoogde nieuwe ontwikkeling de
ruimte krijgt, door in het gebied eerst gebruiksruimte vrij te maken.

Het koepelconcept wordt gebruikt in situaties waar sprake is van een veelheid aan activiteiten die een
cumulatief effect hebben op bijvoorbeeld de luchtkwaliteit of de omgevingsveiligheid. Als in zo’n
situatie zou worden volstaan met de inzet van alleen regels voor activiteiten, via algemene regels en
in vergunningen, zou dat tot onzekerheid kunnen leiden voor de betrokken partijen in het gebied.
Bedrijven hebben van te voren geen duidelijkheid over de gebruiksruimte in de toekomst. Als niets wordt geregeld,
geldt «wie het eerst komt, die het eerst maalt». Toetreding voor nieuwkomers en uitbreiding van bestaande
bedrijven wordt dan lastig te plannen.

In een situatie die zich kenmerkt door intensief gebruik van de fysieke leefomgeving door een cluster
van intensieve milieubelastende activiteiten is dan ook een ander instrumentarium nodig om de
gebruiksruimte in een bepaald gebied efficient te kunnen verdelen.
Bestuursorganen kunnen de ambitie hebben om bepaalde kwaliteiten van de fysieke leefomgeving te
verbeteren of om bepaalde (nieuwe) activiteiten mogelijk te maken in gebieden met een hoge
milieudruk. Als zij hier planmatig op willen sturen, in plaats van alleen de belasting door activiteiten
afzonderlijk, vereist dit een integrale belangenafweging om de gebruiksruimte voor de diverse
activiteiten in het gebied doelmatig en doeltreffend te verdelen. 882
In dit soort situaties is sprake van een gebiedsgerichte opgave waarbij gebruiksruimte wordt verdeeld. Het
eerstaangewezen instrument hiervoor is het omgevingsplan. De verdeling van gebruiksruimte hangt immers nauw
samen met het toedelen van functies aan locaties in het omgevingsplan. Via die toedeling wordt aangegeven welke
locaties welke functies hebben en onder welke voorwaarden de functies mogen worden uitgeoefend, bijvoorbeeld
met het oog op het bereiken van een omgevingswaarde of een andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving.
Dit houdt in dat het mogelijk is een emissieplafond of een zonering vast te leggen voor een locatie, wanneer de
rijksregelgeving hiertoe mogelijkheid biedt.

Het plafond en de zone zijn dan onderdeel van de besluitvorming over de verdeling van
gebruiksruimte.
Omdat regels in het omgevingsplan gelden voor de locatie waarvoor ze gesteld worden (bijvoorbeeld een
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bedrijventerrein, of de omgeving daarvan) is het voor de reikwijdte van de regels niet nodig om een cluster van
activiteiten als één activiteit te beschouwen, zoals dat wel gebeurt bij het huidige begrip «inrichting» waar deze
leden op doelen.
In het omgevingsplan kan steeds worden bekeken voor welke locatie welke regels gelden vanwege de verdeling van
gebruiksruimte over diverse activiteiten. Hiermee kunnen regels die bekend zijn in de huidige milieuregelgeving, in
het omgevingsplan worden opgenomen.

Het kan bijvoorbeeld gaan om regels ten aanzien van:
o kwaliteitsnormen, die een zekere mate van kwaliteit garanderen op een locatie (nu zijn dit
milieukwaliteitseisen);
o afstandseisen, die een bron en een beschermd object of gebied ruimtelijk scheiden;
o contouren (zonering) om een bron of gebied, waarbuiten geen overschrijding van een norm
mag optreden (bijvoorbeeld de 50-dBcontour rondom industrieterreinen).
o emissieplafonds (zoals geluidproductieplafonds) langs of boven een gebied, waar op
meetpunten geen overschrijding van een bepaalde norm mag optreden (bijvoorbeeld geluidproductieplafonds). 883

Toegespitst op de situatie op en rond bedrijventerreinen betekent deze wijze van verdeling van
gebruiksruimte dat bedrijven duidelijkheid krijgen over de beschikbare gebruiksruimte voor bestaande
bedrijven en potentiële nieuwkomers. Tegelijk is het voor kwetsbare functies duidelijk welke mate van
bescherming zij genieten ten opzichte van het gehele industrieterrein.
Voor bestuursorganen biedt het mogelijkheden tot actieve sturing op de gewenste kwaliteit van de
fysieke leefomgeving met ruimte om op dit punt zelf afwegingen te maken. Voor omwonenden geeft
dit meer waarborgen dat deze kwaliteit van fysieke leefomgeving ook kan worden gerealiseerd of
verbeterd. Omdat het gaat om regels in het omgevingsplan kan de gemeente handhavend optreden
als deze regels niet worden nageleefd.

Bevoegd gezag ontgrondingen
De bevoegdheidsverdeling voor de omgevingsvergunning voor een enkelvoudige ontgrondingsactiviteit blijft ongewijzigd. Dit betekent dat de Minister van Infrastructuur en Milieu de vergunningen
verleent voor de rijkswateren en gedeputeerde staten vergunningen voor de overige locaties. Net als
onder de Ontgrondingenwet wordt bij de rivieren een uitzondering gemaakt, waarbij de bevoegdheid
van de Minister zich beperkt tot het zomerbed en provincie waarbuiten geen overschrijding van een
norm mag, zodat bijvoorbeeld verdieping van bestaande ontgrondingen in het winterbed van de rivier
een provinciale bevoegdheid blijft. Ontgrondingen van 100.000 m3 of meer, zullen - ook bij samenloop
met andere activiteiten - onder de bevoegdheid van de provincie zullen vallen.884
Bij kleinere ontgrondingen krijgen de provincies in de uitvoeringsregelgeving recht op advies en een
instemmingbevoegdheid, waardoor ze de mogelijkheid houden hun beleid voor dergelijke ontgrondingen te
effectueren. De provincies zullen de ruimte krijgen om de reikwijdte van de vergunningplicht af te stemmen op
– bijvoorbeeld – de geologische, hydrologische en geografische omstandigheden. Artikel 5.2, eerste lid, van de
Omgevingswet, biedt daarvoor de grondslag.

Bevoegd gezag omgevingsvergunning voor wateractiviteiten
De Omgevingswet voorziet in een specifieke regeling, waarbij de waterbeheerder of de provincie
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bevoegd gezag is voor die handelingen in het watersysteem waarvoor in het huidige stelsel op grond
van de Waterwet of de keur een vergunning is vereist. De Omgevingswet introduceert daartoe de
“omgevingsvergunning voor watergerelateerde activiteiten”.
Op grond van artikel 5.9 Omgevingswet is de waterbeheerder - of de provincie - bevoegd gezag voor
de vergunning.885
Voor deze watergerelateerde activiteiten blijft zo formeel gezien een aparte aanvraag om een
omgevingsvergunning vereist, waarop een apart besluit door de waterbeheerder of de provincie wordt
genomen en waarbij toezicht en handhaving ook bij de waterbeheerder of de provincie liggen.
De regeling is ingesteld omdat zonder deze regeling bij gelijktijdige indiening van activiteiten die nu onder de
Waterwet vallen, met andere activiteiten, zoals bouwen, de waterschappen hun bevoegdheden zouden
verliezen aan de gemeente, provincie of het Rijk. Zonder deze regeling zouden waterschappen als functioneel
bestuursorgaan immers geen bevoegd gezag kunnen zijn in gevallen van een combinatie van een wateractiviteit
met een activiteit waarvoor alleen een algemeen bestuursorgaan bevoegd kan zijn, zoals een bouwactiviteit op
een primaire waterkering. 886
Het uitsluiten van de bevoegdheid voor de waterschappen voor deze situaties, zou in veel gevallen ook tot
gevolg hebben dat het bevoegd gezag niet wordt toegedeeld aan het orgaan dat verantwoordelijk is voor de
belangrijkste activiteit waarvoor vergunning wordt gevraagd. Volledige integratie van alle wateractiviteiten in
de omgevingsvergunning zou verder kunnen leiden tot een centralisatie van de vergunningverlenende taken
voor activiteiten in de rijkswateren, inclusief vergunningplichtige buitendijkse activiteiten.
Daarom voorziet de Omgevingswet in een regeling waarbij de waterbeheerder of de provincie bevoegd gezag is
voor de omgevingsvergunning voor die handelingen in het watersysteem waarvoor vergunning is vereist, zoals
nu geregeld onder de Waterwet en de verordeningen van waterschappen. In lijn met de uitgangspunten zorgt
de overheid ook in deze situatie voor een afgestemde procedure, behandeling en besluitvorming achter het
loket. De regeling zal zo worden ingericht dat de aanvrager maximaal wordt bediend.887
Via de coördinatieregeling van afdeling 3.5 Awb zal gelijktijdige behandeling en besluitvorming van de
omgevingsvergunning van de waterbeheerder en de omgevingsvergunning voor de overige activiteiten worden
geborgd, wanneer deze door de initiatiefnemer gezamenlijk worden aangevraagd. De aanvrager kan terecht bij
één digitaal loket, en krijgt de procedureel afgestemde toestemmingen op één moment. In aanvulling hierop is
het voor IPPC-installaties noodzakelijk te voorzien in een aantal bepalingen om te kunnen voldoen aan de
richtlijn industriële emissies. Deze EU-richtlijn vraagt om de borging van een integrale benadering voor IPPCinstallaties.
De Omgevingswet voorziet met artikel 5.7, derde lid, dan ook in een plicht de afzonderlijke aanvragen gelijktijdig
in te dienen. Daarnaast krijgt het algemeen bestuur doorzettingsmacht, om bij gebrek aan overeenstemming
tussen algemeen bestuur en waterbeheerder een integrale oplossing te kunnen afdwingen. Dit om aan de
verplichtingen van de richtlijn industriële emissies te kunnen voldoen.888
Tot slot is in verband hiermee voorzien in de bevoegdheid om - wanneer één van beide vergunningen wordt
gewijzigd of ingetrokken - ook de andere vergunning in te trekken of te wijzigen. Daarbij geldt dat elk bevoegd
gezag in principe alleen zijn eigen vergunning kan intrekken, en niet die van de ander. Wat betreft toezicht en
handhaving, waarbij het bestuursorgaan dat bevoegd is voor de afzonderlijke vergunning voor wateractiviteiten
ook bevoegd is voor het toezicht en de handhaving van die activiteit, wordt uitgegaan van een goede onderlinge
afstemming met het andere bestuursorgaan. 889

Een gefaseerde verlening van de omgevingsvergunning voor watergerelateerde activiteiten is niet
mogelijk. Voor een watervergunning moeten alle benodigde werkzaamheden binnen het project
worden gebundeld in één aanvraag.
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Een initiatiefnemer kan er bij zijn aanvraag voor een omgevingsvergunning dus kiezen om in de aanvraag die
werkzaamheden op te nemen waarvoor een watervergunning vereist is. Na indiening van die aanvraag wordt –
als regel door het OLO - een aparte aanvraag naar het waterschap gestuurd. De initiatiefnemer bepaalt echter
zelf wanneer en hoe hij zijn watervergunning aanvraagt. 890

De aanvraag voor een watervergunning zal dus in geval van een enkelvoudige activiteit rechtstreeks
door het dagelijks bestuur van het waterschap worden afgehandeld.

Vergunning monumentenactiviteit
Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag voor een “monumentenactiviteit” staat het behoud
van het monument en zijn monumentale waarden voorop. De commissie die op grond van artikel 17.9
wordt ingesteld om te adviseren over vergunningaanvragen voor rijksmonumentenactiviteiten moet
voldoende zijn toegerust om zich in elk individueel geval een deskundig oordeel te kunnen vormen
over de impact van de voorgenomen activiteit(en) op de monumentale waarden.
Het besluit op de aanvraag voor een rijksmonumentenactiviteit is in ieder geval onzorgvuldig
voorbereid of ontbeert een draagkrachtige motivering als de commissie in een concreet geval niet is
geraadpleegd.
De relevante uitgangspunten uit het Verdrag van Granada over het behoud van het architectonische
erfgoed werken via artikel 5.21 Omgevingswet door in de beoordelingsregels (toetsingskader) voor de
rijksmonumentenactiviteit. Deze uitgangspunten dienen door de adviescommissie bij de totstandkoming van haar advies in acht worden genomen.891
Onder «rijksmonumentenactiviteit» wordt verstaan het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een
rijksmonument of een voorbeschermd rijksmonument of het herstellen of gebruiken daarvan waardoor het
wordt ontsierd of in gevaar gebracht. Deze activiteit vervangt de activiteit, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder f, Wabo.
Anders dan in die bepaling wordt in de voorgestelde begripsomschrijving niet langer meer gesproken over het
«in enig opzicht wijzigen», maar kortweg over het «wijzigen». Dit betreft louter een redactionele
vereenvoudiging waarmee geen verschil in betekenis is beoogd. Ook wordt niet langer meer gesproken over
het «laten gebruiken». Onder «gebruiken» wordt mede begrepen het «laten gebruiken». Inhoudelijk wijzigt er
dus ook in dit opzicht niets. 892

Betrokkenheid andere bestuursorganen
De Omgevingswet gaat uit van één bevoegd gezag per omgevingsvergunning, ongeacht of deze voor
één of voor meerdere activiteiten zal gelden. De betrokkenheid van andere bestuursorganen die een
verantwoordelijkheid hebben in verband met één of meer van deze activiteiten is echter eveneens
geborgd. 893
Deze betrokkenheid van bestuursorganen die niet zelf het bevoegd gezag zijn voor
vergunningverlening, kan vorm krijgen door een recht op advies of een recht op advies met
instemming.
In het eerste geval mag het bevoegd gezag alleen gemotiveerd afwijken van het advies. Bij advies met
instemming mag een vergunning zonder instemming niet worden verleend. Dit is vergelijkbaar met de
verklaringen van geen bedenkingen uit de huidige Wabo.
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Bij het toedelen van deze rechten is zoveel mogelijk aangesloten op de huidige situatie. Wat betreft het recht
op advies en advies met instemming is - gelet op de uitgangspunten van de stelselherziening - voortgebouwd
op de situatie zoals deze voor de stelselherziening bestond. 894
De Omgevingswet kent de mogelijkheid van het toedelen van de bevoegdheid om een advies of een advies met
instemming te verlenen. Een advies is zwaarwegend, maar er kan door het vergunningverlenend
bestuursorgaan gemotiveerd worden van afgeweken. Bij advies met instemming heeft het betrokken
bestuursorgaan in geval van afwijking van zijn advies de mogelijkheid om vervolgens instemming te onthouden
en op die manier de afwijking van zijn advies te sanctioneren.
Welke bestuursorganen waar bij betrokken worden door middel van advies of advies met instemming wordt
nader geregeld in het Ob. De grondslagen hiervoor zijn opgenomen in afdeling 16.2 van de Omgevingswet.895
De bestuursorganen die het recht op advies of advies met instemming hebben gekregen, hebben dit nodig om
hun eigen taken uit te kunnen oefenen en hun verantwoordelijkheden waar te maken. Bestuursorganen met
advies of advies met instemming leveren inbreng en expertise over de activiteit in kwestie aan het
bestuursorgaan dat de vergunning verleent. Zij mogen hun instemming alleen aan de vergunning onthouden
wanneer die strijdig is met de belangen op grond waarvan het instemmingsrecht was toebedeeld. Het
bestuursorgaan dat de vergunning verleent, is en blijft verantwoordelijk voor het maken van een integrale
belangenafweging.896

Wanneer sprake is van advies met instemming mag de omgevingsvergunning niet worden verleend
voordat het betrokken bestuursorgaan met de desbetreffende onderdelen daarvan heeft ingestemd.
Advies met instemming is met name toegepast in gevallen waarbij met de introductie van de
omgevingsvergunning een sectorale vergunningplicht is vervallen.
Advies met instemming is ook van toepassing verklaard op met een vergunningplicht vergelijkbare
bevoegdheden uit het oude milieurecht, zoals de verklaringen van geen bedenkingen uit de voormalige Wabo.
Hiermee wordt recht gedaan aan de bestaande bestuurlijke taak- en verantwoordelijkheidsverdeling, één van
de uitgangspunten van de stelselherziening. Wanneer in het voormalige omgevingsrecht geen sprake was van
een sectorale vergunningplicht of een daarmee vergelijkbaar instrument wordt de betrokkenheid van
bestuursorganen bij omgevingsvergunningen in dit besluit in principe vormgegeven via het adviesrecht. 897
GGD GHOR, de brandweer en de Unie van Waterschappen hebben in de consultatie gevraagd om (beter)
adviesrecht op het omgevingsplan. Ook Vewin heeft gevraagd om een dergelijk adviesrecht te mogen krijgen.
IPO en VNG hebben aangegeven geen voorstander te zijn van een dergelijke adviesverplichting.
Het kabinet acht het opnemen van een dergelijk adviesrecht in het Omgevingsbesluit onwenselijk. Voor de
veiligheidsregio’s en de GGD’s geldt dat advisering al wordt geregeld via andere regelgeving. De Omgevingswet
voegt daaraan in artikel 2.2 de opdracht toe aan bestuursorganen om goed samen te werken. Voor Vewin geldt
dat de waterbeheerders het drinkwaterbelang meewegen bij het uitvoeren van de watertoets. Verder wordt in
het nieuwe stelsel terughoudend omgegaan met het opleggen van procesverplichtingen als adviesrechten die
werken «aan de achterkant» en met de bijbehorende «vinkjescultuur». De wet kent daarom ook geen
grondslagen voor verplichte advisering over omgevings-plannen, omgevingsvisies en programma’s. In plaats
daarvan stelt het Besluit kwaliteit leefomgeving inhoudelijke instructieregels aan overheden. Die sturen aan de
voorkant van het proces op een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving en op daarbij horende belangen
als gezondheid en veiligheid.898
De Unie van Waterschappen heeft gevraagd om advies met instemming te krijgen op de omgevingsvergunning
voor milieubelastende activiteiten met betrekking tot indirecte lozingen. Bij de recente evaluatie van de
handhaving met betrekking tot indirecte lozingen is geconstateerd dat de adviezen van waterbeheerders over
indirecte lozingen goed worden opgevolgd door het bevoegd gezag. De problemen die in de uitvoeringspraktijk
worden ervaren, ontstaan juist vaak bij incidenten of illegale lozingen. Kenmerkend voor deze situaties is dat
hiervoor geen vergunning wordt verleend, zodat een advies of instemming ook geen oplossing biedt. Bovendien
zou een advies met instemming leiden tot een aanmerkelijke lastenverzwaring voor zowel bestuursorganen als
894
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het bedrijfsleven, omdat de vergunningenprocedure hierdoor standaard vier weken langer zou duren.
Bovendien moeten de waterschappen dan ook in alle gevallen adviseren en instemmen (of verklaren) dat de
instemming niet nodig is), anders kan er niet worden vergund. In het huidige recht is het merendeel van de
adviezen dat door de waterschappen wordt gegeven niet bindend. Ook kan het waterschap kiezen om helemaal
niet te adviseren over indirecte lozingen die van ondergeschikt belang zijn. Het kabinet ziet de oplossing daarom
in een betere afstemming tussen waterschap en gemeente, het overdragen van kennis en een rol bij de
handhaving.
Met betrekking tot de bevoegdheidsverdeling voor open bodemenergiesystemen is de beleidslijn dat het
bestuursorgaan dat bevoegd is voor de enkelvoudige aanvraag en advies met instemming krijgt voor de
meervoudige aanvraag.

Het recht op advies met instemming is een relatief zwaar afstemmingsinstrument en wordt daarom
spaarzamelijk ingezet. Het wordt alleen toegekend in die gevallen, waarin het in de plaats komt van
een losse vergunning of daarmee vergelijkbaar instrument uit het huidige omgevingsrecht, zoals een
verklaring van geen bedenkingen op grond van de Wabo. Instemmingsrecht wordt bovendien alleen
toebedeeld wanneer dit nodig en verantwoord is bezien vanuit het oogpunt van de door het
desbetreffende betrokken bestuursorgaan te borgen belangen.
Het Omgevingsbesluit zal naast de omzetting van de verklaringen van geen bedenkingen uit de Wabo slechts een
beperkt aantal nieuwe adviezen met instemming kennen. Het gaat hier om activiteiten die voorheen
vergunningplichtig waren op grond van wetgeving die nog niet was «aangehaakt» bij de Wabo.
Uitgangspunt is dat in deze gevallen het advies met instemming in de plaats komt van de zelfstandige
omgevingsvergunning voor deze activiteiten, wanneer er een aanvraag voor meerdere activiteiten tegelijk wordt
ingediend.
Er worden op grond van de Omgevingswet in principe geen nieuwe adviesrechten in het leven geroepen: dit zou
strijdig zijn met de doelstelling van administratieve en bestuurlijke lastenverlichting en het uitgangspunt van
vertrouwen in de samenwerking tussen bestuursorganen. Overige betrokken bestuursorganen bij de
omgevingsvergunning krijgen het adviesrecht daarom alleen voor zover wordt voldaan aan de eis dat dit wenselijk
is vanwege de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor het betrokken belang of de specifieke
deskundigheid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de betrokken bevoegde gezagsinstanties bij een meervoudige
vergunning voor wateractiviteiten.
Daarnaast wordt aan een beperkt aantal andere adviesorganen adviesrecht op omgevingsvergunningen toegekend,
omdat dat wenselijk is vanwege hun specifieke deskundigheid en/of hun verantwoordelijkheid voor een betrokken
belang. Hierbij is op hoofdlijnen aangesloten bij de situatie op grond van de Wabo. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om
het huidige adviesrecht op milieubelastende activiteiten van de Inspecteur Generaal der Mijnen en de
veiligheidsregio’s.899

Gedeputeerde staten worden op grond van de afdeling 16.2 aangewezen als bestuursorgaan dat in de
gelegenheid moet worden gesteld om advies uit te brengen en waarvan instemming is vereist.
Ook hierbij geldt dat er grenzen worden gesteld aan de reikwijdte van deze advies- en instemmings-bevoegdheid.
Provinciale staten kunnen hun instemming alleen aan een omgevingsvergunning voor een dergelijke afwijkactiviteit
onthouden, wanneer sprake is van strijd met een uit een openbaar gemaakt document blijkend belang als bedoeld
in artikel 2.3, tweede lid, onder a (provinciaal belang), en voor zover de bescherming van het desbetreffende belang
niet met de inzet van andere aan de bestuursorganen van de provincie toekomende bevoegdheden kon worden
beschermd.
Om de bestuurlijke lasten te beperken zal in de uitvoeringsregelgeving worden bepaald dat gedeputeerde staten
vooraf aangeven in welke gevallen een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit aan hen
wordt gezonden en in welke gevallen zij een kennisgeving ontvangen van een omgevingsvergunning voor een
afwijkactiviteit die met toepassing van afdeling 3.4 Awb wordt voorbereid.
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De gevallen die gedeputeerde staten aanwijzen, zullen in de uitvoeringsregelgeving worden beperkt tot die
waarbij een belang als bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, onder a, in het geding is. De nationale belangen kunnen
door de provincie ook als een provinciaal belang worden aangemerkt en dus door de provincie worden
behartigd. Wanneer daarvan sprake is kan ook gebruik worden gemaakt van deze advies- en
instemmingsbevoegdheid. De voorgestelde regeling voorziet in de mogelijkheid dat gedeputeerde staten bij
hun advies kunnen aangeven dat geen instemming is vereist. 900

De bevoegdheidsverdeling voor omgevingsvergunningen wordt uitputtend geregeld op rijksniveau. De
Omgevingswet laat geen ruimte om via provinciale regelgeving vast te stellen dat de bevoegdheid
wordt verlegd naar bijvoorbeeld een gemeente. Wel biedt artikel 5.16 de mogelijkheid om de rol van
bevoegd gezag met wederzijdse instemming over te dragen aan een ander bestuursorgaan.
We sluiten deze paragraaf af met een opmerking over artikel 5.14 dat het bevoegd gezag regelt voor een
“grondgebiedoverstijgende” aanvraag. Als een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit of activiteiten die op het grondgebied van meer dan één gemeente, waterschap of provincie
plaatsvinden, wordt op die aanvraag beslist door het daarvoor op grond van artikel 5.8, 5.9, 5.10 of 5.12
aangewezen bestuursorgaan van de gemeente, het waterschap of de provincie waar de activiteit of activiteiten
geheel of in hoofdzaak zullen worden verricht.

Voor de buitenplanse omgevingsvergunning die betrekking heeft op regels over de toedeling van
functies aan locaties voorziet de Omgevingswet in een instemmingsbevoegdheid van gedeputeerde
staten (artikel 16.15, vierde lid, onder b, in samenhang met artikel 16.16, tweede lid, onder c
Omgevingswet).
In artikel 5.33 Omgevingswet is bepaald dat voor zover de aanvraag om een omgevingsvergunning
betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16
Omgevingswet instemming van een ander bestuursorgaan behoeft, de omgevingsvergunning wordt
verleend of geweigerd met inachtneming van het besluit over de instemming.
Het recht op advies met instemming is een relatief zwaar afstemmingsinstrument en wordt daarom spaarzaam
ingezet. Het wordt alleen toegekend in die gevallen, waarin het in de plaats komt van een losse vergunning of
daarmee vergelijkbaar instrument uit het huidige omgevingsrecht, zoals een verklaring van geen bedenkingen
op grond van de Wabo. 901
Instemmingsrecht wordt bovendien alleen toebedeeld wanneer dit nodig en verantwoord is bezien vanuit het
oogpunt van de door het desbetreffende betrokken bestuursorgaan te borgen belangen. Het Ob zal naast de
omzetting van de verklaringen van geen bedenkingen uit de Wabo slechts een beperkt aantal nieuwe adviezen
met instemming kennen. Het gaat hier om activiteiten die voorheen vergunningplichtig waren op grond van
wetgeving die nog niet was «aangehaakt» bij de Wabo.
Uitgangspunt is dat in deze gevallen het advies met instemming in de plaats komt van de zelfstandige
omgevingsvergunning voor deze activiteiten, wanneer er een aanvraag voor meerdere activiteiten tegelijk wordt
ingediend. Er worden op grond van de Omgevingswet in principe geen nieuwe adviesrechten in het leven
geroepen: dit zou strijdig zijn met de doelstelling van administratieve en bestuurlijke lastenverlichting en het
uitgangspunt van vertrouwen in de samenwerking tussen bestuursorganen. 902
Overige betrokken bestuursorganen bij de omgevingsvergunning krijgen het adviesrecht daarom alleen voor
zover wordt voldaan aan de eis dat dit wenselijk is vanwege de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan voor
het betrokken belang of de specifieke deskundigheid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de betrokken bevoegde
gezagsinstanties bij een meervoudige vergunning voor wateractiviteiten. Daarnaast wordt aan een beperkt aantal
andere adviesorganen adviesrecht op omgevingsvergunningen toegekend, omdat dat wenselijk is vanwege hun
specifieke deskundigheid en/of hun verantwoorde- lijkheid voor een betrokken belang. Hierbij is op hoofdlijnen
aangesloten bij de situatie op grond van de Wabo. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het huidige adviesrecht op
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milieubelastende activiteiten van de Inspecteur-Generaal der Mijnen en de veiligheidsregio’s. 903

Het verlenen van instemming is een besluit in de zin van de Awb. Het bevoegd gezag kan van de reactie
van het instemmingsorgaan niet afwijken. Als de instemming wordt geweigerd, betekent dit dus dat
het bevoegd gezag ook verplicht is het gewenste besluit, zoals een omgevingsvergunning, te weigeren.
Een besluit over het verlenen van instemming wordt op grond van artikel 16.85, onder c, van het
wetsvoorstel geacht deel uit te maken van het besluit waarop het betrekking heeft.
Dit kan betekenen dat het bevoegd gezag, gelet op zijn integrale verantwoordelijkheid voor het besluit, in rechte
een besluit moet verdedigen waar het niet achter staat. Dat is in de huidige regelgeving met de verklaring van
geen bedenkingen (vvgb) onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht niet anders. Daarbij is overigens
de praktijk dat het vvgb-orgaan als partij aan het geding deelneemt en dus de toelichting op de verleende of juist
de geweigerde vvgb zelf ter hand kan nemen. Te verwachten is dat deze praktijk zich bij het instemmingsbesluit
zal voortzetten.
Artikel 16.18 geeft aan dat een besluit binnen 4 weken na indiening van het verzoek tot instemming
bekendgemaakt wordt door toezending aan het bevoegd gezag. Overschrijding van die termijn levert geen fictieve
instemming op. Bij een voorgenomen beslissing tot verlening van de omgevingsvergunning voor de activiteit
moet de vergunning worden verleend als instemming wordt verleend en geweigerd als instemming wordt
onthouden. Bij een voorgenomen beslissing tot weigering van de omgevingsvergunning voor de activiteit moet
de vergunning juist worden geweigerd als de instemming wordt verleend en verleend als de instemming wordt
onthouden.
Daarbij geldt uiteraard voor alle gevallen dat het instemmingsorgaan zijn besluit deugdelijk moet motiveren (dit
volgt al uit artikel 3:46 van de Algemene wet bestuursrecht). Daarnaast kan het afhankelijk van de
omstandigheden van het geval en voor zover dit al niet eerder is gebeurd in de fase van het advies, op de weg
van het instemmingsorgaan liggen om het bevoegd gezag te voorzien van informatie over de voorschriften die
aan de omgevingsvergunning voor de activiteit moeten worden verbonden.

Procedures voor de omgevingsvergunning
De Omgevingswet bevat twee voorbereidingsprocedures voor het nemen van een besluit op een
aanvraag om een omgevingsvergunning:
➢ De reguliere voorbereidingsprocedure;
➢ De uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb.
Als uitgangspunt geldt dat de reguliere voorbereidingsprocedure wordt toegepast. Deze procedure,
die nagenoeg gelijk is aan de reguliere voorbereidingsprocedure uit de Wabo, is gebaseerd op de
standaardregeling voor het afhandelen van aanvragen tot het geven van een beschikking uit de Awb.904
De beslistermijn is in het wetsvoorstel gesteld op acht weken. Die termijn is een concretisering van de in artikel 4:13,
tweede lid, Awb genoemde «redelijke termijn». Er is voorzien in een mogelijkheid deze beslistermijn eenmalig met
zes weken te verlengen. Met de reguliere voorbereidingsprocedure kunnen aanvragen om een omgevingsvergunning
relatief snel worden afgewikkeld. Dit draagt bij aan snellere besluitvorming, een van de verbeterdoelen van de
stelselherziening.
Het feit dat de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, betekent overigens niet dat er geen
inspraakmogelijkheid kan worden ingebouwd. Als een bevoegd gezag dit wenselijk acht, kan ook tijdens de reguliere
procedure actief de mogelijkheid worden gegeven tot het indienen van zienswijzen naar aanleiding van de aanvraag
of een ontwerpbesluit. Desgewenst kan hiertoe, met instemming van de aanvrager, de beslistermijn worden
opgeschort met toepassing van artikel 4:15, tweede lid, Awb. Zo kan meer tijd worden geboden om zienswijzen in te
dienen, af te wegen en de aanvraag naar aanleiding daarvan zo nodig aan te passen.
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De aanwijzing van gevallen waarvoor de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt, vindt plaats bij
algemene maatregel van bestuur.905
Voor de uitgebreide procedure geldt op grond van artikel 3:18 Awb een beslistermijn van 6 maanden. Voor zeer
ingewikkelde of omstreden onderwerpen kan deze termijn volgens dat artikel met een redelijke termijn worden
verlengd.
Voor een beperkt aantal activiteiten wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb
voorgeschreven. Het betreft hoofdzakelijk activiteiten waarvoor het op grond van internationaalrechtelijke
verplichtingen noodzakelijk is, dat in de voorbereidingsprocedure een geformaliseerde mogelijkheid is opgenomen
tot het indienen van zienswijzen door een ieder. Dit geldt bijvoorbeeld voor de omgevingsvergunning voor
activiteiten met gevolgen voor het milieu. 906
De mogelijkheid bestaat om afdeling 3.4 Awb ook aan te wijzen voor andere besluiten voor activiteiten met
belangrijke gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Voor een effectief moment van inspraak in een vroeg stadium
kan ook gedacht worden aan een benadering waarin de initiatiefnemer zijn plannen ontvouwt voordat hij zijn plan
definitief in een aanvraag vastlegt. Op zo’n vroegtijdig moment, voorafgaand aan de reguliere procedure, wordt het
mogelijk dat de initiatiefnemer bij de verdere detaillering van zijn plannen serieus rekening kan houden met de
inspraak. Voor deze vorm van vroegtijdige inspraak kan het bevoegd gezag tijdens het vooroverleg met de
initiatiefnemer zelf kiezen. Hiervoor is geen wettelijke regeling nodig.
Het in zo’n vroeg stadium betrekken van belanghebbenden kan bijzonder nuttig zijn om draagvlak te verwerven voor
projecten die in strijd zijn met het omgevingsplan. De reguliere voorbereidingsprocedure biedt hierbij, in overleg met
de aanvrager, flexibele en snelle mogelijkheden voor inspraak door belanghebbenden. Inspraakmogelijkheden
kunnen daarbij goed worden afgestemd op de aard en omvang van een project. 907

Vooroverleg
Onder de Omgevingswet zal vooroverleg tussen het bevoegd gezag en een initiatiefnemer van
vergunningplichtige activiteiten, vooruitlopend op het definitief indienen van een aanvraag om een
omgevingsvergunning, onverminderd van belang blijven. 908
Vooroverleg bevordert de kwaliteit van ingediende aanvragen, waardoor de vergunning-procedures
worden bekort. Vooroverleg wordt door de Omgevingswet niet gereguleerd, is vormvrij en het initiatief
hiervoor ligt bij de aanvrager.
Het vooroverleg valt formeel buiten de vergunningprocedure. Een bevoegd gezag kan het voeren van
vooroverleg dus niet afdwingen. Bij het vooroverleg kan een aanvrager zich desgewenst laten bijstaan
door een deskundige adviseur.909
Terzijde merk ik op dat een bevoegd gezag ook in of voorafgaand aan de reguliere procedure actief de
mogelijkheid kan bieden tot het indienen van zienswijzen naar aanleiding van een (voorgenomen) aanvraag of
een ontwerpbesluit. Artikel 4:8 Awb kan hier zelfs toe dwingen in een situatie waarin een belanghebbende, die
het besluit zelf niet heeft aangevraagd, naar verwachting bedenkingen zal hebben tegen het voorgenomen
besluit.
De Awb verbindt hieraan verder geen procedurele vereisten. De betrokken inspraak kan dan ook op maat en op
informele wijze worden vormgegeven, afgestemd op de aard en omvang van het project en de kring van
belanghebbenden in het concrete geval. In dit verband zij vermeld dat van alle ingekomen aanvragen om
omgevingsvergunning die met de reguliere procedure worden voorbereid, kennisgeving moet worden gedaan.
Daarmee kunnen belanghebbenden dus vroegtijdig op de hoogte zijn van mogelijke initiatieven die spelen.
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Indiening en indieningsvereisten
Hiervoor is al uiteengezet dat de Omgevingswet de initiatiefnemer zelf de regie in handen geeft over
het doen van een aanvraag. Hij kan ervoor kiezen om eerst een vergunning aan te vragen voor het
oprichten van een bepaald bouwwerk in het algemeen, en nadat de vergunning daarvoor is verleend
een vergunning aanvragen voor de gedetailleerde uitwerking van dat bouwwerk.
De eerste aanvraag kan globaler zijn. Daarom hoeft er ook minder gedetailleerd onderzoek plaats te vinden,
waardoor de initiële onderzoekskosten lager zullen zijn. Voor de tweede aanvraag kan ook gelden, omdat de
initiatiefnemer de aanvraag meer kan toespitsten en het onderzoek dus minder breed hoeft te zijn.

Bovendien zal in de uitvoeringsregelgeving als indieningsvereiste voor een aanvraag om een
omgevingsvergunning worden bepaald dat wordt aangegeven of en op welke wijze omwonenden en
andere belanghebbenden zijn geïnformeerd en betrokken bij de ingediende aanvraag. Met dit
indieningsvereiste wordt een prikkel gegeven voor initiatiefnemers om omwonenden en
belanghebbenden vroegtijdig te betrekken bij de planvorming. Bovendien heeft het bevoegd gezag
hierdoor een beter aanknopingspunt om toepassing te geven aan artikel 4:8 Awb.
De wettelijke voorbereidingsprocedure start met het indienen van een aanvraag. Bij algemene
maatregel van bestuur worden regels gesteld over de wijze waarop een aanvraag wordt gedaan en
welke gegevens en bescheiden daarbij moeten worden verstrekt.910
Op het niet behandelen van een aanvraag, omdat deze niet voldoet aan daarvoor geldende bepalingen, is
de generieke regeling uit artikel 4:5 Awb van toepassing. Soms is gelijktijdige indiening van aanvragen voor
vergunningen voor activiteiten belangrijk voor een goede afstemming, maar soms kan een aanvraag voor
een bouwactiviteit pas zinvol zijn als duidelijk is op welke wijze de milieubelastende activiteit zal worden
vergund. In alle gevallen mag pas worden gestart nadat alle vereiste vergunningen zijn verleend. Daarnaast
is van belang dat het in de meeste gevallen niet meer alleen zal gaan om afstemming tussen
vergunningvoorschriften. Veelal zullen regels voor milieubelastende activiteiten immers niet meer gesteld
worden als vergunningvoorschrift, maar als algemene regel voor activiteiten in een AMvB of in het
omgevingsplan.
Een aanvraag om een omgevingsvergunning kan altijd worden ingediend bij het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente waar de activiteit (of activiteiten) in hoofdzaak zal (of zullen) worden verricht.
Als het college van burgemeester en wethouders niet bevoegd is, kan de aanvraag ook direct bij het bevoegd
gezag worden ingediend. Als een aanvraag niet is ingediend bij het bevoegd gezag, geldt de generieke
doorzendplicht op grond van artikel 2:3 Awb. Het bestuursorgaan waar de aanvraag is ingediend, dient de
ontvangst van de aanvraag onverwijld te bevestigen.
Na eventuele doorzending moet het bevoegd gezag de aanvrager informeren over de procedure die zal worden
gevolgd. Bij die mededelingen vermeldt het bevoegd gezag dat het bevoegd is op de aanvraag te beslissen,
welke voorbereidingsprocedure met daarbij behorende beslistermijn van toepassing is en welke
rechtsmiddelen zullen openstaan tegen het besluit op de aanvraag.911

Ten aanzien van de voorbereidingsprocedure kan ten slotte nog benadrukt worden dat besluiten niet
minder goed zijn voorbereid als daarop “slechts” de reguliere procedure van toepassing is. De
bezwaarschriftfase, die volgt na de reguliere voorbereidingsprocedure, biedt immers de nodige
waarborgen.
De bezwaarfase start weliswaar op het moment waarop een besluit op de aanvraag al is genomen, maar in het
kader van de behandeling van een bezwaarschrift bestaat de plicht om het genomen besluit volledig te
heroverwegen. Daarbij geldt in beginsel ook het vereiste van een hoorzitting.
Bovendien is er veelal een commissie van onafhankelijke deskundigen benoemd die over de te nemen beslissing
op bezwaar advies geeft. Op elk bezwaarschrift volgt een gemotiveerd besluit, waarbij zo nodig het primaire
besluit wordt herroepen of aangepast. Tegen het besluit op het bezwaarschrift kan beroep worden ingesteld.
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Ook in de uitgebreide voorbereidingsprocedure bestaat er pas een geformaliseerde gelegenheid om zienswijzen
in te dienen op het moment waarop de aanvraag is ingediend en er al een ontwerpbesluit is genomen. Mede
op basis van de ingediende zienswijzen wordt er een definitief besluit op de aanvraag genomen. Zonder dat
daarna nog een bezwaarfase volgt, kan direct tegen dat besluit beroep worden ingesteld. Er geldt niet het
vereiste van een hoorzitting en evenmin dient er per zienswijze een gemotiveerd besluit te worden genomen.
Een voordeel van de reguliere procedure is dat daarmee één van de doelstellingen van de Omgevingswet van
kortere procedures wordt bereikt.
Binnen relatief korte tijd na de aanvraag wordt een besluit genomen dat ook snel in werking treedt. Zodra
bezwaar wordt gemaakt geldt de met eerder genoemde waarborgen omklede bezwaarschriftprocedure,
waarbij het besluit zorgvuldig wordt heroverwogen. De uitgebreide voorbereidings-procedure neemt
aanzienlijk meer tijd in beslag, ook in de gevallen waarin er geen gebruik wordt gemaakt van de geboden
mogelijkheden voor inspraak. Mede om die redenen wordt de toepassing van afdeling 3.4 Awb beperkt tot
gevallen waarin een vorm van geformaliseerde inspraak op grond van internationaalrechtelijke verplichtingen
moet worden geboden.912

Aanhouding van de aanvraag
Als er een verplichting geldt om de beslissing op de aanvraag aan te houden, wordt hiervan aan de
aanvrager mededeling gedaan.
Als gebruik wordt gemaakt van een bevoegdheid om de beslissing op de aanvraag aan te houden, wordt dit
besluit aan de aanvrager bekend gemaakt. Het aanhouden van de beslissing op de aanvraag heeft gevolgen
voor de beslistermijn. Deze beslistermijn begint in een dergelijk geval pas op het moment waarop de
aanhouding eindigt.913

Advies
Tijdens de voorbereidingsprocedure worden de op grond van artikel 16.15 Omgevingswet
aangewezen adviseurs in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. Als de uitgebreide
voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt hiertoe – naast de aanvraag – ook het
ontwerpbesluit aan de adviseurs toegezonden.
Het is gebruikelijk is dat het bevoegd gezag bij de beoordeling van aanvragen om omgevingsvergunning, naast
deskundigen uit het eigen ambtelijke apparaat, externe adviseurs betrekt die adviseren over bepaalde aspecten
van een aanvraag. Het kan daarbij gaan om advies over de toepassing van bepaalde regels, het interpreteren of
uitwerken van gegevens of het verrichten van onderzoek op een locatie.
Een advies kan over een veelheid van onderwerpen gaan, zoals bodemkwaliteit, akoestische aspecten,
distributieplanologische aspecten, verkeerskundige aspecten, brandveiligheidsaspecten, openbare ruimte en
landschapsinrichting, gezondheidsaspecten, welstandskwaliteit, ruimtelijke kwaliteit of duurzaamheid.
Het staat een bevoegd gezag vrij om te bepalen bij welke aanvragen om vergunning en op welke aspecten advies
en externe expertise nodig en wenselijk is. Dit kan bijvoorbeeld afhangen van de deskundigheid die in het eigen
ambtelijk apparaat beschikbaar is, de voor de desbetreffende activiteit geldende beoordelingsregels
(toetsingskader) of de concrete gevallen waarin het nodig is extra aandacht te schenken aan de motivering van
(onderdelen van) het besluit over het verlenen van de vergunning. Ook voor de beoordeling van het uiterlijk
van bouwwerken (welstandstoezicht), stedenbouwkundige aspecten, landschapskwaliteit of ruimtelijke
kwaliteit kan advies worden ingewonnen dat wordt betrokken bij de vraag of een vergunning wordt verleend.

Bij een omgevingsplan, waterschapsverordening of omgevingsverordening kunnen bestuursorganen
of andere instanties worden aangewezen die in de gelegenheid worden gesteld om aan het bevoegd
gezag advies uit te brengen.
Een bestuursorgaan of andere instantie wordt aangewezen als dat wenselijk is met het oog op de deskundigheid
van dat bestuursorgaan of de instantie, dan wel vanwege de door het bestuursorgaan te behartigen belangen.
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in ieder geval wordt aangewezen een bestuursorgaan dat zijn bevoegdheid met toepassing van artikel 5.16
heeft overgedragen aan een ander bestuursorgaan, en gedeputeerde staten als het betreft een aanvraag om
een buitenplanse omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit in strijd met regels als bedoeld in
artikel 4.2, eerste lid, in door gedeputeerde staten aan te wijzen gevallen van een belang, als bedoeld in artikel
2.3, tweede lid, onder a, dat is aangegeven in een door een bestuursorgaan van de provincie openbaar gemaakt
document.

In het geval dat een adviseur bovendien is aangewezen als bestuursorgaan waarvan instemming is
vereist, moet voorafgaand aan het nemen van het besluit eerst het voorgenomen besluit ter
instemming aan dat bestuursorgaan worden toegezonden. Het bestuursorgaan heeft vier weken de
tijd om zijn besluit over instemming bekend te maken. Bij overschrijding van deze termijn ontstaat
overigens geen instemming van rechtswege.914

Belangenafweging
Uitgangspunt in de Omgevingswet is dat bij besluiten – ook die over vergunningen - alle betrokken
belangen op het gebied van de fysieke leefomgeving in samenhang worden betrokken. Dit uitgangpunt
is gebaseerd op artikel 3:2 Awb en verder uitgewerkt in artikel 2.1, eerste en tweede lid, van de
Omgevingswet. Sommige besluiten zijn echter op slechts een deel van de belangen van de fysieke
leefomgeving gericht. In dat geval geeft de Omgevingswet aan tot welke aspecten of belangen deze
besluiten zijn begrensd. 915
Voorbeeld: in het omgevingsplan wordt bepaald welke functies op een locatie zijn toegestaan. Bij de
vaststelling van het omgevingsplan door de gemeenteraad worden alle belangen op het gebied van de fysieke
leefomgeving in één besluit in samenhang betrokken.
De aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit die in het omgevingsplan past, wordt echter
beoordeeld aan de hand van de in het omgevingsplan gestelde regels over bouwactiviteiten en het gebruik
van bouwwerken, en de algemene rijksregels voor de bouwactiviteit. Op dat moment wordt dus niet opnieuw
een brede belangenafweging gedaan over de toelaatbaarheid van een bouwwerk met een bepaalde functie
en omvang op die locatie, maar wordt slechts getoetst of de kwaliteit van het bouwwerk zelf voldoet aan de
gestelde eisen.
Betreft de bouwactiviteit een monument, dan wordt de activiteit apart beoordeeld in het licht van het behoud
van cultureel erfgoed. Gebeurt de bouwactiviteit op een waterkering, dan wordt de activiteit apart
beoordeeld door de waterbeheerder in het licht van het beheer van watersystemen. De aanvrager kan de
verschillende «activiteiten» tegelijk aanvragen of los van elkaar in aparte aanvragen. Door de specifieke
beoordelingsregels weten de aanvrager en andere belanghebbenden waaraan de aanvraag wordt
beoordeeld. Dit maakt de uitkomst van de beoordeling door het bevoegd gezag voorspelbaar en daarmee
rechtszeker.916

Als algemeen uitgangspunt volgt uit artikel 2.1, eerste en tweede lid Omgevingswet dat bij het nemen
van besluiten er in beginsel een afweging is van alle rechtstreeks betrokken belangen op het gebied
van de fysieke leefomgeving. Het derde lid maakt vervolgens duidelijk dat die belangen in de rest van
de wet of de daarop gebaseerde regels kunnen worden beperkt of geconcretiseerd.
Dit betreft bijvoorbeeld de specificatie tot «de bescherming van het milieu» of «het beheer van
watersystemen». De Omgevingswet maakt helder bij welke besluiten het belangenkader wordt begrensd en
wat dan de specifieke belangen zijn.

De integrale afweging van belangen vindt niet plaats bij afzonderlijke vergunningverlening, maar al
eerder in de beleidscyclus, bij het formuleren van de integrale omgevingsvisies op met name het
gemeentelijk en provinciaal niveau.917
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Maatwerkvoorschriften in de vergunning
De Omgevingswet maakt helder bij welke besluiten het belangenkader wordt begrensd en wat dan de
specifieke belangen zijn. Bij de vergunningen en maatwerkvoorschriften is steeds het oogmerk
aangegeven waarmee concrete regels worden gegeven over het nemen van besluiten, zoals het
verlenen of weigeren van een vergunning. De maximumreikwijdte van de belangenafweging is
daarmee volledig op wetsniveau bepaald.
Dat vervolgens de gedetailleerde beslisregels opgenomen worden in het voorgenomen Besluit kwaliteit
leefomgeving doet daar niets aan af. Dat deze nadere detaillering op AMvB-niveau gebeurt, wijkt in veel
gevallen overigens niet af van de huidige regelgeving. Zo is nu op wetsniveau het criterium «een goede
ruimtelijke ordening» opgenomen en wordt dit begrip nader ingevuld in verschillende sectorale
instructieregels, zoals in het Besluit externe veiligheid inrichtingen en Besluit algemene regels ruimtelijke
ordening.
De constatering dat de daadwerkelijke reikwijdte van de belangenafweging bij de vergunningverlening pas is
te beoordelen als de inhoud van de AMvB bekend is, is in zoverre juist dat dat de nadere uitwerking betreft.
De Omgevingswet bepaalt daarvoor de grenzen. Het regelt wanneer er een specifiek belangenkader geldt en
welke belangen daarbij aan de orde zijn. Die zijn leidend voor de uitvoeringsregelgeving en de toepassing in
de praktijk. Daarvan kan niet worden afgeweken. 918

Soms is het nodig om een begrenzing aan te brengen in de belangen en aspecten die een
bestuursorgaan moet afwegen of bij een besluit moet betrekken. Dit is vooral van belang voor het
formuleren van de beoordelingsaspecten voor het verlenen van omgevingsvergunningen. 919
Zo kan bij een aanvraag voor het plaatsen van een bouwwerk dat is voorzien in het omgevingsplan de
afweging beperkt blijven tot de kwaliteit van dat bouwwerk en hoeven andere zijdelingse of ver weg gelegen
belangen niet aan de orde te komen.
Artikel 2.1 biedt daarom de ruimte om in de wet zelf, de uitvoeringsregelgeving en decentrale regelgeving het
beoordelingskader voor besluiten te verbijzonderen. Dit maakt maatwerk mogelijk en voorkomt onnodige
bestuurlijke lasten en problemen in de uitvoering. De bestuurlijke lasten zouden onnodig hoog worden als in
een dergelijk geval een brede belangenafweging moet worden gemaakt. Dat zou ook ten koste gaan van de
voorspelbaarheid van de besluitvorming voor aanvragers en van de rechtszekerheid. Ook anderen dan
overheden kunnen een overheidstaak verrichten, onder verantwoordelijkheid van het overheidsorgaan dat
met de wettelijke taak is belast. Zo kan het beheer van een weg of een natuurgebied worden gelegd bij een
privaatrechtelijke organisatie, die dat beheer dan uitoefent onder eindverantwoordelijkheid van de overheid.
Ook de aanleg zal doorgaans gebeuren door een private onderneming. 920

Bij de vergunningen en maatwerkvoorschriften is steeds het oogmerk aangegeven waarmee concrete
regels worden gegeven over het nemen van besluiten, zoals het verlenen of weigeren van een
vergunning. De maximumreikwijdte van de belangenafweging is daarmee volledig op wetsniveau
bepaald.
De Omgevingswet regelt wanneer er een specifiek belangenkader geldt en welke belangen daarbij dan
aan de orde zijn. Die zijn leidend voor de uitvoeringsregelgeving en de toepassing in de praktijk.
Daarvan kan niet worden afgeweken.921
De aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit die in het omgevingsplan past, wordt echter
beoordeeld aan de hand van de in het omgevingsplan gestelde regels over bouwactiviteiten en het gebruik
van bouwwerken, en de algemene rijksregels voor de bouwactiviteit. Op dat moment wordt dus niet opnieuw
een brede belangenafweging gedaan over de toelaatbaarheid van een bouwwerk met een bepaalde functie
en omvang op die locatie, maar wordt slechts getoetst of de kwaliteit van het bouwwerk zelf voldoet aan de
gestelde eisen. Betreft de bouwactiviteit een monument, dan wordt de activiteit apart beoordeeld in het licht
van het behoud van cultureel erfgoed.
Gebeurt de bouwactiviteit op een waterkering, dan wordt de activiteit apart beoordeeld door de
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waterbeheerder in het licht van het beheer van watersystemen. De aanvrager kan de verschillende
«activiteiten» tegelijk aanvragen of los van elkaar in aparte aanvragen. Door de specifieke beoordelingsregels
weten de aanvrager en andere belanghebbenden waaraan de aanvraag zal worden beoordeeld. Dit maakt de
uitkomst van de beoordeling door het bevoegd gezag voor een ieder voorspelbaar en daarmee rechtszeker. 922

De inhoudelijke criteria (beoordelingsregels) die bepalend zijn voor de vraag of een
omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit kan worden verleend zijn opgenomen in
het Bkl.923
Het beschermen van het milieu omvat daarbij vele aspecten, zoals het beschermen van de kwaliteit van de
lucht, water en de bodem en het zuinig gebruik van energie. De beoordelingsregels in het Bkl waarborgen dat
een omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit alleen wordt verleend als
milieuverontreiniging door de milieubelastende activiteit geïntegreerd wordt voorkomen of, wanneer dit niet
mogelijk is, beperkt.
Ook waarborgen de beoordelingsregels dat de vergunning alleen kan worden verleend als onder meer alle
passende preventieve maatregelen tegen milieuverontreiniging worden getroffen, geen significante
verontreiniging wordt veroorzaakt, de beste beschikbare technieken worden toegepast, energie doelmatig
wordt gebruikt en de nodige maatregelen worden getroffen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen van
ongevallen te beperken. Inbreng van warmte in de lucht, de water of de bodem is daarbij een expliciet
onderdeel van milieuverontreiniging.

Het omgevingsplan is bij uitstek het instrument om belangen als klimaatadaptatie mee te wegen. Het
ligt dan ook niet voor de hand allerlei onderwerpen die hierop betrekking hebben als vaste criteria
voor de beoordeling van het verrichten van milieubelastende activiteiten vast te leggen.
Voorbeeld. De begrippen wind- en hittestress worden veelal gebruikt in de context van klimaatadaptatie en
hebben vaak betrekking op de inrichting van het stedelijk gebied. Het gaat bijvoorbeeld om de inrichting van
de stedelijke omgeving met meer openbaar groen en water waarmee wordt beoogd zogenoemde «hitteeilanden» in de stad te voorkomen. Mocht een milieubelastende activiteit aanzienlijk bijdragen aan de
hittestress in een gebied, dan behoort het tot de reikwijdte van de beoordeling van een milieubelastende
activiteit, omdat de inbreng van warmte zoals gezegd onderdeel is van milieuverontreiniging. Bij het
voorkomen van windhinder gaat het vaak om de afstemming van bouwhoogtes op de ruimte tussen
gebouwen en openbare ruimte, zodat wordt voorkomen dat windhinder optreedt.

Ook de financiele belangen van de initiatiefnemer moeten worden meegenomen in de belangenafweging van het bevoegd gezag. Als het opleggen van een maatregel ertoe leidt dat een
initiatiefnemer kosten maakt of schade lijdt «die redelijkerwijs niet of niet geheel voor zijn rekening
behoren te komen» dan maakt hij in beginsel aanspraak op een tegemoetkoming in de schade.

Tervisielegging en bekendmaking aanvraag
Het ontwerpbesluit moet in de uitgebreide voorbereidingsprocedure gedurende zes weken ter inzage
worden gelegd. In die periode kan een ieder een zienswijze op het ontwerp naar voren brengen.924
In tegenstelling tot de Wabo geeft de Omgevingswet voor beide procedures geen aanvullende regels met
betrekking tot verzending van ontvangstbewijzen, publicatie van aanvragen en voorschriften met betrekking tot
tervisielegging. Bestuursorganen kunnen dus volstaan met naleving van de procedurele vereisten die voortvloeien
uit de Awb.
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Beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning
Bij het nemen van een besluit over een vergunning betrekt het bestuursorgaan zowel wettelijke regels
als beleidsregels. Het geheel van deze regels wordt ook wel het «toetsingskader» genoemd. Dit is
synoniem met wat de Omgevingswet «beoordelingsregels» noemt.
Omwille van het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak en de mogelijkheden
van een samenhangende beoordeling van de aanvraag is in de Omgevingswet gekozen voor het bij elkaar brengen
van de beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen in één algemene maatregel van bestuur: het Bkl.925
Als nadeel van deze keuze kan worden ervaren dat de beoogde werking van het vergunningstelsel niet zichtbaar is op
wetsniveau. Dit is ondervangen door voor elk van de activiteiten die het Rijk vergunningplichtig stelt, aan te geven
wat het belang is dat centraal staat bij de beoordeling van de aanvraag. Ook bevat de Omgevingswet voor veel
activiteiten richtinggevende uitspraken voor de bij algemene maatregel van bestuur te geven beoordelingsregels. 926
Zo bepaalt het voor de bouwactiviteit dat het daarvoor nu geldende limitatief-imperatieve stelsel zal blijven bestaan:
de vergunning wordt geweigerd als er strijd is met de krachtens artikel 4.3 gestelde algemene rijksregels voor bouwen
of de in het omgevingsplan gestelde regels over bouwactiviteiten.

Voor activiteiten die afwijken van het omgevingsplan is het uitgangspunt vastgelegd dat de krachtens
de artikelen 2.22 en 2.24 gestelde instructieregels voor omgevingsplannen van overeenkomstige
toepassing zullen worden verklaard voor niet-tijdelijke afwijkactiviteiten. 927
Verder is bij enkele activiteiten aangegeven welke beleidsbeginselen uit het internationale recht onderdeel
zullen vormen van de beoordelingsregels. Voor vergunningplichten op grond van decentrale verordeningen,
gelden de beoordelingsregels die voor de betrokken activiteit door het bestuursorgaan in de verordening zijn
gegeven.
De beoordelingsregels van de verschillende vergunningenregimes die in de Omgevingswet bijeenkomen werken
sterk verschillend. Bij sommige activiteiten geven de wettelijke beoordelingsregels veel discretionaire ruimte,
wat veel afwegingsruimte geeft voor het bevoegd gezag.
Bij andere activiteiten, zoals de bouwactiviteit, is er juist sprake van een limitatief en op onderdelen imperatief
toetsingskader waarbij de discretionaire ruimte beperkter is. Het verruimen van de discretie in toetsingskaders
zou er toe leiden dat activiteiten op meer aspecten beoordeeld moeten worden dan nu het geval is; dat zou ten
koste gaan van de voorspelbaarheid of activiteiten toelaatbaar zijn.
Voor vergunningplichten die door het Rijk zijn aangewezen worden in de uitvoeringsregelgeving, met het oog
op de rechtszekerheid en doelmatigheid, per activiteit op die activiteit toegesneden regels gesteld. Op basis
daarvan dient de aanvaardbaarheid van de activiteit te worden beoordeeld en wordt de mogelijkheid tot het
stellen van voorschriften aan de vergunning materieel begrensd. De verdere integratie van activiteiten in één
omgevingsvergunning betekent ook winst voor de beslisruimte van bestuursorganen. 928

Ook de mogelijkheid om een integralere afweging te maken verbetert. Hoewel per activiteit sprake is
van afzonderlijke regels voor de beoordeling van de aanvraag, kan de beslisruimte van de verschillende
activiteiten door samenhangende beoordeling beter met elkaar in verband worden gebracht en
integraal worden afgewogen.
In de memorie van toelichting verwoordt de regering het als volgt: “Het vergroten van de beslisruimte
voor het maken van afwegingen verbetert de mogelijkheden voor het bevoegd gezag om te komen tot
een integrale beoordeling van de aanvraag”. 929
De wetgever lijkt hier te suggereren dat een samenhangende – lees: integrale - beoordeling leidt tot het
vergroten van de beslisruimte. Dat komt mij voor als een vreemde redenering. Vergroting van de beslisruimte
ontstaat m.i. vooral daar waar het bevoegde gezag meer beleidsvrijheid krijgt om inhoudelijke afwegingen te
maken bij het nemen van een besluit. Wel is het zo dat de beschikbare beslisruimte dankzij de integrale
afweging inzichtelijker wordt gemaakt.
Verder worden de beoordelingsregels voor vergunningplichten ingesteld door het Rijk in één algemene
maatregel van bestuur bij elkaar gebracht, gestroomlijnd door eenduidigheid in begrippen en door het
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schrappen van dubbelingen, maar ook door meer eenduidigheid in de wijze waarop omgevingswaarden al dan
niet zullen doorwerken. Deze aanpassing maakt deel uit van het traject van de totstandkoming van
uitvoeringsregelgeving van het Rijk. In combinatie met digitalisering wordt gestreefd naar een situatie waarbij
voor de initiatiefnemers meer dan voorheen inzichtelijk wordt welke beoordelingsregels van toepassing zijn
voor de voorgenomen activiteiten. 930

Toestsingskader
De wetgever heeft, in navolging van de Afdeling advisering van de Raad van State, besloten geen
overkoepelend toetsingskader voor de omgevingsvergunning in de Omgevingswet op te nemen. 931
De Afdeling advisering stelt in haar voorlichting over de stelselwijziging van het omgevingsrecht dat vergaande
materiële integratie niet in het belang is van de voorspelbaarheid en de rechtszekerheid. Uit eerdere ervaringen
met een integraal toetsingskader moet geconcludeerd worden dat dit tot onduidelijkheid over de reikwijdte
van de afweging en daarmee tot rechtsonzekerheid leidt.
Er zijn een aantal mogelijkheden om binnen de systematiek van specifieke beoordelingskaders samenhang aan
te brengen. Allereerst kan - in navolging van de Wabo - worden aangegeven dat voorschriften die aan de
omgevingsvergunning worden verbonden op grond van de specifieke beoordelingskaders, inhoudelijk op elkaar
dienen te worden afgestemd. Dit zorgt er voor dat vergunninghouders niet met tegenstrijdige voorschriften
worden geconfronteerd. Het huidige recht bevat een dergelijke verplichting in artikel 2.22, tweede lid, van de
Wabo. De afstemming moet zo zijn, dat daardoor het beste resultaat voor de fysieke leefomgeving in zijn geheel
wordt bereikt. Dit is in de Omgevingswet voor de Omgevingswet in meer algemene zin geregeld in artikel 2.1,
tweede lid, dat inhoudt dat het bevoegd gezag rekening moet houden met de samenhang van de relevante
onderdelen en aspecten van de fysieke leefomgeving.
De regering acht het opnemen in de Omgevingswet van een meer specifieke bepaling zoals in de Wabo daarom
niet nodig. Een ander beschreven alternatief betreft het omgevingsplan als toetsingskader voor de
omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit. Bij de voorbereiding van het Bkl wordt bezien in
hoeverre bepaalde soorten regels van het omgevingsplan deel uit zullen maken van de beoordelingsregels voor
een milieubelas-tende activiteit.
Gedacht wordt aan regels uit het omgevingsplan die specifiek betrekking hebben op de milieu-belastende
activiteit. Ook hiermee kan, binnen de systematiek van specifieke beoordelingsregels, samenhang worden
aangebracht tussen de beoordeling van vergunningplichtige activiteiten. 932

Beoordelingsregels
Voor verschillende omgevingsvergunningplichtige activiteiten worden in het Besluit kwaliteit
leefomgeving (Bkl) specifieke beoordelingsregels opgenomen. 933
Die beoordelingsregels zijn gericht tot het bevoegd gezag en bepalen wanneer het bevoegd gezag de
omgevingsvergunning voor de aangevraagde activiteit mag of moet verlenen of weigeren. Dit betekent dat voor
de verschillende omgevingsvergunningplichtige activiteiten (bouwactiviteit, activiteit die afwijkt van het
omgevingsplan, rijksmonumentenactiviteit, ontgrondingsactiviteit, milieubelastende activiteit, enzovoort)
door het bevoegd gezag een bij die activiteit passende afweging wordt gemaakt.
Als een initiatief bestaat uit verschillende omgevingsvergunningplichtige activiteiten, dan zullen die te
onderscheiden activiteiten worden getoetst op grond van de beoordelingsregels die daarop van toepassing zijn.
Als bijvoorbeeld het wijzigen van een rijksmonument ook een afwijking van het omgevingsplan betekent, omvat
dit de toetsing aan de beoordelingsregels voor de afwijkactiviteit en de toetsing aan de beoordelingsregels voor
de rijksmonumentenactiviteit.
De uitkomst van de beoordeling van het bevoegd gezag moet voor het toestaan van het initiatief voor alle te
onderscheiden omgevingsvergunningplichtige activiteiten positief zijn. Pas dan is het initiatief in zijn totale
omvang toegestaan. De uitkomsten van de toetsing van de verschillende omgevingsvergunningplichtige
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activiteiten zijn, anders dan deze leden vrezen, dus niet onderling uitwisselbaar. 934

Het Besluit kwaliteit leefomgeving bewerkstelligt vooral de functionele integratie van
beoordelingsregels.935
In de huidige wetgeving zijn de beoordelingsregels voor vergunningen nog verdeeld over meerdere wetten en
AMvB’s die soms weer naar elkaar verwijzen. Vaak is gekozen voor verschillende bewoordingen voor
vergelijkbare regels, zonder dat daarmee inhoudelijke verschillen zijn bedoeld. In het Bkl worden de
beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen niet alleen op één plek bij elkaar gebracht, maar ook
geharmoniseerd qua taalgebruik, juridische formulering en wijze van doorwerking. Hierdoor wordt het geheel
van beoordelingsregels inzichtelijker. Dat verbetert de effectiviteit van het bestuur en versterkt de
rechtszekerheid.
Daarnaast is in de Omgevingswet in artikel 2.1, tweede lid, geregeld dat het bevoegd gezag rekening moet
houden met de samenhang van de relevante onderdelen en aspecten van de fysieke leefomgeving. Deze
regeling brengt ook met zich dat het bevoegd gezag de voorschriften die aan de omgevingsvergunning worden
verbonden, ook daar waar ze afkomstig zijn van adviseurs, op elkaar moet afstemmen. Dit zorgt er voor dat
vergunninghouders niet met tegenstrijdige voorschriften worden geconfronteerd. 936

In het Bkl wordt bepaald dat rekening moet worden gehouden met het omgevingsplan bij de vraag of
sprake is van significante verontreiniging door de vergunningplichtige milieubelastende activiteit.
Een initiatief kan alleen worden toegestaan als de beoordeling van alle vergunningplichtige activiteiten
positief uitvalt. De uitkomsten van de toetsing van de verschillende vergunningplichtige activiteiten
zijn dus niet onderling uitwisselbaar. 937
Voor vergunningplichten op grond van decentrale verordeningen, gelden de beoordelingsregels die
voor de betrokken activiteit door het bestuursorgaan in de verordening zijn gegeven.
De beoordelingsregels van de verschillende vergunningenregimes die in de Omgevingswet
bijeenkomen werken sterk verschillend. Bij sommige activiteiten geven de wettelijke
beoordelingsregels veel discretionaire ruimte, wat veel afwegingsruimte geeft voor het bevoegd
gezag. Bij andere activiteiten, zoals de bouwactiviteit, is er juist sprake van een limitatief en op
onderdelen imperatief toetsingskader waarbij de discretionaire ruimte beperkter is.
Het verruimen van de discretie in toetsingskaders zou er toe leiden dat activiteiten op meer aspecten
beoordeeld moeten worden dan nu het geval is. Dat zal ten koste kunnen gaan van de voorspelbaarheid of
activiteiten toelaatbaar zijn.
Voor vergunningplichten die door het Rijk zijn aangewezen worden in de uitvoeringsregelgeving, met het oog
op de rechtszekerheid en doelmatigheid, per activiteit op die activiteit toegesneden regels gesteld. Op basis
daarvan dient de aanvaardbaarheid van de activiteit te worden beoordeeld en wordt de mogelijkheid tot het
stellen van voorschriften aan de vergunning materieel begrensd. 938

Ondanks dat het omgevingsplan een grotere reikwijdte kent dan het bestemmingsplan, krijgen de
beoordelingsregels uit het omgevingsplan daarmee voor bouwactiviteiten in beginsel geen andere
invulling dan onder de Wabo. Een bouwactiviteit wordt dus niet getoetst aan alle andere regels die
in een omgevingsplan zijn gesteld. Ook niet in geval die andere regels een belemmering zouden
kunnen opleveren voor het bouwplan.
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Zo wordt een aanvraag voor een bouwactiviteit niet getoetst aan regels in het omgevingsplan over het
kappen van bomen of het slopen van bestaande bouwwerken. Wel wordt getoetst aan de regels over de plaats,
de vormgeving en het uiterlijk van bouwwerken en het gebruik van bouwwerken. Denk hierbij aan regels over
goot- en nokhoogte, bouwvolume, oppervlakte en redelijke eisen van welstand.
Als de bouwactiviteit een verbouwing van een als gemeentelijk monument aangewezen gebouw betreft, zal het
bouwen ook getoetst worden aan de daarvoor geldende (bouw)regels. Het verbouwen betreft immers ook het
wijzigen van het monument. Door de toevoeging van de regeling voor gemeentelijke monumenten in het
omgevingsplan, treedt hier dus wel een verruiming op in het toetsingskader voor de bouwactiviteit.939

Naast de in het omgevingsplan opgenomen regels over bouwactiviteiten, wordt ook getoetst aan de
regels over het gebruik van bouwwerken. Daarmee wordt een voortzetting beoogd van de praktijk
waarin wordt beoordeeld of het voorgenomen gebruik van het bouwwerk voldoet aan de in het
omgevingsplan gestelde regels over het gebruik van bouwwerken.
De in de rechtspraak ontwikkelde lijn kan hierbij worden voortgezet dat bij de toetsing van een bouwplan aan
een bestemmingsplan (straks: omgevingsplan) niet alleen wordt bezien of het bouwwerk in overeenstemming
met de bestemming (straks: functie of functies) kan worden gebruikt, maar ook of het bouwwerk met het oog
op dat gebruik wordt opgericht. Dit houdt in, dat een bouwplan in strijd met de bestemming (straks: functie of
functies) moet worden geoordeeld als redelijkerwijs valt aan te nemen dat het bouwwerk uitsluitend of mede
zal worden gebruikt voor andere doeleinden dan die waarin de bestemming (straks: functie of functies) voorziet.
Als een aangevraagd bouwplan in strijd is met de regels over bouwactiviteiten of het gebruik van bouwwerken
geldt in beginsel dat de omgevingsvergunning moet worden geweigerd, tenzij vanwege deze strijd al eerder een
omgevingsvergunning is verleend. In dat laatste geval past het bouwplan binnen een al eerder verleende
vergunning voor een afwijkactiviteit waarmee voor het desbetreffende bouwplan al eerder is toegestaan om af
te wijken van het omgevingsplan. Ook hiermee wordt de werking van artikel 2.10, eerste lid, onderdeel c, van
de Wabo gecontinueerd. 940

Net als onder de Wabo blijft ook onder de Omgevingswet de lijn dat het bevoegd gezag uiteindelijk de
verantwoordelijkheid draagt dat de eventuele strijd met het omgevingsplan wordt opgemerkt. Als
een eventuele strijd met het omgevingsplan ook door het bevoegd gezag niet wordt opgemerkt en de
vergunning voor alleen de bouwactiviteit wordt verleend, impliceert die vergunning het rechtsoordeel
dat geen sprake is van een met het omgevingsplan strijdig bouwplan.
Als belanghebbenden niet in bezwaar of beroep tegen dit besluit opkomen en zo’n vergunning wordt
onherroepelijk, kan de vergunninghouder een eventuele strijd met in het omgevingsplan opgenomen
regels over bouwactiviteiten of het gebruik van bouwwerken (in het kader van een handhavingsbesluit)
niet meer worden tegengeworpen. 941
Als het bevoegd gezag de eventuele strijd met het omgevingsplan wel opmerkt en de aanvraag ook aanmerkt
als aanvraag om een buitenplanse vergunning, kan de vergunning alleen worden verleend als de desbetreffende
afwijking van de bouw- of gebruiksregels uit het omgevingsplan aanvaardbaar wordt geacht. Als de
afwijkactiviteit aanvaardbaar wordt geacht, wordt hiertoe de omgevingsvergunning tegelijkertijd met de
bouwactiviteit verleend. Wordt de afwijking niet aanvaardbaar geacht, dan zal de vergunning voor beide
activiteiten worden geweigerd.

Als er naast regels over bouwactiviteiten en het gebruik van bouwwerken ook andere regels aan de
realisering van het bouwplan in de weg staan, wordt de benodigde afwijking van die regels niet
939
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automatisch in de bovenbeschreven conversie meegenomen. Deze regels kunnen er immers ook niet
toe leiden dat de vergunning voor de bouwactiviteit moet worden geweigerd. Wel geldt in dat geval
dat het bevoegd gezag toepassing geeft aan artikel 3:20 Awb en bevordert dat de aanvrager in kennis
wordt gesteld van andere op aanvraag te nemen besluiten.
Het is al vaste rechtspraak over bouwvergunningen dat het bevoegd gezag in beginsel gerechtigd en in bepaalde
gevallen zelfs verplicht is om de indiener van een aanvraag in de gelegenheid te stellen om zijn aanvraag zo te
wijzigen of aan te vullen dat geconstateerde beletselen voor het verlenen van een vergunning worden
weggenomen. Zolang het daarbij gaat om wijzigingen van ondergeschikte aard, is hiervoor geen nieuwe
aanvraag vereist.
Als wijzingen plaatsvinden die niet van ondergeschikte aard zijn, moeten de nader ingediende stukken
aangemerkt worden als een nieuwe aanvraag. Mede in het verlengde van hiervoor genoemde jurispru-dentie
en ter vervulling van de taak uit artikel 3:20 Awb, mag van het bevoegd gezag een actieve rol worden verwacht
om de aanvrager te wijzen op eventuele andere regels uit het omgevingsplan die mogelijk een belemmering
kunnen vormen voor de realisering of het gebruik van het aangevraagde bouwplan. De aanvrager kan in zo’n
geval, in overleg met het bevoegd gezag, besluiten om zijn aanvraag aan te vullen door ook andere
afwijkactiviteiten toe te voegen aan zijn aanvraag.

Het staat de aanvrager vrij om de benodigde omgevingsvergunning voor andere afwijkactiviteiten ook
later en apart van de aanvraag voor de bouwactiviteit en daarmee onlosmakelijk samenhangende
afwijkactiviteit aan te vragen.
Zoals al eerder toegelicht, verruimt de Omgevingswet de mogelijkheden om activiteiten gefaseerd, met
afzonderlijke aanvragen om een omgevingsvergunning, gespreid in de tijd aan te vragen. Zo kan een aanvrager
er voor kiezen om de vergunning voor een afwijkactiviteit voor de realisering van een met een omgevingsplan
strijdig bouwplan, los en voorafgaand aan de later aan te vragen bouwactiviteit aan te vragen.
Het bevoegd gezag beschikt hierbij over een ruime mate van vrijheid om het detailniveau van een aanvraag
voor de afwijkactiviteit te bepalen. In overleg met de aanvrager kan er hierbij voor worden gekozen om op basis
van relatief globale gegevens over plaatsing, bouwvolume en bouwhoogte te beoordelen of de afwijkactiviteit
kan worden toegestaan. De (bouwkundige en stedenbouwkundige) detailleringen kunnen vervolgens aan de
orde komen bij de later in te dienen aanvraag om een omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit.

De vergunning die toestaat om voor een bouwplan af te wijken van het omgevingsplan, maakt
vervolgens deel uit van het toetsingskader van de later aan te vragen omgevingsvergunning voor de
betrokken bouwactiviteit.
Aan die eerder verleende vergunning voor een afwijkactiviteit kunnen, met het oog op de betrokken
bouwactiviteit, voorschriften zijn verbonden waar de later in te dienen aanvraag voor de bouwactiviteit op
wordt beoordeeld. Zo kan er voor worden gekozen worden om aspecten waarover het omgevingsplan regels
kan stellen, zoals regels over het uiterlijk van het bouwwerk (redelijke eisen van welstand), de bouwhoogte,
dakhellingen, nokhoogten of de mate waarin op eigen terrein in de parkeerbehoefte moet worden voorzien,
niet direct in het kader van de omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit uitputtend te beoordelen, maar
pas bij de beslissing over de vergunning voor de bouwactiviteit.

Zo is het voor het bevoegd gezag mogelijk om, afhankelijk van het (gewenste) detailniveau van een
aanvraag om een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit, belangrijke beoordelingsaspecten
feitelijk te beoordelen in het kader van de later aan te vragen omgevingsvergunning voor het concreet
uitgewerkte bouwplan. Hiermee worden de mogelijkheden voor flexibiliteit verder vergroot.
De begrippen wind- en hittestress worden veelal gebruikt in de context van klimaatadaptatie en hebben vaak
betrekking op de inrichting van het stedelijk gebied. Het gaat bijvoorbeeld om de inrichting van de stedelijke

375

omgeving met meer openbaar groen en water waarmee wordt beoogd zogenoemde «hitte-eilanden» in de stad
te voorkomen. Mocht een milieubelastende activiteit aanzienlijk bijdragen aan de hittestress in een gebied, dan
behoort het tot de reikwijdte van de beoordeling van een milieubelastende activiteit, omdat de inbreng van
warmte zoals gezegd onderdeel is van milieuverontreiniging.
Bij het voorkomen van windhinder gaat het vaak om de afstemming van bouwhoogtes op de ruimte tussen
gebouwen en openbare ruimte, zodat wordt voorkomen dat windhinder optreedt. Het omgevingsplan is bij
uitstek het instrument om deze belangen mee te wegen. Het ligt dan ook niet voor de hand deze onderwerpen
als vaste criteria voor de beoordeling van het verrichten van milieubelastende activiteiten vast te leggen.

Tenslotte merk ik nog op dat de reikwijdte van de belangenafweging voor elk van de vergunningplichtige activiteiten wordt ingekaderd in overeenstemming met de oogmerken die in de

Zienswijzen
Met de mogelijkheid voor een ieder om een zienswijze naar voren te brengen wordt de bestaande
situatie bij een omgevingsvergunning, watervergunning, tracébesluit en de totstandkoming van een
bestemmingsplan of inpassingsplan voortgezet. Er is dus geen sprake van een nieuw procedureel
vereiste en evenmin van een administratieve lastenverzwaring. 942
In dit verband is het overigens wel de bedoeling om voor de omgevingsvergunning de toepassing van de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 Awb verder te beperken tot die activiteiten waarvoor dat op
grond van internationaalrechtelijke verplichtingen nodig is. Meer dan nu al het geval is zullen daardoor
omgevingsvergunningen met de reguliere procedure worden voorbereid, waarbij slechts de kring van
belanghebbenden in eventuele inspraak en bezwaar betrokken kan worden. Op grotere of complexe projecten met
een publiek belang, zoals grote windturbineparken, zal doorgaans de projectprocedure worden toegepast.
Internationaalrechtelijke verplichtingen zijn overigens de reden voor de bepaling dat een ieder een zienswijze naar
voren kan brengen. Tijdens de parlementaire behandeling van de Wabo is dit onderwerp uitvoerig aan de orde
geweest. Bij de behandeling van de Wabo werd in de Tweede Kamer een amendement aanvaard, dat tot het beperken
van de kring van inspraakgerechtigden heeft geleid. Een soortgelijk amendement werd ook aanvaard bij de Waterwet.
Bij de behandeling van beide wetsvoorstellen in de Eerste Kamer zijn vragen gesteld over de verhouding van de
desbetreffende bepalingen tot de toepasselijke Europese en internatonale regelgeving, in het bijzonder het verdrag
van Aarhus. Naar aanleiding daarvan is over dit onderwerp een voorlichting gevraagd aan de Afdeling advisering van
de Raad van State. De Afdeling heeft hierin onder meer op grond van artikel 6 van het verdrag van Aarhus
geconcludeerd dat een ieder de gelegenheid moet hebben om van inspraakgelegenheden gebruik te maken. Zowel
de Wabo als de Waterwet zijn hierop aangepast bij de betrokken invoeringswetgeving. De desbetreffende
voorlichting heeft aan actualiteit niet verloren. Vandaar dat in de Omgevingswet op dit punt de huidige regeling wordt
gecontinueerd. 943

Voorschriften in vergunningen
In een omgevingsvergunning kunnen geen voorschriften worden gesteld over een onderwerp
waarvoor een specifieke wet (lex specialis) uitputtende regels stelt of waarvoor een specifieke
vergunning of ontheffing vereist is (zoals de vergunning op grond van de Kernenergiewet).944
Voorschriften in een omgevingsvergunning mogen niet afwijken van algemene rijksregels die gericht
zijn tot een ieder.945
Als algemene rijksregels over milieu of lozingen bij een industriële installatie niet toereikend zijn,
kunnen in vergunning strengere voorschriften worden opgenomen. 946
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Op een aantal manieren draagt het stelsel er aan bij dat het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning deze
samenhang (functionele integratie) kan aanbrengen in het besluit over de omgevingsvergunning voor de
aangevraagde activiteiten. In het voorgenomen Besluit kwaliteit leefomgeving worden alle beoordelingsregels bij
elkaar gebracht. Daarbij wordt de formulering van verleningsgronden geüniformeerd. Hierdoor wordt het geheel
van beoordelingsregels inzichtelijker. Daarnaast is in de Omgevingswet in artikel 2.1, tweede lid, geregeld dat het
bevoegd gezag rekening moet houden met de samenhang van de relevante onderdelen en aspecten van de
fysieke leefomgeving. Deze regeling brengt ook met zich dat het bevoegd gezag de voorschriften die aan de
omgevingsvergunning worden verbonden, ook daar waar ze afkomstig zijn van adviseurs, op elkaar moet
afstemmen. Dit zorgt er voor dat vergunninghouders niet met tegenstrijdige voorschriften worden
geconfronteerd. 947

Het werken met een specifieke zorgplicht in plaats van uitputtende regels is vaak ook wenselijk in
vergunningplichtige situaties.
Ook daarvoor geldt dat vergunningvoorschriften niet alle mogelijke situaties kunnen dekken, wil een vergunning
nog leesbaar en niet onnodig omvangrijk zijn en niet onnodig vaak behoeven te worden gewijzigd. Dit is te meer
het geval doordat vergunningen in toenemende mate alleen worden ingezet voor de complexe situaties. In dit
besluit is daarom gekozen om de specifieke zorgplichten ook van toepassing te laten zijn op vergunningplichtige
activiteiten. Daarmee wordt voorkomen dat in elke vergunning afzonderlijk een specifieke zorgplicht wordt
opgenomen, om de beoogde strekking van de regels, bedoeld in de artikelen 4.22 tot en met 4.29 van de wet, te
waarborgen. Het in algemene rijksregels vastleggen van de specifieke zorgplicht zorgt daarmee ook voor gelijk
speelveld.948

Weigeringsgronden
De Omgevingswet kent een beperkt aantal weigeringsgronden voor – soms alleen bepaalde
categorieën - van omgevingsvergunningen:
•
•
•

Weigering omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit of milieu activiteit vanwege de Wet
Bibob, (art.5.31)
Weigering van alle categorieën omgevingsvergunning vanwege bijzondere omstandigheden /
ernstige gezondheidsrisico’s (art. 5.32);
Weigering van alle categorieën omgevingsvergunning vanwege onthouding van instemming
(art. 5.33).
Bij amendement is in artikel 5.32 Omgevingswet een weigeringsgrond opgenomen voor de omgevingsvergunning in verband met ernstige gezondheidsrisico’s. Het moet gaan om uitzonderlijke situaties, waarin
er sprake is van bijzondere omstandigheden en van (mogelijk) ernstige gevolgen voor de volksgezondheid,
zoals destijds de Q-koorts. De vergunningaanvraag wordt niet aangehouden, maar de vergunning wordt
geweigerd. Zodra de bijzondere omstandigheden zich niet meer voordoen, kan een initiatiefnemer alsnog
een nieuwe aanvraag indienen. 949
Het amendement brengt – naar de mening van het kabinet - geen verandering in de gekozen
uitgangspunten en de algemene systematiek voor het regelen van de beoordelingsregels voor reguliere
gevallen. Er is in dat opzicht geen verschil met bijvoorbeeld de weigeringsgrond in verband met de Wet
bibob die in artikel 5.31 van de Omgevingswet is opgenomen. 950
Ook het voorzorgbeginsel kan dienen als weigeringsgrond voor vergunningen, (uiteraard) mits voldoende
gemotiveerd.951
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Inwerkingtreding van de vergunning
De hoofdregel op grond van art. 16.79 Ow is dat een omgevingsvergunning de dag na bekendmaking
(of mededeling) in werking treedt. Het gaat dan om vergunningen voor activiteiten die niet
onomkeerbaar zijn.
Vergunningen voor activiteiten die onomkeerbaar zijn, treden inwerking vier weken nadat het besluit
bekend is gemaakt. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan,
de omgevingsvergunning niet in werking treedt voordat op dat verzoek is beslist (automatisch
schorsende werking). Bij AMvB worden de onomkeerbare activiteiten limitatief opgesomd. Het gaat
daarbij in ieder geval om activiteiten waarbij slopen en kappen aan de orde zijn. 952

Rechtsbescherming
De regering heeft gekozen voor een uniforme regeling ten aanzien van de procedures. De reden is dat
uitzonderingen voor een aantal activiteiten in procedurele bepalingen het stelsel ingewikkelder
maken. Daarmee wordt het minder inzichtelijk voor de gebruikers, met meer kans op fouten en
procedurele missers. Uniformiteit komt de snelheid en rechtszekerheid ten goede.
Hoewel de gang naar de rechter voor het afdwingen van een besluit een mogelijkheid is, deelt de regering het
standpunt van deze leden dat een aanvrager hier niet op zit te wachten en recht heeft op tijdige afhandeling van
de aanvraag. Dit hoort bij goede dienstverlening door de overheid. Een goed voorbeeld is de watervergunning op
grond van de Waterwet, waarop de regeling voor de lex silencio positivo niet van toepassing is. De
waterbeheerders hebben expliciet ingezet op tijdige besluitvorming. Deze praktijk laat zien dat vooral goede
dienstverlening er aan kan bijdragen dat tijdig wordt besloten. Het alternatief voor de lex silencio positivo is de in
de Awb opgenomen regeling voor de dwangsom bij niet tijdig beslissen. Deze is van toepassing op zowel de
uitgebreide als de reguliere procedure. 953
Artikel 16.79, derde lid Omgevingswet bevat de mogelijkheid om een omgevingsvergunning eerder in werking te
doen treden dan de gangbare wettelijke termijn indien spoedeisende omstandigheden dit rechtvaardigen. Om te
voorkomen dat een verzoek om voorlopige voorziening alsnog vertraging oplevert, kan het bevoegd gezag de
schorsende werking buiten toepassing verklaren bij afgifte van een spoedeisende omgevingsvergunning. Het
spreekt voor zich dat van deze bevoegdheid terughoudend gebruik moet worden gemaakt, gezien de
verstrekkende gevolgen voor de rechtsbescherming.

Beroep in twee instanties
De rechtsbescherming bij omgevingsvergunningen (afdeling 5.1) wordt vormgegeven conform de
keuze die bij invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is gemaakt. Dit betekent
beroep in twee instanties.
Beroep in eerste aanleg bij de rechtbank, met de mogelijkheid van hoger beroep bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit volgt de hoofdregel van de Awb. Argumenten voor
beroep in twee instanties zijn onder andere de zorgvuldigheid en kwaliteit van de rechtspraak, ruimte
voor de hogere rechter om aan rechtsvorming te doen en de mogelijkheid van een herkansing voor
partijen.
Verder brengt het de rechtspraak dichter bij de burger. De verwachting is dat dit zal leiden tot een
taakverlichting bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Deze argumenten gelden
nog steeds. 954
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Afschaffing lex silencio positivo voor de omgevingsvergunning
Zowel voor de reguliere procedure als voor de gevallen waarin afdeling 3.4 Awb van toepassing is, is
bij overschrijding van de beslistermijn de regeling van de dwangsom bij niet tijdig beslissen uit
paragraaf 4.1.3.2 Awb van toepassing.955
Bij overschrijding van de beslistermijn verbeurt het bestuursorgaan, nadat na een ingebrekestelling door de
aanvrager alsnog veertien dagen zijn verstreken, een dwangsom.

Anders dan onder de Wabo het geval was, is ook bij de reguliere procedure in de Omgevingswet, niet
langer de regeling voor de positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen (lex silencio positivo)
uit paragraaf 4.1.3.3 Awb van toepassing. 956
De vergunning van rechtswege is een belangrijk instrument voor de versnelling van besluitvorming. Dit
instrument brengt echter, gezien een aantal vernieuwingen die met de Omgevingswet worden beoogd,
complicaties met zich mee. Het gaat dan onder meer om de verdergaande integratie van toestemmingen in de
omgevingsvergunning in combinatie met de onderbrenging van meer omgevingsvergunningen onder de
reguliere voorbereidingsprocedure.
Als voor één van de activiteiten, bijvoorbeeld vanwege Europeesrechtelijke verplichtingen, een voorafgaande
beoordeling van de aanvraag is vereist, uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing moet worden
verklaard. De lex silencio positivo past daarnaast niet goed bij de ruimere afwegingsruimte die aan de
bestuursorganen voor de beoordeling van aanvragen om omgevingsvergunningen zal worden gegeven. Bij de
beoordeling van vergunningaanvragen zal daarom maatwerk nodig zijn en er zullen aan omgevingsvergunningen nauwelijks meer standaardvoorschriften worden verbonden. 957
Bovendien levert toepassing van de lex silencio positivo problemen op als het gaat om de toedeling van functies
aan locaties door het Rijk en de provincie (in verband met nationale of provinciale belangen). Deze toedeling
vindt zo veel mogelijk plaats in het omgevingsplan om de inzichtelijkheid voor de burger te vergroten. Dergelijke
belangen op het terrein van de fysieke leefomgeving kunnen geschaad worden door een van rechtswege
verleende omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit. 958

Om deze redenen stelt de regering voor om bij de omgevingsvergunning niet langer te werken met
de regeling van de lex silencio positivo.
Voordeel hiervan is dat een uniformering kan worden doorgevoerd. Voor zowel de reguliere als de uitgebreide
voorbereidingsprocedure is dus de in de Awb opgenomen regeling voor de dwangsom bij niet tijdig beslissen
van toepassing.959

Intrekking omgevingsvergunning
De Omgevingswet biedt het bevoegd gezag een aantal mogelijkheden om een omgevingsvergunning
geheel of gedeeltelijk in te trekken, waardoor ook kan worden gestuurd op het beschikbaar maken of
juist beperken van de gebruiksruimte en op het waarborgen van de veiligheid en het beschermen van
de gezondheid en het milieu.
De volgende intrekkingsgronden van artikel 5.40, tweede lid, zijn hiertoe van belang. Op grond van artikel 5.40,
tweede lid, onder b, kan het bevoegd gezag een omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekken als daar
gedurende een jaar of een in de vergunning bepaalde langere termijn geen gebruik van is gemaakt.
Daarnaast kan een omgevingsvergunning op grond van artikel 5.40, tweede lid, onder a, worden ingetrokken op
gronden die bij AMvB zijn bepaald. Deze laatste intrekkingsgronden kunnen echter alleen betrekking hebben op
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het hetzelfde oogmerk waarvoor een vergunningplicht is ingesteld. Als het gaat om een milieubelastende
activiteit is dat oogmerk: «het waarborgen van de veiligheid en het beschermen van de gezondheid en het
milieu». Dit volgt uit artikel 5.40, tweede lid, onder a, in samenhang met de artikelen 5.42, eerste lid, en 5.26,
eerste lid.
De vergunning kan dus in dat geval alleen (deels) worden ingetrokken als dat vanuit het oogpunt van milieu
gewenst is. Bijvoorbeeld in die situaties waar ondanks het treffen van BBT-maatregelen en
maatwerkvoorschriften de kwaliteit van de fysieke leefomgeving onder druk staat. In bovenstaande gevallen gaat
het dus steeds om een besluit over een specifieke activiteit in relatie tot de specifieke leefomgeving. Het
toepassen van de tweede genoemde intrekkingbevoegdheid is op wetsniveau niet aan een termijn gebonden. 960

Toezicht en handhaving op vergunningen
Binnen het stelsel van de Omgevingswet wordt degene die de activiteit verricht primair
verantwoordelijk geacht voor de naleving van de regels die gelden voor het verrichten van activiteiten.
Voor vergunningplichtige activiteiten is dit verwoord in artikel 5.37, eerste lid, van de Omgevingswet. Het gaat
daarbij om de vergunninghouder. Deze moet de vergunningvoorschriften zelf naleven en zorgen dat deze door
zijn werknemers of contractanten worden nageleefd. Dit besluit bevat soortgelijke bepalingen voor de activiteiten
die worden geregeld met algemene rijksregels: degene die de activiteiten verricht, moet voldoen aan de regels
van dit besluit. In de tekst van het besluit is naar aanleiding van de consultatie verduidelijkt dat net als bij
vergunningplicht diegene zorg moet dragen voor de naleving van de voorschriften over de activiteit door
bijvoorbeeld door werknemers.
Door het aanvragen van een vergunning, het doen van een melding of het verstrekken van gegevens wordt voor
het bevoegd gezag duidelijk, wie degene is die de activiteit zal verrichten. Het gaat daarbij dus ook om degene
die verantwoordelijk is voor het verrichten van de activiteiten, zoals de eigenaar of de opdrachtgever. Die wordt
dan als normadressaat gezien en is aanspreekpunt voor bijvoorbeeld overleg over een maatwerkvoorschrift, of
bij een waarschuwing voorafgaand aan handhaving. Dit besluit bevat de verplichting om het bevoegd gezag te
informeren als de normadressaat wijzigt. Dit laatste is gewijzigd mede naar aanleiding van de consultatie.
Hierdoor is het bevoegd gezag op de hoogte van een dergelijke wijziging.

Ook is de normadressaat voor ongewone voorvallen in afdeling 2.7 geüniformeerd met de
normadressaat voor andere regels. Hiermee is verduidelijkt dat degene die de activiteit verricht ook
degene is die de regels in afdeling 2.7 bij een ongewoon voorval moet naleven.
Het is niet zo is dat een algemene regel controle vooraf onmogelijk maakt, en dat een vergunning
controle vooraf waarborgt. Tevens is het niet zo dat een vergunningplicht handhaving achteraf per
definitie eenvoudiger of zelfs onnodig maakt. De verhouding tussen vergunningen en algemene regels
ligt genuanceerder. 961
Allereerst leent een deel van de regels zich eigenlijk niet voor controle vooraf, maar kan alleen tijdens het
uitvoeren van de activiteit worden gecontroleerd. Waar controle vooraf mogelijk is, biedt binnen algemene regels
het instrument melding voor veel activiteiten een vergelijkbare mogelijkheid van controle vooraf als het
instrument vergunning.
Veelal moet de melding vier weken voor aanvang van de activiteit worden gedaan, en dat biedt het bevoegd
gezag dus de mogelijkheid om een voorafgaande controle uit te voeren. Verder is het van belang om bij het
vergelijken van algemene regels en vergunningen niet alleen het moment van een start van een activiteit in
ogenschouw te nemen, maar ook de verdere looptijd van de activiteit in de beschouwing te betrekken. Naarmate
daarin meer dynamiek zit, wordt de waarde van een voorafgaande controle betrekkelijker.
Als een dergelijke dynamische activiteit vergunningplichtig is, zal er veelal op toegezien moeten worden of de
activiteit nog overeenkomt met de eerder verleende vergunning, en dat wijziging van de activiteit niet zonder de
vereiste vergunning heeft plaatsgevonden. Is dat laatste het geval, dan komt discussie over het alsnog legaliseren
960
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van de wijzigingen aan de orde, en over de bij dat legaliseren te stellen voorschriften. Bij het reguleren door
middel van algemene regels kan in plaats daarvan direct de vraag aan de orde zijn, of de algemene regel wordt
nageleefd.
Bij het opstellen van de AMvB’s is de doelgroepenbenadering een uitgangspunt. De regels die gericht zijn op
dezelfde doelgroep worden zo veel mogelijk bij elkaar gebracht. Gegeven dat uitgangspunt zullen de risicovolle
bedrijven de op hen van toepassing zijnde regels op één plek aantreffen, namelijk in het Bal. Daarin zullen zowel
de vergunningplichtige activiteiten als de algemene regels voor risicovolle bedrijven opgenomen worden. Ook de
regels over toezicht en handhaving zullen op één plek worden opgenomen, namelijk in het voorgenomen
Omgevingsbesluit. Dit levert een inzichtelijk en duidelijk systeem op voor zowel bedrijven als toezichthouders. 962

Vergunning en specifieke zorgplicht
De specifieke zorgplicht geldt ook voor vergunningplichtige activiteiten. Het werken met een
specifieke zorgplicht in plaats van uitputtende regels is vaak ook wenselijk in vergunningplichtige
situaties.
Ook daarvoor geldt dat vergunningvoorschriften niet alle mogelijke situaties kunnen dekken, wil een
vergunning nog leesbaar en niet onnodig omvangrijk zijn en niet onnodig vaak behoeven te worden
gewijzigd. Dit is te meer het geval doordat vergunningen in toenemende mate alleen worden ingezet
voor de complexe situaties. 963
In dit besluit is daarom gekozen om de specifieke zorgplichten ook van toepassing te laten zijn op
vergunningplichtige activiteiten. Daarmee wordt voorkomen dat in elke vergunning afzonderlijk een specifieke
zorgplicht wordt opgenomen, om de beoogde strekking van de regels, bedoeld in de artikelen 4.22 tot en met
4.29 van de wet, te waarborgen. Het in algemene rijksregels vastleggen van de specifieke zorgplicht zorgt daarmee
ook voor gelijk speelveld.

De specifieke zorgplicht is zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk handhaafbaar.

Kostenverhaal via omgevingsvergunning en projectbesluit
Voor een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit geldt dat kosten
alleen verhaald kunnen – en moeten - worden met toepassing van de methode voor integrale
gebiedsontwikkeling. Omdat beide gericht zijn op spoedige realisatie van een project, maakt de
Omgevingswet hiervoor niet de kostenverhaalmethode voor organische gebiedsontwikkeling mogelijk.
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19.

PROVINCIALE OMGEVINGSVERORDENING

Inleiding
Alle provinciale regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving worden gebundeld in één
integrale provinciale omgevingsverordening. Deze verordening vervangt diverse verordeningen op
het gebied van ruimte, water, milieu, natuur, (vaar)wegen, landschap, luchtvaart (voor zover deze zien
op activiteiten ‘op de grond’) en ontgrondingen.

UItvoeringsgericht
De omgevingsverordening is de uitvoeringsgerichte vertaling van het provinciale beleid voor het
fysieke domein, zoals dat verwoord is in de provinciale omgevingsvisie en de daarop gebaseerde
programma’s. De provinciale omgevingsverordening bevat uitsluitend beleid ter uitvoering van taken
die door het Rijk aan de provincie zijn toegekend en taken ter behartiging van het provinciaal belang.
De omgevingsverordening bevat regels die zich richten tot drie doelgroepen:
•
•
•

gedeputeerde staten: regels over omgevingswaarden, beoordelingsregels voor vergunningen, het
toepassen van flexibiliteit of regels over het opstellen van programma’s en projectbesluiten;
gemeenten en waterschappen: instructieregels over de uitoefening van aan hen toebedeelde
taken en bevoegdheden;
burgers en bedrijven, zoals algemene regels met daarin eventueel vergunningenstelsels

De Omgevingswet kent geen wettelijke plicht voor de instandhouding van een
planologische commissie.

provinciale

De provinciale omgevingsverordening bevat verplichte instructieregels van het Rijk ter bescherming van o.m.
stiltegebieden en cultureel erfgoed en facultatieve regels die gericht zijn op de doorwerking van provinciaal
beleid. De provinciale omgevingsverordening is van groot belang voor het beleid van gemeente en waterschap.
Bepalingen uit de verordening kunnen (rechtstreeks) doorwerken in het omgevingsplan, maar raken ook de
uitoefening van de bevoegdheden op het gebied van de vergunningverlening door gemeente en waterschap.
Om ongewenste (planologische) ontwikkelingen te voorkomen, kunnen Gedeputeerde Staten ter voorbereiding
op een wijziging van de provinciale omgevingsverordening een voorbereidingsbesluit nemen.
De provincies kunnen slechts in bepaalde gevallen De provincies kunnen slechts in bepaalde gevallen
rechtstreeks burgerbindende regels stellen in de omgevingsverordening stellen in de omgevingsverordening,
maar dienen hier terughoudend mee om te gaan. Dergelijke regels dienen zoveel als mogelijk in het
omgevingsplan een plaats te krijgen.

De provincies hebben een belangrijke bestuurlijke rol bij het verbinden en regisseren van de opgaven
in de fysieke leefomgeving. De rol de provincie inneemt, verschilt per provincie en is afhankelijk van
de ruimte die de Omgevingswet biedt, de aard van de problematiek die in de betreffende provincie
speelt, de specifieke kenmerken van die provincie en de politieke cultuur binnen de provincie. 964
Uit een oogpunt van afstemming, kenbaarheid en beschikbaarheid is het wenselijk dat ook de
provinciale omgevingsrechtelijke regels worden gebundeld in één omgevingsverordening.
Daarom gaat de huidige provinciale ruimtelijke verordening (de Wro-opvolger van de streekplannen uit het
WRO-tijdperk) en alle andere sectorale provinciale beleidsdocumenten met het karakter van een verordening,
die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving, op in de provinciale omgevingsverordening.
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De integratie wordt niet, zoals bij bestemmingsplannen, via het overgangsrecht vormgegeven, zodat
provincies de integratie zelf ter hand zullen moeten nemen. Het overgangsrecht in de Invoeringswet
Omgevingswet zal hiervoor een overgangstermijn bevatten. 965

Relatie provinciale omgevingsvisie – provinciale omgevingsverordening
In de omgevingsvisie (artikel 3.2 Ow) geeft de provincie, naast het noemen van de hoofdzaken van
haar beleid op het terrein van de fysieke leefomgeving, globaal aan hoe zij de hoofdzaken wil
realiseren en met welke instrumenten. De uitwerking en de uitvoering van het in de omgevingsvisie
vastgelegde beleid gebeurt via programma’s en de omgevingsverordening.
De provinciale omgevingsverordening verschilt van het omgevingsplan en de waterschapsverordening,
doordat er instructieregels in staan die zich richten op de wijze waarop andere overheden (gemeenten en
waterschappen) hun taak dienen uit te voeren.

Invloed Rijk op omgevingsverordening
besluit bevat voorbeschermingsregels over de provinciale omgevingsverordeningen. Dit betreft
instructieregels over cultureel erfgoed (in het bijzonder de provinciale instructieregels over de
werelderfgoederen), stiltegebieden, het beschermen van de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden met het oog op de drinkwaterwinning, de lokale spoorweginfrastructuur en
provinciale wegen.
Op grond van artikel 2.27 Ow is het Rijk verplicht om instructieregels te stellen over de omgevingsverordening
van de provincie met het oog op de bescherming van regionale wateren waaruit water voor de
drinkwaterwinning wordt onttrokken. Ook deze regels zullen worden opgenomen in het voorgenomen Bkl.
Uitgangspunt daarbij is dat aan drinkwaterbronnen een passende bescherming wordt toegekend en dat geen
potentieel verontreinigende of risicovolle activiteiten worden toegestaan in het grondwaterbeschermingsgebied. De levering van drinkwater zelf wordt op een toereikende wijze geborgd door de
Drinkwaterwet. Daar verandert de Omgevingswet niets aan.966

Voorbereidingsbescherming
Soms is het nodig om regels te stellen die voorkomen dat er ontwikkelingen plaatsvinden die het
voorgenomen beleid doorkruisen. Gedurende de periode dat de omgevingsverordening wordt
voorbereid of gedurende de periode dat de provinciale omgevingsverordening nog niet is aangepast
aan bijvoorbeeld nieuwe instructieregels, kunnen GS een voorbereidingsbesluit nemen. Dit besluit kan
voorbeschermingsregels bevatten die direct bindend zijn voor burgers en bedrijven.967
Het zijn naar hun aard tijdelijke regels die gelden totdat de omgevingsverordening is vastgesteld of de
omgevingsplannen zijn aangepast aan in de omgevingsverordening opgenomen instructieregels. Ze vervallen
na anderhalf jaar of eerder, te weten zodra de wijziging van de omgevingsverordening in werking is getreden.

Soorten regels in de provinciale omgevingsverordening
De omgevingsverordening bevat drie soorten regels.
➢ regels die rechtstreeks gericht zijn tot burgers en bedrijven, zoals:
1. algemene regels,
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2.
3.
4.
5.

maatwerkregels,
functielocatieregels,
vergunningstelsels met bijbehorende beoordelingskader (art. 4.4 lid 2 Ow),
beoordelingsregels voor bevoegde gezagen voor de verlening van “binnenplanse” en
“buitenplanse” vergunningen voor omgevingsplanactiviteit (via het Invoerings-besluit).

➢ regels die gericht zijn tot het uitvoerend bestuur van de provincie (GS), zoals:
6. omgevingswaarden en
7. beoordelingsregels voor vergunningaanvragen.
➢ instructieregels over de uitoefening van taken en bevoegdheden door gemeenten en
waterschappen.
Als een omgevingswaarde in de omgevingsverordening wordt vastgesteld, moet daarbij tevens worden
aangegeven of die waarde een resultaatsverplichting, een inspanningsverplichting of een andere verplichting
inhoudt. Het opnemen van een resultaatsverplichtende omgevingswaarde in de verordening verplicht de
provincie tot het opstellen van een programma (met verplichte monitoring). De frequentie van de monitoring
van de verplichte provinciale programma’s wordt – ingevolge artikel 20.2, tweede lid Omgevingswet - vastgelegd
in de omgevingsverordening.

In plaats van een omgevingswaarde kan ook een objectieve norm voor een bepaalde (milieu)kwaliteit
in de verordening worden opgenomen in een instructieregel gericht op functietoedeling of een
beoordelingsregel voor een omgevingsvergunning: een zogeheten (milieu)kwaliteitsnorm.
De programmaplicht geldt dan niet. Het rijk doet dit bijvoorbeeld bij geluid en geur in het Bkl. Een (milieu)
kwaliteitsnorm geeft meer mogelijkheden om binnen grenzen afwegingsruimte of beleidsruimte te bieden aan
gemeente of waterschap.968

Rechtstreeks (burger) bindende regels in de omgevingsverordening
Zoals in de vorige paragraaf is weergegeven kunnen provincies in beginsel rechtstreeks
burgerbindende regels opnemen in de omgevingsverordening. Zij dienen met deze bevoegdheid –
mede gelet op het subsidiariteitsbeginsel - terughoudend om te gaan. De wetgever wil immers vanuit
het oogpunt van de kenbaarheid van regels bevorderen, dat rechtstreeks werkende regels zoveel als
mogelijk in het omgevingsplan een plaats te krijgen.
De regering onderschrijft dat het de voorkeur verdient om regels die betrekking hebben op burgers en bedrijven en
die per locatie verschillen, waar mogelijk en doelmatig, in het omgevingsplan op te nemen. Voor de regels die
burgers en bedrijven lokaal het meeste raken – de evenwichtige toedeling van functies aan locaties en de regels die
met het oog daarop zijn gesteld – stuurt de Omgevingswet in die richting door opdracht aan de gemeenten te geven
om in het omgevingsplan dergelijke regels te stellen.
Door te bepalen dat de regels in bestemmingsplannen en beheersverordening bij inwerkingtreding van de
Omgevingswet deel uit zullen maken van het omgevingsplan, wordt dit direct bij inwerkingtreding al in belangrijke
mate bereikt. Ook voor provinciale en rijksregels geldt de voorkeur dat dit type regels via het omgevingsplan
burgerbindend wordt vastgesteld. Provincies en het Rijk beschikken hiertoe over de bevoegdheid om
instructieregels te geven over de inhoud van omgevingsplannen. 969
De omgevingsverordening is niet bedoeld voor de aanwijzing van locaties voor een windmolenpark. Voor de
aanwijzing van dergelijke locaties kunnen instrumenten zoals de omgevingsvisie, een programma, of een
voorkeursbeslissing bij de projectprocedure worden ingezet. Het besluit over de concrete realisatie van een
968
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windmolenpark vindt vervolgens plaats via een projectbesluit (of bij kleine projecten via een omgevingsvergunning).
Mocht in een omgevingsverordening toch onverhoopt een locatie zijn aangewezen voor een windmolenpark, dan
heeft dit besluit op dat onderdeel eigenlijk niet meer het karakter van een verordening met regels van algemene
strekking. In dat geval zal toch een plan-MER moeten worden gemaakt.
Mocht in een omgevingsverordening toch onverhoopt een locatie voor zo’n park zijn aangewezen, dan heeft dit
besluit op dat onderdeel eigenlijk niet meer het karakter van een verordening met regels van algemene strekking.
In dat geval zal toch een plan-MER moeten worden gemaakt. Hierin voorziet het wetsvoorstel. In artikel 16.32,
tweede lid, is aangegeven dat een omgevingsvisie, programma, voorkeursbeslissing of omgevingsplan in ieder geval
onder de reikwijdte van de regeling voor de plan-MER vallen (paragraaf 16.4.1). Doordat «in ieder geval» is
opgenomen en voor de aanwijzing van de plan-mer-plicht in het eerste lid van artikel 16.32 rechtstreeks wordt
aangesloten bij de smb-richtlijn, zou in dit geval de plan-mer-plicht van toepassing zijn op de omgevingsverordening.970
Voorbeelden van rechtsreeks werkende provinciale regels zijn: een gebod voor de instandhouding van houtwallen
in aangewezen gebieden met een landschappelijke waarde. Een verbod om met drones te vliegen in aangewezen
stiltegebieden. Denk ook aan maatwerkregels en maatwerkvoorschriften in het kader van de verlening van
vergunningen van milieubelastende activiteiten.

Net zoals dat voor het Rijk en waterschappen geldt, kan het voorkomen dat de provincie regels wenst
te stellen waarvan het niet effectief en doelmatig is als deze langs de «omweg» van een instructieregel
worden gesteld. Daarbij moet telkens zorgvuldig door de provincie worden afgewogen of het nadeel
van een beperktere kenbaarheid en het ontbreken van afstemming met de regels uit een
omgevingsplan, opweegt tegen de voordelen om uit een oogpunt van doelmatigheid en
doeltreffendheid zelf in de omgevingsverordening regels te stellen.
Een voorbeeld waaraan gedacht kan worden waarbij de provincies rechtstreeks zelf regels stellen is de
mogelijkheid tot het aanwijzen van gebieden in verband met de bescherming van een landschappelijk of
natuurbelang dat de provincie in haar beleid heeft aangemerkt als provinciaal belang. Ook kan gedacht worden
aan de aanwijzing van grondwaterbeschermingsgebieden.
Denkbaar is overigens dat een provincie de toedeling van functies aan locaties als zodanig met een instructieregel
opdraagt aan gemeenten, maar dat de met het oog op die functies gestelde regels voor deze locaties uniform en
centraal in de provinciale verordening worden opgenomen. Hiermee kan worden vermeden dat veel gemeenten
voor veel locaties dezelfde regels in hun omgevingsplannen moeten «overschrijven». Zodra bij het stellen van de
regels afweegruimte bestaat, ligt het voor de hand om ook het stellen van die regels aan gemeenten over te laten.

Bevoegdheid tot aanwijzen gebieden door provincies
Het blijft mogelijk voor provincies om te bepalen welke gebieden zij willen beschermen, met welke
regels, instrumenten en inhoudelijke voorschriften. De Omgevingswet regelt in de artikelen 4.1 en 5.4
dat een provincie in haar omgevingsverordening met het oog op de doelen die de wet stelt, regels kan
stellen over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Dat
omvat ook de mogelijkheid tot het aanwijzen van gebieden in verband met de bescherming van een
landschappelijk of natuurbelang dat de provincie in haar beleid heeft aangemerkt als provinciaal
belang. 971
Artikel 4.2, tweede lid, is in het wetsvoorstel opgenomen in het licht van de mogelijkheid om, in aanvulling op de
toedeling van functies aan een locatie door de gemeente, in de omgevingsverordening een beschermende
nevenfunctie toe te delen aan de locatie of daarover regels te stellen.
Voorbeelden zijn de toedeling van de functie grondwaterschermingsgebied of stiltegebied (nu Wet milieubeheer),
zeer kwetsbaar gebied voor ammoniak (nu Wet ammoniak en veehouderij), gebied waar een provinciale
omgevingswaarde geldt en beperkingengebied voor een provinciale weg (nu provinciale wegenverordening).

970
971

Kamerstukken II, vergaderjaar 2014/15, 33 962, nr.23, p.72.
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Dergelijke locaties en daaraan gekoppelde regels hebben in grotere of kleinere mate invloed op de functie van een
locatie, zonder echter uitputtend die functie te bepalen.
Artikel 4.2 vraagt de provincie om voor dit soort situaties van functietoedeling gebruik te maken van de bevoegdheid
om instructieregels of instructies te geven over het omgevingsplan en niet zelf regels te geven die de functies (mede)
bepalen. Dat waarborgt dat burgers en bedrijven de locatiespecifieke regels voor een gebied zoveel mogelijk bij elkaar
vinden in het omgevingsplan.
De gemeente kan de eigen regels dan zo goed mogelijk afstemmen op de provinciale kaders. De provincie kan echter
kiezen voor direct burgerbindende regels als het gebruik van instructieregels of instructies niet doelmatig en
doeltreffend is. Een voorbeeld is de situatie dat naleving van de instructieregel vrij bewerkelijk is voor de betrokken
bestuursorganen, terwijl de doelgroep van de regel voldoende kennis en vaardigheden bezit om zelf de
locatiespecifieke regels in de omgevingsverordening te vinden. Het Rijk en de provincie kunnen deze functietoedeling
alleen rechtstreeks wijzigen via een projectbesluit.972
Op zichzelf is het een juiste constatering dat voor de provinciale omgevingsverordening en de waterschapsverordening artikel 4.4 van het wetsvoorstel een uitdrukkelijke grondslag geeft om activiteiten aan een
vergunningsvereiste te binden. Hieraan ligt louter een wetstechnische reden ten grondslag. Hierbij kunnen ook
beoordelingsregels worden gegeven die bij het nemen van de beslissing op de aanvraag om omgevingsvergunning
betrokken moeten worden.
Het Rijk zal via een instructieregel de provincies verplichten om in de provinciale omgevingsverordening
instructieregels op te nemen, waarmee de provincie de gemeente verplicht om in het omgevingsplan regels op te
nemen voor het behoud van deze werelderfgoederen.973

Ontheffing instructieregel omgevingsverordening
In geval van een verzoek om ontheffing van een bij omgevingsverordening gestelde instructieregel
vindt de beoordeling plaats door gedeputeerde staten.
De beoordeling of er sprake is van «een onevenredige belemmering van de uitoefening van de taak of bevoegdheid
in verhouding tot het belang dat wordt gediend met de instructieregel» is in de eerste plaats een feitelijke
constatering dat de ontwikkeling waarvoor de ontheffing wordt gevraagd, hoewel niet in overeenstemming met de
tekst van de gestelde instructieregel, toch in overeenstemming of verenigbaar is met het aan die instructieregel ten
grondslag liggende beleidsdoel.974

Opbouw van de provinciale omgevingsverordening
Een omgevingsverordening (de regeling) bestaat uit de volgende onderdelen:
• regels: de regels bestaan altijd uit de juridische regeltekst en werkingsgebieden (de gebieden waar
afzonderlijke regels gelden en die worden begrensd door coördinaten);
• bijlagen: een regeling kan bijlagen bevatten;
• eventueel toelichting: geeft uitleg op de regels. Dit kan artikelsgewijs zijn. 975
De toelichting is juridisch geen onderdeel van de omgevingsverordening. De toelichting wordt echter wel
aangemerkt als omgevingsdocument (artikel 16.2 Ow) en wordt in een elektronisch bestand beschikbaar gesteld
aan het Register Omgevingsdocumenten. 976

De inhoud van de provinciale omgevingsverordening

Verplichte onderdelen zijn:
o

rijksomgevingswaarden voor waterkwaliteit, luchtkwaliteit en zwemwater;
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974 Kamerstukken II, vergaderjaar 2014/15, 33 962, nr.23, p.95.
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o
o
o
o
o

o

o

o
o

omgevingswaarden voor regionale waterkeringen en voor - bij de omgevingsverordening
aangewezen - gebieden met een bepaalde overstromingskans per jaar;
vergunningstelsels
De provincie is bevoegd gezag voor - onder meer - de
omgevingsvergunning voor ontgrondingen en voor IPCC-installaties;
boordelingskaders voor vergunningverlening;
instructieregels voor stiltegebieden;
instructieregels gericht aan gemeenten en waterschappen, die betrekking hebben op de
uitoefening van aan hen toebedeelde taken en bevoegdheden en die gaan over de inhoud,
toelichting of motivering van een besluit;
instructieregels gericht aan GS, zoals: beoordelingsregels voor vergunningen, beleidsregels
voor de verlening van ontheffingen en regels voor de vaststelling van een programma of
projectbesluit;
De regels voor een programmatische aanpak die door een provincie of gemeente wordt
vastgesteld worden opgenomen in de omgevingsverordening respectievelijk het
omgevingsplan;
regels over beperkingengebiedactiviteiten bij lokale spoorwegen;
op grond van artikel 3.16 moet in de omgevingsverordening worden bepaald hoe de
omgevingswaarde of andere doelstelling uit het programma betrokken wordt bij de
uitoefening van taken en bevoegdheden. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om de verlening van
vergunningen.
Toelichting. De Omgevingswet bepaalt dat alleen als het niet doelmatig en doeltreffend zou zijn om via
instructieregels of instructies te werken, de provincie de toedeling van functies aan locaties zelf direct
in de omgevingsverordening kan vastleggen. Voorbeeld: twee provincies hebben in een provinciale
monumentenverordening regels gesteld over de aanwijzing en het behoud van monumenten van
provinciaal belang. Voor activiteiten die in de verordeningen zijn genoemd geldt een vergunningplicht.
Deze verordeningen zullen opgaan in de omgevingsverordening. Omdat het toekennen van de status
«monument» inhoudt dat aan dat object een functie wordt toegekend, geldt ook hier het uitgangspunt
dat deze aanwijzing en regulering vorm krijgt via instructieregels of instructies op grond van afdeling
2.5. 977
Het betekent dat de regels in die bedoelde verordeningen met toepassing van artikel 4.2, tweede lid,
van de Omgevingswet moeten worden geherformuleerd als instructieregels over de inhoud van
omgevingsplannen. Alleen als provinciale staten tot het gefundeerde oordeel komen dat
instructieregels over activiteiten tot behoud van monumenten van provinciaal belang in het
omgevingsplan niet doelmatig en doeltreffend zijn, biedt de Omgevingswet de mogelijkheid om van de
hoofdregel af te wijken. Daarbij moeten wel de grenzen van artikel 2.3, tweede lid, in acht worden
genomen.978

Facultatieve onderdelen provinciale omgevingsverordening:
➢
➢
➢
➢

specifieke zorgplichten;
meldingsplichten;
maatwerkregels;
instructieregels op grond van artikel 2.22 Omgevingswet en beoordelingsregels voor
aanvragen om omgevingsvergunningen op grond van artikel 5.18, tweede lid, Omgevingswet;
➢ beoordelingsregels voor omgevingsplanactiviteiten die het Natuurnetwerk Nederland raken,
dit in aanvulling op de op grond van artikel 5.17 Omgevingswet in combinatie met 5.20
Omgevingswet bij algemene maatregel van bestuur gegeven landelijke beoordelingsregels
voor activiteiten die afwijken van het omgevingsplan;
977
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➢ een bestuursorgaan van buiten de provincie kan worden aangewezen dat belast wordt met
het opstellen van een programma;
➢ instructieregels voor waterschappen en gemeenten. De regels hebben ten doel dat wordt
voldaan aan omgevingswaarden of andere provinciale beleidsdoelstellingen;
➢ een verbod (al of niet behoudens ontheffing) om een activiteit zonder omgevings-vergunning
te verrichten (artikel 4.4, tweede lid, Omgevingswet); bijv. ter regulering van het gebruik van
drones in bepaalde gebieden;
➢ ontheffingen van Rijksinstructieregels (art. 2.32 Omgevingswet);
➢ artikel 4.1. -regels: in de omgevingsverordening kunnen met het oog op de doelen van de wet
regels worden gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke
leefomgeving;
➢ artikel 4.2-regels (toedeling van functies aan locaties). De omgevingsverordening bevat
uitsluitend een toedeling van functies aan locaties en met het oog daarop gestelde regels, als
het onderwerp van zorg niet doelmatig en doeltreffend met een instructieregel als bedoeld in
artikel 2.22, eerste lid, of een instructie als bedoeld in artikel 2.33, eerste lid, kan worden
behartigd;
➢ beoordelingsregels gericht tot GS voor uitoefening bevoegdheden;
➢ Beleidsregels (bijvoorbeeld voor het opleggen van maatwerkvoorschriften of specifieke
zorgplichten);
➢ delegatiebepalingen van Provinciale Staten aan GS (art. 2.8 Ow);
➢ bij een provinciale omgevingswaarde een ander bestuursorgaan wordt aangewezen dat belast
wordt met het opstellen van een programma.
Het is niet duidelijk in hoeverre de provinciale omgevingsverordening een juridische basis biedt voor het
opnemen van verplichtingen voor grondgebruikers, zoals bijvoorbeeld de verplichting tot instandhouding
van landschappelijk waardevolle boomwallen.
Provinciale instructieregels. De omgevingsverordening kan op grond van artikel 5.18, tweede lid Ow
beoordelingsregels bevatten voor activiteiten die in strijd zijn met het omgevingsplan en het Natuurnetwerk
Nederland raken, dit in aanvulling op de op grond van artikel 5.17 Ow in combinatie met art. 5.20 Ow bij
algemene maatregel van bestuur gegeven landelijke beoordelingsregels voor afwijkactiviteiten. 979
Dat geldt bijvoorbeeld voor de opdracht aan de provincies om grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden te beschermen en geluidhinder in stiltegebieden te voorkomen of te beperken. Aan deze opdracht
kan niet worden voldaan zonder het stellen van regels voor activiteiten, ofwel direct in de
omgevingsverordening, ofwel via instructieregels aan de gemeente, die vervolgens ter uitvoering daarvan
regels stelt in het omgevingsplan.
Als de algemene regels door het Rijk of een provincie zijn gesteld, kan de mogelijkheid om nadere of
afwijkende voorschriften te stellen ook worden gekoppeld aan de omgevingsverordening. Dat biedt de
provincie de kans om de maatwerkvoorschriften niet alleen voor individuele gevallen te stellen, maar deze
bijvoorbeeld ook voor een bepaald gebied te laten gelden. De Omgevingswet gebruikt voor deze
mogelijkheid de term «maatwerkregels». Om stapeling van algemene regels te voorkomen beperkt de wet
– net als bij maatwerkvoorschriften – de mogelijkheid om bij provinciale omgevingsverordening
maatwerkregels te stellen.
Die mogelijkheid is er alleen voor die onderwerpen die in de algemene regels van het Rijk zijn aangegeven.
Toepassing van deze mogelijkheid gebeurt in de vorm van een besluit tot vaststelling of wijziging van de
verordening. Daarbij gelden dus de procedurele waarborgen voor de totstandkoming van dat besluit. Bij het
stellen van algemene regels moet ook duidelijk zijn bij welk bestuursorgaan de melding moet worden
gedaan en welk bestuursorgaan bevoegd is besluiten te nemen over maatwerkvoorschriften en
gelijkwaardigheid. Voor de omgevingsverordening zijn dat gedeputeerde staten. 980
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Net als voor de waterschapsverordening geldt dat in de omgevingsverordening activiteiten kunnen worden
aangewezen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is. Vergunning wordt verleend op de daartoe in de
omgevingsverordening opgenomen gronden. De mogelijkheden voor bestuursorganen om op dergelijke
wijze lokaal maatwerk te bieden voor vergunningsplichten, komen terecht in het omgevingsplan, de
waterschapsverordening of omgevingsverordening. Daarmee zijn deze mogelijkheden omkleed met
procedurele waarborgen voor inspraak, democratische besluitvorming en – voor wat betreft het
omgevingsplan – rechtsbescherming. Voor een nadere uitleg wordt verwezen naar de artikelsgewijze
toelichting op artikel 5.2. Een voorbeeld is een absolute verbodsbepaling in de omgevingsverordening. 981

Subsidiariteitsbeginsel
Het subsidiariteitsbeginsel speelt een belangrijke rol bij de afbakening van de provinciale bemoeienis
bij het beleid voor de fysiek leefomgeving. Het in artikel 2.3, tweede lid Ow vastgelegde beginsel houdt
in dat een bestuursorgaan van een provincie een taak of bevoegdheid uitsluitend uitoefent als nodig
is: (a) met het oog op een provinciaal belang en dat belang niet op een doelmatige en doeltreffende
wijze door het gemeentebestuur (of waterschap) kan worden behartigd, of (b) voor een doelmatige
en doeltreffende uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van de wet of de uitvoering van
een internationaalrechtelijke verplichting.

Procedure vaststelling provinciale omgevingsverordening
De uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb is van toepassing op de
vaststelling en wijziging van de omgevingsverordening. De vorm en wijze waarop een bestuursorgaan
de fase voorafgaand aan de vaststelling van deze besluiten inricht, wordt ook hier niet wettelijk
geregeld, maar overgelaten aan het bestuursorgaan.
Een besluit tot vaststelling of wijziging van een omgevingsverordening bestaat uit de volgende
onderdelen:
o motivering (onderbouwing in artikel 16.2 Ow): in de motivering wordt beschreven waarom
het bevoegd gezag het besluit neemt. Dit lijkt op een combinatie van het huidige
statenbesluit, het statenvoorstel en de toelichting;
o wijzigingen in de regels en de bijlagen: nieuwe regels kunnen worden toegevoegd en
bestaande regels kunnen worden gewijzigd of verwijderd. Als er bijlagen worden gewijzigd of
verwijderd, wordt dat hier beschreven;
o bijlagen: als er nieuwe bijlagen toegevoegd moeten worden aan de regeling, worden deze
hier geplaatst;
o wijzigingen in de toelichting: de toelichting kan op dezelfde manier bewerkt worden als de
regels. 982
Artikel 2.8 Omgevingswet bepaalt dat provinciale staten de bevoegdheid tot het vaststellen van delen
van de omgevingsverordening kunnen delegeren aan gedeputeerde staten.
Bij een (partiële) wijziging van de provinciale omgevingsverordening wordt er een compleet nieuwe
tekst met toelichting vastgesteld, ook als er slechts beperkte veranderingen zijn.

M.e.r-beoordeling
In een m.e.r.-beoordeling bekijkt het bevoegd gezag of een project mogelijk belangrijke nadelige
milieugevolgen heeft. Als dat zo is, moet een m.e.r.-procedure worden doorlopen.
De omgevingsverordening is niet opgenomen als m.e.r.-(beoordelingsplichtig) besluit in het
981
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Omgevingsbesluit. Dit betekent echter niet dat er nooit een m.e.r.-plicht geldt.
Uit de Smb-richtlijn vloeit voort dat wanneer een bevoegd gezag concrete keuzes maakt ter zake van
projecten die onder de werkingssfeer van de m.e.r.-richtlijn vallen, die keuze gezien moet worden als
een plan of programma waarvoor ingevolge de Smb-richtlijn een plan-m.e.r.-plicht kan bestaan. 983
Het is dus afhankelijk van de inhoud van de provinciale omgevingsverordening of daarin concrete keuzes worden
gemaakt over een zogenaamd m.e.r.-plichtig project of dat de keuze reeds in de Omgevingsvisie of een programma
is gemaakt.
Als de keuze in de omgevingsverordening wordt gemaakt, dan is niet uit te sluiten dat ook een provinciale
omgevingsverordening onder omstandigheden plan-m.e.r.-plichtig is. Bijvoorbeeld wanneer de
omgevingsverordening gelet op functietoedelingsregels mogelijk leidt tot significante effecten op Natura 2000gebieden.

Rechtsbescherming
Omgevingswaarden en functietoedelingsregels kunnen appellabel zijn als zij het karakter hebben van
een concrete beleidsbeslissing. Generieke provinciale functietoedelingsregels hebben uitsluitend
indirecte doorwerking via omgevingsplan. die regels richten zich op de raad en het college.
Omgevingsverordeningen en waterschapsverordeningen zijn niet vatbaar voor beroep bij de bestuursrechter. Een
omgevingsverordening kan zowel instructieregels als algemene regels bevatten. Het ontbreken van een
beroepsmogelijkheid volgt uit de hoofdregel van de Awb dat geen beroep openstaat tegen besluiten inhoudende
algemeen verbindende voorschriften (artikel 8:3, eerste lid, aanhef en onder a, Awb). Het is mogelijk dat in een
omgevingsverordening of een waterschapsverordening een beperkingengebied wordt aangewezen en dat daarvoor
regels tot beperking van het gebruik worden gesteld. In dat geval is wel sprake van een appellabel Awb-besluit,
waartegen volgens de hoofdregel van de Awb beroep in twee instanties openstaat. de omgevingsverordening zijn
geen plan-mer-plichtige plannen. De reden hiervoor is dat dit besluiten zijn met regels van algemene strekking. 984

Doorwerking omgevingsverordening in beleid gemeente en waterschap
Voor wat betreft de doorwerking van de provinciale omgevingsverordening in het beleid van
waterschappen en gemeenten kan het provinciebestuur gebruik maken van een uitgebreid
instrumentarium.
De provincie kan de verticale doorwerking van haar beleid richting gemeenten en waterschappen
bevorderen via de volgende instrumenten:
o omgevingswaarden,
o instructieregels,
o het geven van (concrete) instructies,
o beoordelingsregels voor de behandeling van vergunningen;
Voor een uitgebreide behandeling van het bestuurlijke interventie-instrumentarium wordt verwezen naar Deel 1,
hoofdstuk 4.

Handhaving van de provinciale omgevingsverordening
De wetgever is van mening dat het instrumentarium dat kan worden ingezet in het kader van de
handhaving in het algemeen voldoet en er dus in het kader van de stelselherziening van het
omgevingsrecht geen ingrijpende vernieuwing nodig is. 985
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Dit is alleen anders voor het opleggen van de zogenaamde punitieve (bestraffende) sanctie. Voor dit instrument
acht de regering het wenselijk dat een herbezinning plaatsvindt op de inzet van straf- en bestuursrechtelijke
sancties met als doel tot een meer overzichtelijke en consistente regeling te komen. Voor een uitgebreide
behandeling van dit onderwerp wordt verwezen naar Deel 1, hoofdstuk 6.986

Overgangsrecht
Het is de bedoeling dat de provincies hun nieuwe verordening vastgesteld hebben op het moment dat
de Omgevingswet inwerking treedt. Het is noodzakelijk de oude verordeningen voor een korte periode
na de inwerkingtreding van de Omgevingswet voort te laten bestaan ten behoeve van besluiten die
nog krachtens het overgangsrecht van de Invoeringswet door gemeenten onder het oude recht
genomen mogen worden.
Bij de overgangsrechtelijke problematiek speelt in het bijzonder de huidige planologische verordening als
bedoeld in artikel 4.1 Wro een rol. De daarin krachtens artikel 4.1, eerste lid, Wro, gestelde regels over de
inhoud van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onderdeel
a, onder 2o en 3o, Wabo, kunnen (al dan niet aangepast aan nieuwe beleidsinzichten) worden overgenomen
in de omgevingsverordening. Het karakter van instructieregel wordt op deze manier ongewijzigd voortgezet.
Wanneer een omgevingsverordening gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treedt, treedt er geen hiaat
op in het regime. Bij de overgang naar het nieuwe stelsel geeft dit geen problemen en dit vraagt dan ook geen
overgangsrecht.

De Omgevingswet bedoeld geen nieuwe vergunningplichten in het leven te roepen. Artikel 11.11

bevat overgangsrecht voor het geval door inwerkingtreding van artikel 5.1 van de
Omgevingswet en het voorgenomen Omgevingsbesluit er een nieuwe vergunningplicht
ontstaat. 987
Overigens is niet beoogd dat bij de stelselherziening nieuwe vergunningplichten in het leven worden
geroepen, integendeel: de al in gang gezette trend van vergunningplicht naar algemene regels is in deze
stelselherziening uitdrukkelijk voortgezet. De Omgevingswet introduceert geen andere of nieuwe
vergunningplichtige activiteiten ten opzichte van de huidige wetgeving. Wel wordt soms gewerkt met nieuwe
begrippen en aanduidingen.
Volledigheidshalve wordt in overgangsrecht voorzien, zodat – als deze situatie zich door deze wijziging in
begrippen en aanduidingen (met name het loslaten van het begrip “inrichting”) toch zou voordoen – de
rechtszekerheid is geborgd.
In het verleden zijn voor dergelijke situaties verschillende overgangsrechtelijke regelingen bedacht. Voorzien
kan worden in een overgangstermijn, zodat - zonder tijdsdruk en zonder de continuïteit van de activiteit in
gevaar te brengen - de door de wetswijziging benodigde omgevingsvergunning kan worden aangevraagd en
op die aanvraag kan worden beslist.
Een andere mogelijkheid is om een fictieve toestemming te verlenen om een al voor de wetswijziging
aangevangen activiteit te continueren, zonder tijdshorizon: de fictieve toestemming duurt onbeperkt voort,
totdat het bevoegd gezag ambtshalve aanleiding ziet om die fictieve vergunning te wijzigen of in te trekken.
Beide overgangsrechtelijke regelingen zorgen voor rechtszekerheid en continuïteit. In de ene variant is
degene die de activiteit verricht wel gehouden om binnen een bepaalde tijd alsnog een omgevingsvergunning
aan te vragen, in de andere variant niet.
In beide varianten mag de activiteit voorlopig zonder ‘papieren vergunning’ worden gecontinueerd. Uiteraard
geldt die toestemming tot continuering alleen voor zover ook inderdaad sprake is van continuering: als die
activiteit na de wetswijziging wordt voortgezet, maar de aard of omvang daarvan verschilt aanmerkelijk van
de activiteit, zoals deze werd verricht voor de wetswijziging, dan is degene die deze gewijzigde activiteit
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Idem, p.48.
Invoeringswet Omgevingswet, Memorie van Toelichting, conceptversie juni 2017, p. 409-410. Zie ook: de artikelsgewijze toelichting op
Hoofdstuk 11 (Overgangsrecht), art. 11.11.
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verricht in beide varianten gehouden om onmiddellijk een (wijziging van de) vergunning aan te vragen.
Voorgesteld wordt te kiezen voor de eerste variant, waarbij er twee jaar de tijd is om de benodigde
omgevingsvergunning aan te vragen en op die aanvraag te beslissen.
Gedurende deze twee jaar kan de fictieve vergunning door het bevoegd gezag worden gewijzigd, bijvoorbeeld
door een of meer voorschriften aan de vergunning te verbinden, of worden ingetrokken, uiteraard binnen de
geldende (beoordelings)regels gesteld bij of krachtens paragrafen 5.1.3, 5.1.4 en 5.1.5 van de Omgevingswet.
Bij het stellen van voorschriften wordt feitelijk de fictieve omgevingsvergunning gewijzigd in een papieren
omgevingsvergunning.
Als de termijn van twee jaar verstrijkt zonder dat degene die de activiteit verricht of het bevoegd gezag zich
er rekenschap van heeft gegeven dat voor deze activiteit na de inwerkingtreding van de stelselherziening een
omgevingsvergunning moet worden aangevraagd, dan wordt continuering van die activiteit formeel illegaal.
De krachtens artikel 5.1, 5.3 of 5.4 van de Omgevingswet benodigde omgevingsvergunning ontbreekt. Het ligt
op de weg van degene die de activiteit verricht om alsnog de benodigde omgevingsvergunning aan te vragen,
zodra het inzicht doorbreekt dat de activiteit vergunningplichtig is geworden. Het bevoegd gezag kan –
wanneer het zelf tot dat inzicht komt - in zo’n situatie overgaan tot handhaving, maar wordt dan meteen voor
de vraag geplaatst of legalisering van die activiteit mogelijk is.
De enkele omstandigheid dat deze overgangstermijn is verstreken, maakt voor die afweging of concreet zicht
is op legalisering niet uit. De omstandigheid dat de betrokken activiteit vóór de stelselherziening rechtmatig
was daarentegen wel. Uiteraard geldt ook bij deze verlate legaliseringsvraag dat relevant is of de betrokken
activiteit wel of niet qua aard en omvang is gewijzigd in de loop van de tijd ten opzichte van de periode voor
de inwerkingtreding van de stelselherziening. Voor de (logische) tegenhanger van deze overgangsbepaling,
namelijk voor de situatie dat een bestaande vergunningplicht door de stelselherziening vervalt en de activiteit
onder algemene regels komt te vallen, zal via het Invoeringsbesluit Omgevingswet worden voorzien.
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20.

DE WATERSCHAPSVERORDENING

Inleiding
Het waterschap heeft als vorm van functioneel bestuur een bijzondere staatsrechtelijke positie in ons
openbaar bestuur. Het waterschap is staatsrechtelijk gezien nevengeschikt aan de gemeente en (dus)
ondergeschikt aan de provincie. Waterschap en gemeente zijn verplicht zorg te dragen voor de
integrale afstemming van “wateractiviteiten” en andere activiteiten, alsmede voor het borgen van de
“waterbelangen” in het omgevingsplan, de omgevingsvisie en gemeentelijke programma’s.
De Waterwet wordt voor het grootste deel geïntegreerd in de Omgevingswet. De watervergunning
wordt een omgevingsvergunning, de beschermingszones rondom waterkeringen worden
‘beperkingengebieden’ genoemd, de “keur” verandert in een “waterschapsverordening”.
Waterschappen voeren het provinciale beleid voor watersystemen en overige wettelijke taken uit, en de provincie
toetst die uitvoering.

De provincie houdt toezicht op gemeente en waterschap. Als zich bestuurlijke problemen voordoen
tussen gemeente en waterschap, is het aan de provincie om te bemiddelen en met oplossingen te
komen, bijvoorbeeld als bij tegengestelde belangen een knoop moet worden doorgehakt.
De waterschapsverordening bevat een stelsel voor de verlening van de “omgevingsvergunning voor
een wateractiviteit” met bijbehorend beoordelingskader.
Deze nieuwe vergunning gaat qua procedure niet op in de omgevingsvergunning. Het waterschap blijft voor het
merendeel zelfstandig bevoegd om te beslissen op de vergunningaanvraag. Bij een aanvraag voor meerdere
activiteiten krijgt het waterschap een recht van advies met instemming. Voor een bredere behandeling, zie
hoofdstuk 7.

Onder de Omgevingswet worden de beschermingszones (beperkingengebieden) niet langer
aangewezen in de legger, maar in de waterschapsverordening.

Inhoud van de waterschapsverordening
De waterschapsverordening bevat de regels die nodig zijn voor de behartiging van de aan het
waterschap opgedragen taak. De waterstaatswerken zullen ook onder de Omgevingswet worden
beschermd door de waterschapsverordening. Indien de ABRvS haar jurisprudentielijn voortzet waarin
dergelijke overlappende regels niet in het bestemmingsplan kunnen worden opgenomen, kunnen ook
onder de Omgevingswet geen regels worden opgenomen in het omgevingsplan ter bescherming van
waterstaatsbelangen die reeds door de waterschapsverordening worden beschermd.988
Er bestaat een belangrijk verschil tussen de provinciale omgevingsverordening en de waterschapsverordening:
omdat het waterschap geen instructieregels kan opleggen aan gemeenten kan een waterschapsverordening
geen instructieregels bevatten.

Met uitzondering van het zojuist genoemde uitzondering kan een waterschapsverordening in beginsel
dezelfde zaken regelen als de provinciale omgevingsverordening.
In de waterschapsverordening kunnen dus maatwerkregels en maatwerk- voorschriften worden
opgenomen die worden toegepast bij de vergunningverlening.
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ABRvS 11 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:328, AB 2015/179, m.nt. F.A.G. Groothuijse.
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Zo kan de waterschapsverordening een verbod bevatten om een activiteit zonder omgevingsvergunning te
verrichten (artikel 4.4, tweede lid, Omgevingswet), een meldingensysteem en specifieke zorgplichten. In de
waterschapsverordening kunnen activiteiten worden aangewezen waarvoor een omgevingsvergunning vereist is,
de zogeheten omgevingsvergunning voor wateractiviteiten. Vergunning wordt verleend op de daartoe in de
omgevingsverordening opgenomen gronden.

Als de algemene regels door het Rijk of een provincie zijn gesteld, kan de mogelijkheid om nadere of
afwijkende voorschriften te stellen ook worden gekoppeld aan de waterschaps-verordening. Dat biedt
het waterschap de kans om de maatwerkvoorschriften niet alleen voor individuele gevallen te stellen,
maar deze bijvoorbeeld ook voor een bepaald gebied te laten gelden. De Omgevingswet gebruikt voor
deze mogelijkheid de term «maatwerkregels».
Om stapeling van algemene regels te voorkomen beperkt de Omgevingswet - net als bij maatwerk-voorschriften
– de mogelijkheid om bij waterschapsverordening maatwerkregels te stellen. Die mogelijkheid is er alleen voor
die onderwerpen die in de algemene regels van het Rijk en de provincie zijn aangegeven. Toepassing van deze
mogelijkheid gebeurt in de vorm van een besluit tot vaststelling of wijziging van de waterschapsverordening.
Daarbij gelden dus de procedurele waarborgen voor de totstandkoming van die besluiten.989

Het waterschap zal in de waterschapsverordening een vergunningstelsel opnemen voor de zogeheten
“wateractiviteiten”, die op enigerlei wijze het belang van het waterschap raken.
Artikel 5.3 Omgevingswet biedt de wettelijke grondslag voor het vergunningplichtig maken van het verrichten
die activiteiten waarvoor dat in een waterschapsverordening is bepaald. Het waterschap heeft in zijn
waterschapsverordening de mogelijkheid om uit te gaan van absolute verboden, al dan niet in combinatie met de
mogelijkheid om dit verbod op te heffen door het verlenen van een omgevingsvergunning (zie artikel 4.4, tweede
lid).

Waterschappen kunnen in hun waterschapsverordening onder meer regels stellen om lozingsactiviteiten te reguleren. Deels gaat daarbij om regels voor lozingsactiviteiten in regionale wateren
die niet door het Rijk zijn geregeld in de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het Besluit activiteiten
leefomgeving (dat zijn lozingsactiviteiten die plaatsvinden bij door het Rijk gereguleerde
milieubelastende activiteiten).
Daarnaast kunnen waterschappen regels stellen over de lozingsactiviteiten op een oppervlakte-waterlichaam of
zuiveringtechnisch werk die wel door het Rijk zijn gereguleerd in het Besluit activiteiten leefomgeving. In artikel
2.11 van dat besluit is hiervoor aan de waterschappen de bevoegdheid gegeven om maatwerkregels te stellen,
waarmee de algemene regels van dat besluit kunnen worden aangevuld of daarvan kan worden afgeweken.
Voorheen waren de lozingen met gevolgen voor de waterkwaliteit van rijkswege geregeld. Artikel 10 van de
kaderrichtlijn water vereist dat alle lozingen gereguleerd worden. Artikel 11, derde lid, onder g, bepaalt dat alle
regels voor lozingen voorafgaand gesteld moeten worden. Ter implementatie van de kaderrichtlijn water is
hiervoor een instructieregel opgenomen die er toe verplicht dat in de waterschapsverordening bij het stellen van
regels over lozingsactiviteiten de artikelen 10 en 11, derde lid, onder g, kaderrichtlijn water in acht genomen
worden.

Het gaat in de kaderrichtlijn water om lozingen met voor de kwaliteit van het watersysteem met
verontreinigde stoffen. Op deze manier moeten ook lozingen van zeer zorgwekkende stoffen worden
meegenomen.
Alle bekende relevante lozingen van zeer zorgwekkende stoffen zijn geregeld door rijksregels in het Besluit
activiteiten leefomgeving en beoordelingsregels in afdeling 8.9 van dit besluit.
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Kamerstukken II, vergaderjaar 2013/14, 33 962, nr.3, p145.
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Deze instructieregel is specifiek gericht op de lozingsactiviteiten die nog niet door het Rijk zijn gereguleerd in het
Besluit activiteiten leefomgeving. Voorbeelden daarvan zijn de lozing van hemelwater, huishoudelijk afvalwater
en grondwater of de lozingen die plaatsvinden bij het reinigen en conserveren van bouwwerken langs
oppervlaktewaterlichamen. Voor nadere toelichting op deze instructieregel wordt verwezen naar de
artikelsgewijze toelichting op artikel 6.1.

Op grond hiervan en op basis van haar eigen bestuurlijke oordeel kunnen waterschappen een
vangnetvergunningplicht opnemen in hun waterschapsverordening. Die vergunningplicht kan ook
gelden voor lozingen die mogelijk plaats zouden kunnen vinden bij onbekende activiteiten en die dus
niet bij het opstellen van de regels in de waterschapsverordening in beschouwing konden worden
genomen.
Het door waterschappen zelf regelen van een eventuele vangnetvergunningplicht geeft de waterschappen de
ruimte om deze vergunningplicht beter te laten aansluiten op de overige bepalingen in de verordening dan
mogelijk is vanuit het Rijk. Deze combinatie van decentrale regeling in de waterschapsverordening en algemene
rijksregels is een doelmatige en kenbare manier van reguleren, die ook bij de regulering van zeer zorgwekkende
stoffen naar bodem en lucht wordt gebruikt. De regels in dit besluit over zeer zorgwekkende stoffen zijn nader

toegelicht in paragraaf 4.8.3 van het algemeen deel van de nota van toelichting.

Afstemming waterschapsverordening – omgevingsplan
Zoals bekend heeft de waterschapsverordening(keur) de waterstaatkundige verzorging van een
bepaald gebied ten doel, waaronder de zorg voor de waterkeringen en de waterhuishouding.
Het motief op basis waarvan omgevingsplan en waterschapsverordening worden vastgesteld is
verschillend.
Het omgevingsplan en de keur kunnen naast elkaar en onafhankelijk van elkaar bestaan en worden vastgesteld. Net als onder
het regime van de Wro, kunnen de regels uit het omgevingsplan niet hetzelfde belang dienen als bij of krachtens de
Waterschapswet en de Waterwet vastgestelde regels.
Het is vaste jurisprudentie van de ABRvS dat er in een bestemmingsplan geen regels kunnen worden opgenomen ter

bescherming van waterstaatkundige belangen die reeds door de keur van een waterschap worden beschermd. 990

Het waterschap is bevoegd om, buiten de Wro bevoegdheden om, de gebruiksmogelijkheden van de
grond te beperken, voor zover dat naar het oordeel van het algemeen bestuur van het waterschap
nodig is in verband met de zorg voor de waterkeringen.991
De burgerbindende regels van waterschappen kunnen niet via instructieregels in het omgevings-plan
worden opgenomen, maar moeten in de waterschapsverordening zelf worden opgenomen.
De regering vertrouwt er op dat gemeenten en waterschappen bij het stellen van deze regels onderling goed
afstemmen, zodat burgers en bedrijven niet onnodig worden beperkt in de ontwikkelingsmogelijkheden van
locaties. De algemeen verplichte actieve afstemming tussen bestuursorganen in de Omgevingswet moet in ieder
geval tegenstrijdige regels of dubbelingen van regels voorkomen.

Het instrument van het projectbesluit biedt het waterschap de mogelijkheid om zijn belangen in het
omgevingsplan veilig te stellen en zo nodig het gemeentelijke omgevingsplan in overeenstemming te
brengen met de inhoud van het projectbesluit.
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ABRvS 17 december 2003, nr. 200206758/1.
F.A.G. Groothuijse, ‘Water weren. Het publiekrechtelijke instrumentarium voor de aanpassing en bescherming van
watersystemen ter voorkoming en beperking van wateroverlast en overstromingen’ (diss. Utrecht), Den Haag: IBR 2009, p. 285.
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Indien voorgenomen werkzaamheden van het waterschap niet passen in het geldende omgevingsplan kan het
dagelijks bestuur van het waterschap een projectbesluit nemen. Voor zover het omgevingsplan in strijd is met de
inhoud van het projectbesluit, wordt het omgevingsplan direct door het projectbesluit gewijzigd.
Op basis hiervan kan een toestemming direct worden gegeven, waardoor een afzonderlijke planwijziging of
vergunning (zoals nu) niet meer nodig is. Langs deze weg heeft de waterbeheerder een directe mogelijkheid om
het omgevingsplan te wijzigen, mits hij daarvoor toestemming heeft gekregen van gedeputeerde staten van de
provincie waar het projectbesluit wordt uitgevoerd.

Voor de waterbeheerders is dit een nieuwe bevoegdheid. Er is geen sprake van een advies- en
instemmingsbevoegdheid voor de gemeenteraad die het oorspronkelijke bevoegd gezag is voor het
vaststellen van het omgevingsplan voor het betrokken gebied. Wel geldt dat een door het waterschap
opgesteld projectbesluit in alle gevallen goedkeuring behoeft van gedeputeerde staten van de
provincie waar dat het projectbesluit wordt uitgevoerd.992

Procedure vaststelling waterschapsverordening
De uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb is van toepassing op de
vaststelling en wijziging van de waterschapsverordening. De vorm en wijze waarop een bestuursorgaan
de fase voorafgaand aan de vaststelling van deze besluiten inricht, wordt ook hier niet wettelijk
geregeld, maar overgelaten aan het bestuursorgaan.
Een besluit tot vaststelling of wijziging van een waterschapsverordening bestaat uit de volgende
onderdelen:
o motivering (onderbouwing in artikel 16.2 Ow): in de motivering wordt beschreven waarom
het bevoegd gezag het besluit neemt. Dit lijkt op een combinatie van het huidige
statenbesluit, het statenvoorstel en de toelichting;
o wijzigingen in de regels en de bijlagen: nieuwe regels kunnen worden toegevoegd en
bestaande regels kunnen worden gewijzigd of verwijderd. Als er bijlagen worden gewijzigd of
verwijderd, wordt dat hier beschreven;
o bijlagen: als er nieuwe bijlagen toegevoegd moeten worden aan de regeling, worden deze
hier geplaatst;
o wijzigingen in de toelichting: de toelichting kan op dezelfde manier bewerkt worden als de
regels. 993

Rechtsbescherming
De waterschapsverordening is niet vatbaar voor beroep bij de bestuursrechter. Het ontbreken van een
beroepsmogelijkheid volgt uit de hoofdregel van de Awb dat geen beroep openstaat tegen besluiten
inhoudende algemeen verbindende voorschriften (artikel 8:3, eerste lid, aanhef en onder a, Awb).
Indien – voor zover – de waterschapsverordening regels bevat die concreet en geografisch duidelijk
bepaalbaar zijn - op bijvoorbeeld een of meerdere percelen – dan staat beroep tegen het besluit waarin
dit wordt geregeld in beginsel open.
Onder de Omgevingswet worden de beschermingszones (beperkingengebieden) niet langer aangewezen in de
legger, maar in de waterschapsverordening. Het is niet geheel duidelijk wat dit betekent voor de
bestuursrechtelijke rechtsbescherming tegen de aanwijzingen van beperkingengebieden. Gelet op de
jurisprudentie van de ABRvS ligt het echter niet in de lijn der verwachting dat de huidige
rechtsbeschermingsmogelijkheden tegen deze aanwijzingen blijven voortbestaan.
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Zie artikel 16.72 Omgevingswet.
IPO Handreiking omgevingsverordening 1.0, uitgave van IPO, maart 2017, p.37.
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Volgens de ABRvS deelt de aanwijzing van een gebied in een verordening het rechtskarakter van die verordening.
Nu de Waterschapsverordening een algemeen verbindend voorschrift is, zouden de aanwijzingen van
beperkingengebieden dat op basis van deze jurisprudentie ook moeten zijn. Aangezien tegen algemeen
verbindende voorschriften geen bestuursrechtelijke rechtsbescherming openstaat (8:3 Awb) verdwijnt daarmee
de beroepsmogelijkheid. Wel moet bedacht worden dat de waterschapsverordening (en daarmee de aanwijzing
van beperkingengebieden) exceptief door de rechter kunnen worden getoetst.
Het is m.i. niet uit te sluiten dat beroep tegen een aanwijzing in de waterschapsverordening van een
beperkingengebied, waarbij regels tot beperking van het gebruik worden gesteld, wordt gekwalificeerd als wat
in de streekplan jurisprudentie een “concrete beleidsbeslissing” wordt genoemd. 994
Is dat het geval, dan staat er dan tegen dat deel van de verordening - volgens de hoofdregel van de Awb - beroep
in twee instanties beroep open.

Een besluit dan wel een niet-schriftelijke beslissing gericht op enig rechtsgevolg van het
waterschapsbestuur kan door gedeputeerde staten zelf worden vernietigd (dit is geregeld in artikel
156 van de Waterschapswet).
Deze laatste mogelijkheid staat naast de mogelijkheden die de specifieke arrangementen uit de Omgevingswet
en de generieke interbestuurlijke toezichtsinstrumenten uit de Waterschapswet en Provinciewet bieden. 995
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Zie bijvoorbeeld ABRvS 19 april 2006, nr. 200505698/1, Overijssel/’Partiële herziening Regionaal Bedrijventerrein Twente van
het Streekplan Overijssel 2000+’
995 Kamerstukken I, vergaderjaar 2015/16, 33 962, E, p.78.
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21.

INSTRUMENTEN VOOR GRONDBELEID

Grondbeleid en de fysieke omgeving
Grondbeleid kan worden gedefinieerd als de gerichte beleidsmatige en gecombineerde inzet van het
beschikbare instrumentarium voor grondverwerving en planologie met het oog op de realisatie van
ontwikkelingen in de fysieke ruimte.
Het is een middel voor overheden om doelen, die te maken hebben met de ontwikkeling, het gebruik
en de inrichting van gronden te bereiken. Kortom: het is een belangrijk instrument bij de realisatie van
“ruimtelijke” plannen door overheden.
Bij actief grondbeleid probeert de overheid doelen te bereiken door zelf grond te verwerven, om zo vanuit een
eigendomspositie zorg te kunnen dragen dat de doelen gerealiseerd worden. Bij passief grondbeleid stuurt de
overheid niet vanuit de eigendomsrol, maar juist op afstand: gebruik makend van publiekrechtelijke
instrumenten, waarbij gestuurd wordt om de eigenaren en gebruikers zelf de doelen te laten realiseren. Tussen
deze twee uitersten bestaan veel tussenvormen.
Zo gebruiken overheden soms de strategie om niet zelf, maar een derde partij - bijvoorbeeld een ontwikkelaar de actieve rol te laten vervullen. Soms is de overheid zelf ook betrokkene in de vorm van een publiek-privaat
samenwerkingsverband (PPS). De overheid doet dan als risicodragende partij mee in het ruimtelijk
ontwikkelingsproces. Ook kan het dat actief grondbeleid aanvullend wordt gebruikt, om het probleem van niet
meewerkende eigenaren op te kunnen lossen. Of wordt juist het passieve grondbeleid aanvullend gebruikt, om
eigenaren van gronden die niet aangekocht kunnen worden toch mee te laten werken.

Het grondbeleidsinstrumentarium kan worden onderverdeeld in twee soorten instrumenten:
1. instrumenten voor grondverwerving;
2. planologisch-juridische instrumenten.
De instrumenten voor grondverwerving zijn drieledig: minnelijke aankoop, de toepassing van het
voorkeurs-recht en – als sluitstuk – de onteigening.
Van minnelijke grondverwerving is sprake als de overheid gronden aankoopt op basis van een koopovereenkomst
die uit vrij wil tussen partijen tot stand komt. Op grond van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur mag
van de overheid worden verwacht dat deze eerst zal proberen gronden via minnelijke onderhandelingen met de
eigenaar te verwerven.
Het proces van minnelijke aankoop kan worden versterkt door de vestiging van een voorkeursrecht op de aan te
kopen gronden. Voorkeursrecht wordt gevestigd op kadastrale percelen of gedeelten daarvan. Daardoor heeft
de overheid het recht om als eerste te onderhandelen met de eigenaar, als deze zijn eigendom – het aangewezen
perceel, d.w.z. de grond, met alle andere onroerende zaken die zich daarop bevinden - wenst te verkopen. Het
voorkeursrecht kan dienen als stok achter de deur: de eigenaar is kan zijn perceel – enkele uitzonderingen
daargelaten - alleen nog maar verkopen aan de gemeente.
Als minnelijke aankoop en toepassing van het voorkeursrecht niet het gewenste effect hebben, kan de overheid
als uiterste middel overgaan tot onteigening. Hierbij wordt de eigendom van de grond bij rechterlijk vonnis van
de eigenaar ontnomen en krijgt de eigenaar een volledige schadeloosstelling.

Bij de planologische en juridische instrumenten voor het grondbeleid gaat het om de planologische
(bestuursrechtelijke) en de privaatrechtelijke bevoegdheden van de overheid, alsmede om de
mogelijkheden van publiekrechtelijk kostenverhaal.
De overheid kan de realisatie van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling bevorderen via het omgevingsplan. Dat
is vaak een eerste vereiste: de overheid elimineert daartoe alle mogelijke planologisch-juridische belemmeringen
en maakt daarbij gebruik van vrijstellingen, ontheffingen e.d.
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Daarnaast kan de overheid gebruik maken van haar privaatrechtelijke bevoegdheden, met name in de sfeer van
het overeenkomstenrecht. De gemeente kan (privaatrechtelijke) overeenkomsten sluiten met partijen die
plannen hebben om de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren. Een voorbeeld hiervan is het sluiten
van anterieure overeenkomsten, waarvoor de Omgevingswet een wettelijke basis verschaft.
Andere voorbeelden zijn het sluiten van gronduitgifte-overeenkomsten, bouwclaim-overeenkomsten en
samenwerkingsovereenkomsten. Die laatste soort overeenkomsten hebben als regel een gemengd privaatpubliekrechtelijk karakter (PPS) en hebben als kenmerk dat de betrokken overheid risicodragend in de realisatie
van het project participeert en daarbij haar publiekrechtelijk instrumentarium inzet voor het project.

Bij dit alles past nog een enkele niet onbelangrijke kanttekening. Weliswaar is het eigendomsrecht in
onze rechtsorde niet onaantastbaar, maar inbreuken daarop worden met de grootst mogelijke
waarborgen omkleed.
Het recht op zelfrealisatie hangt in sterke mate samen met het eigendomsrecht. Uit de Grondwet en
het Eerste Protocol van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele
vrijheden (verder: EVRM) en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie volgt dat het
eigendomsrecht wordt beschermd tegen inbreuken door de overheid. 996
De bescherming van het eigendomsrecht waarborgt dat eigendom van overheidswege alleen kan worden
ontnomen (onteigenend) in het algemeen belang en volgens wettelijke regels. In Nederland zijn deze regels
vastgelegd in de Onteigeningswet. Onteigening is gerechtvaardigd indien het bestuursorgaan aantoont, dat
dringend behoefte bestaat aan de door het bestuursorgaan gewenste vorm van planuitvoering en het doel
waarvoor onteigend wordt niet op een andere manier te bereiken is. Dit illustreert het ultimumremediumkarakter van onteigening.
Het algemeen belang bij een inbreuk op het eigendomsrecht moet per concreet geval worden aangetoond. In de
Grondwet is vastgelegd dat de eigenaar bij onteigening schadeloos moet worden gesteld. In ieder concreet geval
zal een eigenaar zich hiertegen moeten kunnen verweren. Dat verweer kan inhouden dat hij stelt dat hij bereid
en in staat is om de aan zijn grond gegeven bestemming zelf te realiseren volgens de daartoe gestelde regels in
het omgevingsplan.
Afschaffing van dit verweer met een algemene maatregel is moeilijk denkbaar in het licht van het eigendomsrecht.
Dit betekent dat ook inperking van zelfrealisatie in deze situatie geen begaanbare weg is. De eigenaar dient bij
zijn zelfrealisatieverweer overigens wel concrete, uitvoeringsgerichte plannen te overleggen. Als deze plannen
niet aansluiten bij het plan van de gemeente, kan alsnog worden onteigend.

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet over welke instrumenten de overheid beschikt als het gaat over de
verwerving van grond(eigendom) voor het realiseren van ruimtelijke plannen. De planologische
instrumenten – met name de omgevingsvisie, het projectbesluit, het omgevingsplan en de vergunning
voor een omgevingsplanactiviteit zijn in dit verband van belang - zijn reeds behandeld in de
voorgaande hoofdstukken.
De (zuiver) privaatrechtelijke bevoegdheden van de overheid worden geregeld in het Burgerlijk
Wetboek en blijven in het Compendium verder buiten beschouwing.

Historische analyse
In de jaren voor de crisis is lange tijd door diverse gemeenten een actief grondbeleid gevoerd. Er was
een enorme woningbehoefte en gemeenten konden hiermee zelf het tempo en de fasering bepalen.
Vanaf de jaren 90 (Vinex) kregen marktpartijen meer ruimte en traden zij toe tot de grondmarkt.
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Marktpartijen kregen daarmee belang bij grondposities. Gemeenten pasten de nieuwe rol van
marktpartijen in het actief grondbeleid in. De grond- en bouwmarkt raakten zo nauw met elkaar
verweven.
Daarbij streefden gemeenten er vaak naar om alle grond van die marktpartijen te verwerven en de bouwrijp
gemaakte percelen weer uit te geven aan deze marktpartijen (bouwclaimovereenkomsten), of zij sloten een
samenwerkingsovereenkomst (PPS) met marktpartijen. Mede door het afbouwen van de subsidiëring van
de woningbouw door het Rijk kwamen de financiële risico’s steeds meer bij gemeenten en marktpartijen te
liggen.
De financiering van de te maken kosten en investeringen haalden gemeenten vooral uit de opbrengsten van
de gronduitgifte. Gemeenten kozen maar beperkt of gedeeltelijk voor faciliterend grondbeleid8 , waarbij de
gemeente zich beperkt tot het stellen van de ruimtelijke kaders en het verhalen van kosten op grond van
de Afdeling Grondexploitatie in Wet ruimtelijke ordening. De mogelijkheden daartoe zijn met de
inwerkingtreding van de Afdeling Grondexploitatie in de Wet ruimtelijke ordening van 2008 overigens
verbeterd.
De crisis heeft grote gevolgen gehad voor de mogelijkheden van gemeenten om de fysieke leefomgeving te
ontwikkelen. Met name de gevolgen van het actief grondbeleid zijn stevig aangekomen. Met de
vooruitzichten van groei die er destijds waren, zijn soms grote risico’s genomen in de aankoop van
bouwgrond door gemeenten en marktpartijen in de hoop en verwachting dat deze grond als bouwrijpe
grond tegen hogere prijzen verkocht zou kunnen worden. Dit bleek geen solide financiële basis te zijn.
Gemeenten zijn door schade en schande inmiddels voorzichtiger geworden en zijn zich de afgelopen jaren
terughoudender gaan opstellen in het voeren van een actief grondbeleid en zijn in plaats hiervan steviger
regie gaan voeren op gebiedsontwikkelingen.

Veel gemeenten zoeken naar andere vormen van grondbeleid of bekijken per geval naar de beste inzet
van de beschikbare instrumenten om te kunnen sturen.
Gemeenten hebben hun regierol sterker moeten oppakken en hebben projecten stopgezet, in tijd
gefaseerd dan wel voorrang gegeven en besteden meer aandacht aan het (her)programmeren en
(her)prioriteren van projecten.
Hierdoor ontstaat wel de vraag over de betaalbaarheid van gewenste maatschappelijke ontwikkelingen en
het op peil houden van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Economisch herstel zal niet in alle gevallen
een oplossing bieden. Regionale verschillen nemen toe; er ontstaan groei-, krimp- en anticipatieregio’s. In
veel gebieden bestaat inmiddels geen schaarste meer aan grond. De Raad voor de Leefomgeving en
Infrastructuur constateert daarom dat de financiering van gebiedsontwikkeling niet langer enkel en alleen
afhankelijk kan zijn van de inkomsten uit de (actieve) grondexploitatie.

Het is aan gemeenten en provincies om zelf te bepalen op welke wijze zij hun grondbeleid vormgeven
en in hoeverre zij een faciliterend of een actief grondbeleid of combinaties daartussen willen voeren.
Zij zijn daarbij verantwoordelijk voor het maken van zorgvuldige afwegingen en voor het financiële
beleid. 997
Grondbeleid is maatwerk. Het te voeren beleid kan per gebied en per opgave verschillen. Daarom is
grondbeleid bij uitstek een gemeentelijke aangelegenheid: gemeenten staan het dichtst bij de dagelijkse
praktijk en de betrokken partijen. Dit sluit aan op het uitgangspunt 'decentraal tenzij' van de Omgevingswet.
De rol van het Rijk is het bieden van het juiste instrumentarium om ontwikkelingen in de fysieke
leefomgeving mogelijk te maken.
Het instrumentarium moet niet alleen zijn gericht op het huidige actieve grondbeleid, maar juist ook op
faciliterend grondbeleid en op slimme combinaties daartussen. Zo kunnen gemeenten beter en op
betaalbare wijze inspelen op de vraagstukken die nu spelen. Ze kunnen slimmer kiezen voor het juiste
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instrument op de juiste plek. Voor actief grondbeleid geeft de huidige wetgeving al voldoende
instrumenten, zoals onteigening, het voorkeursrecht en herverkaveling in het landelijk gebied.
Faciliterend grondbeleid past ook naar de mening van het kabinet goed bij het streven om meer ruimte te
bieden aan initiatieven uit de markt. Het gaat uit van de mogelijkheden van uitnodigingsplanologie, waarbij
ruimtelijke plannen niet langer een blauwdruk voor een gebied zijn, maar een uitnodiging om te komen met
(innovatieve) oplossingen die leiden tot betere kwaliteit.
Naast deze instrumenten wil de wetgever de mogelijkheden van kostenverhaal voorspelbaarder maken
voor marktpartijen en geschikter voor uitnodigingsplanologie. Bovendien wil ik een nieuw instrument
toevoegen: vrijwillige stedelijke herverkaveling. Dit geeft initiatiefnemers meer mogelijkheden om samen
nieuwe ontwikkelingen te kunnen realiseren, zonder dat actief ingrijpen van de overheid nodig is.

Het is aan gemeenten om deze gereedschapskist zodanig in te zetten dat een meer vraaggericht,
uitnodigend en flexibel grondbeleid ontstaat, met meer ruimte voor initiatieven uit de markt. Hiermee
maak ik mogelijk dat ook in de toekomst ontwikkelingen realiseerbaar en betaalbaar blijven.
Om de betaalbaarheid verder te vergroten is het wenselijk dat gemeenten vaker samen met
maatschappelijke partners kijken naar nieuwe financieringsconstructies en het aangaan van allianties
voor gebiedsontwikkeling. Ook het streven naar innovatieve functiecombinaties kan zorgen voor
nieuwe financieringsmogelijkheden en tegelijkertijd helpen om een hogere omgevingskwaliteit te
krijgen. Tenslotte kunnen gemeenten de toerekenbare kosten van gebiedsontwikkeling eenvoudiger
op marktpartijen verhalen, zonder zelf gronden te verwerven.
Om bij huidige en toekomstige gevallen de zorgvuldigheid van de afweging te vergroten, is in het Besluit begroting
en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) vastgelegd hoe in begroting en verantwoording te handelen
inzake grondexploitatie. Een wijziging van dit besluit wordt op dit moment voorbereid door de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit betreft voornamelijk het schrappen van de categorie “Niet In
Exploitatie Genomen Grond”. Hiermee wordt duidelijker welke grond wel en niet in ontwikkeling en in exploitatie
is en wordt de kans op financiële risico’s kleiner.
Inmiddels werkt de Commissie BBV aan een verdere aanpassing. Daarbij gaat het onder meer om het stellen van
grenzen aan de looptijd van grondexploitaties, omdat de financiële risico's op de lange termijn sterk toenemen.
Eén van de aanbevelingen van de Raad voor de financiële verhoudingen is dat provincies meer inhoud geven aan
hun kaderstellende rol en beter gaan sturen op de ruimtelijke ordening. De Omgevingswet biedt provincies
mogelijkheden om sturend op te treden, onder meer met instructieregels. Op basis van de Gemeentewet berust
het financieel toezicht bij de provincie. Samen met de provincies zal worden gekeken naar de uitvoering van hun
regisserende taken.

Met een aangepast Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (verder: BBV) en
de herziene notitie grondexploitatie van de commissie BBV, worden gemeenten daarbij ondersteund.
De rol van het Rijk is om gemeenten en provincies daarvoor het juiste instrumentarium te bieden.

Aanvullingswet grondeigendom
Via de Aanvullingswet grondeigendom worden de instrumenten onteigening (uit de Onteigeningswet),
voorkeursrecht (uit de Wet voorkeursrecht gemeenten) en herverkaveling en kavelruil in landelijk
gebied (uit de Wet inrichting landelijk gebied) samengebracht, vereenvoudigd, toegankelijk gemaakt
geharmoniseerd en geïntegreerd in de Omgevingswet.
De regeling voor onteigening wordt gemoderniseerd en gaat beter aansluiten bij de algemeen gangbare
procedures in het omgevingsrecht. Er zal een scherper onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds het
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publiekrechtelijke spoor waarin een onteigeningsbesluit tot stand komt en anderzijds het civielrechtelijke
spoor waarin de schadeloosstelling wordt vastgesteld.
Het instrument voorkeursrecht blijft behouden en wordt waar mogelijk vereenvoudigd en verbeterd. Het
geldende stelsel van landinrichting van de Wet inrichting landelijk gebied zal worden geïntegreerd in de
Omgevingswet en wordt daarbij aangepast aan de systematiek van de Omgevingswet. Aan deze
instrumenten wordt een nieuw instrument toegevoegd: vrijwillige stedelijke herverkaveling, die zal worden
gebaseerd op de regeling voor ruilverkaveling bij overeenkomst van de Wet inrichting landelijk gebied.
Verder zal in de Aanvullingswet ook een aantal wijzigingen in de regeling van het kostenverhaal (met name
de invoering van nieuwe terminologie ter vervanging vergunningplichtige activiteiten van de term
“grondexploitatie”) in hoofdstuk 12 van de Omgevingswet worden opgenomen om het kostenverhaal te
vereenvoudigen, verbeteren en flexibeler te maken

Kostenverhaal998
Kostenverhaal is verplicht voor kosten die zijn gemaakt voor werken, werkzaamheden en
maatregelen in verband met (bouw)activiteiten.
Via het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet worden in het Omgevingsbesluit de kostenverhaalsplichtige activiteiten en kosten-soorten aangewezen. Kostenverhaal is niet aan de orde bij gronden die de gemeente,
de provincie of de Staat in eigendom heeft of in erfpacht uitgeeft. Dan kunnen de hier bedoelde kostensoorten
worden verrekend via de gronduitgifte of een aanpassing van de erfpachtcanon. Verder kan het bevoegde
bestuursorgaan bij in het Omgevingsbesluit aangewezen kruimelgevallen afzien van kostenverhaal.

De Omgevingswet kent drie methoden van kostenverhaal:
1. de anterieure overeenkomst,
2. de posterieure overeenkomst en
3. de beschikking bestuursrechtelijke geldschuld.

Anterieure overeenkomst
Een gemeente en een initiatiefnemer kunnen een overeenkomst sluiten over kostenverhaal
voorafgaand aan het besluit dat de aangewezen activiteit mogelijk maakt: een zogenoemde anterieure
overeenkomst. Artikel 13.13 Omgevingswet biedt daarvoor een grondslag. Met deze grondslag kan de
huidige praktijk worden voortgezet.
In de huidige praktijk wordt het kostenverhaal voornamelijk via anterieure overeenkomsten verzekerd: daarmee
wordt gedoeld op privaatrechtelijke overeenkomsten die eerder worden overeengekomen dan dat de
publiekrechtelijk regeling van het kostenverhaal is vastgesteld. Die praktijk wordt door zowel gemeenten als
initiatiefnemers op prijs gesteld en wordt daarom veelvuldig toegepast.
De Omgevingswet bestendigt die praktijk voor zowel integrale als organische gebiedsontwikkeling. Het biedt daarom
een uitdrukkelijke basis voor het vormgeven van overeen komsten over kostenverhaal. Dat is nodig, omdat zonder
die expliciete wettelijke basis afspraken over kostenverhaal in veel gevallen niet zijn toegestaan. Als het kostenverhaal
is verzekerd door een overeenkomst is een publiekrechtelijke regeling van het kostenverhaal niet meer nodig.
Door de scheiding tussen een publiekrechtelijk en een privaatrechtelijk spoor zijn de elementen uit de
publiekrechtelijke regeling, bijvoorbeeld de kostensoortenlijst en de PPT-criteria, niet rechtstreeks van toepassing
op de overeenkomst in het privaatrechtelijke spoor. Wel zal de publiekrechtelijke regeling naar verwachting een
schaduwwerking hebben op de onderhandelingen over een overeenkomst, zoals dat nu op grond van afdeling 6.4
Wro ook het geval is. Zie verder de artikelsgewijze toelichting bij artikel 13.13 in deze memorie van toelichting.
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Posterieure overeenkomst
Ook nadat in het omgevingsplan een grondslag is gelegd voor het verhalen van de kosten kunnen de
gemeente en de initiatiefnemer een overeenkomst sluiten over kostenverhaal. Dat noemt men in de
praktijk de posterieure overeenkomst.
In dat geval moet de gemeente de regels over kostenverhaal in het omgevingsplan in acht nemen. Er mag immers
door een publiekrechtelijke rechtspersoon niet gecontracteerd worden in strijd met wet- en regelgeving (artikel
3.40, tweede lid, BW). Het hangt van het omgevingsplan af hoeveel onderhandelingsruimte er nog is voor de
posterieure overeenkomst. Na het sluiten van zo’n overeenkomst hoeft het gemeentebestuur de kosten niet
meer te verhalen via de publiekrechtelijke weg.
Nadat de posterieure overeenkomst is gesloten, vervalt het verbod om de activiteit uit te voeren, omdat de
bijdrage in de kosten langs deze weg wordt voldaan en daarmee het verhalen van de kosten is verzekerd.

Publiekrechtelijke regeling
Als het kostenverhaal niet verzekerd is via een overeenkomst, en het bevoegde bestuursorgaan de
aangewezen kostenverhaalsplichtige activiteit toch mogelijk wil maken, moet het kostenverhaal
publiekrechtelijk geregeld worden (artikel 13.11, eerste lid Omgevingswet).
Het publiekrechtelijk kostenverhaal is verbonden aan een kerninstrument. Het kostenverhaal kan opgenomen
worden in elk type besluit in de Omgevingswet dat een kostenverhaalsplichtige activiteit mogelijk maakt. Het is
immers niet aanvaardbaar dat een initiatiefnemer het kostenverhaal zou kunnen ontwijken door gebruik te
maken van een instrument waaraan geen kostenverhaal kan worden gekoppeld.
Op gemeentelijk niveau gaat het om het omgevingsplan en de omgevingsvergunning voor een buitenplanse
omgevingsplanactiviteit. Op provinciaal en rijksniveau betreft het de omgevingsvergunning voor een
buitenplanse omgevingsplanactiviteit en het projectbesluit.
Door de integratie van kostenverhaal in deze instrumenten kan het afzonderlijke instrument exploitatieplan uit
de Wro vervallen. Daardoor zijn ook geen coördinatiebepalingen tussen het exploitatieplan en het bijbehorende
ruimtelijk besluit meer nodig. Het vervallen van het instrument exploitatieplan draagt bij aan een vereenvoudiging
van het omgevingsrecht.
Als het kostenverhaal wordt verbonden aan een omgevingsplan worden daarin regels over kostenverhaal
opgenomen. Als het kostenverhaal wordt verbonden aan een omgevingsvergunning voor een buitenplanse
omgevingsplanactiviteit worden aan deze omgevingsvergunning voorschriften over kostenverhaal verbonden
met dezelfde strekking als de regels over kostenverhaal in een omgevingsplan.
Als het kostenverhaal wordt verbonden aan een projectbesluit worden aan dit projectbesluit voorschriften over
kostenverhaal verbonden, wanneer het projectbesluit geldt als omgevingsvergunning voor een buitenplanse
omgevingsplanac-tiviteit.513 Als een projectbesluit het omgevingsplan wijzigt, kunnen bij het projectbesluit regels
over kostenverhaal worden toegevoegd aan het omgevingsplan. 999

De publiekrechtelijke regeling werkt als stok-achter-de-deur voor het geval het kostenverhaal niet op
basis van een anterieure overeenkomst voldoende is verzekerd. De Omgevingswet schrijft voor dat het
bevoegde bestuursorgaan in dat geval in het besluit dat een aangewezen activiteit mogelijk maakt
regels of voorschriften opneemt over het verhalen van de kosten. Die besluiten zijn een
omgevingsplan, een omgevingsvergunning voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit of een
projectbesluit.
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Daaruit volgt dat de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten en de
Minister die het aangaat bevoegd zijn om de regeling voor kostenverhaal toe te passen. Het bestuursorgaan dat
het besluit neemt, bepaalt in het besluit ook het kostenverhaalsgebied, dat is het gebied waarin de
gebiedsontwikkeling plaatsvindt.
Bij de publiekrechtelijke regeling mogen kosten alleen worden verhaald als ze voldoen aan drie criteria: profijt,
proportionaliteit en toerekenbaarheid (hierna: PPT-criteria). Vanwege de leesbaarheid van dit hoofdstuk wordt
verder niet steeds met de mogelijkheden van kostenverhaal door provincies en Rijk rekening gehouden. In plaats
daarvan beschrijft deze toelichting het kostenverhaal vanuit het gezichtspunt van de gemeente bij wijziging van
het omgevingsplan. Vanzelfsprekend gaat het navolgende ook op voor kostenverhaal door provincies en Rijk.

Beschikking bestuursrechtelijke geldschuld (kostenverhaalbeschikking)
Indien er geen overeenkomst is gesloten, loopt het verhalen van de kosten via een beschikking
bestuursrechtelijke geldschuld. Zodra een initiatiefnemer aan de slag wil, vraagt hij het college van
burgemeester en wethouders om die beschikking. Pas na betaling aan de gemeente kan een
initiatiefnemer gaan bouwen, tenzij in de beschikking iets anders is bepaald. Dit geldt voor zowel
integrale als organische gebiedsontwikkeling.
Dit verbod waarborgt de nakoming van de verplichting tot het verhalen van kosten. Het verbod geldt niet als er een
overeenkomst is gesloten en daarin andere termijnen zijn afgesproken of het bevoegd gezag andere termijnen heeft
opgenomen in de beschikking bestuursrechtelijke geldschuld.
Voor zowel integrale gebiedsontwikkeling als organische gebiedsontwikkeling wordt de te betalen kostenverhaalsbijdrage opgelegd via een beschikking bestuursrechtelijke geldschuld. Het kostenverhaal wordt dus niet langer via
de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit geëffectueerd. Deze aanpassing is nodig, omdat in de
Omgevingswet dat de omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit niet langer verplicht is (de zogeheten knip).
Die omgevingsvergunning kan daardoor niet meer in alle gevallen dienen als instrument om de verplichting voor
kostenverhaal te effectueren. In plaats daarvan wordt de beschikking bestuursrechtelijke geldschuld voorgesteld.
Het moment waarop kosten daadwerkelijk worden verhaald blijft dus gelijk, namelijk het moment direct
voorafgaand aan het uitvoeren van de activiteit. Met deze oplossing wordt derhalve geen beleidsinhoudelijke
wijziging van de uitvoeringspraktijk beoogd.
Voorafgaand aan het verrichten van een activiteit moet de initiatiefnemer een aanvraag om een beschikking
bestuursrechtelijke geldschuld indienen, in aansluiting op titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna:
Awb). In de aanvraag vermeldt de initiatiefnemer welke activiteit wordt verricht en het kostenverhaalsgebied dat
daarbij hoort, zodat het bevoegd gezag de individuele kostenverhaalsbijdrage kan bepalen. Het college van
burgemeester en wethouders beslissen op het verzoek binnen acht weken (artikel 4:13 Awb).
Elke beschikking moet berusten op een deugdelijke motivering. De Omgevingswet verplicht om de verschuldigde
geldsom vast te stellen volgens hetgeen daarover is bepaald in of op grond van de wet en in het omgevingsplan.
Voor integrale gebiedsontwikkeling houdt dit in dat de verschuldigde geldsom moet worden vastgesteld volgens de
ramingen van kosten en opbrengsten in het omgevingsplan en de regels die het omgevingsplan daarvoor geeft.528
Van dit bedrag moeten de inbrengwaarde en de voor rekening van de initiatiefnemer (aanvrager van de activiteit)
komende kosten op de locatie die op de kostensoortenlijst staan, waaronder sloop- en saneringskosten, worden
afgetrokken.
Voor het vaststellen van de beschikking bij organische gebiedsontwikkeling moeten de kosten geraamd worden
waarop de verschuldigde geldsom is gebaseerd.529 Naast de verplichting voor het opnemen van een kostenraming
in de beschikking moet ook een individuele waardevermeerderingstoets worden uitgevoerd. De waardevermeerdering van de grond is het verschil tussen de waarde van de grond na het verrichten van de
kostenverhaalsplichtige activiteit (ook wel de opbrengsten genoemd) en de inbrengwaarde van de grond
voorafgaand aan de vaststelling van het omgevingsplan (dat is de waarde van de grond en de te verwijderen
opstallen, die een redelijk handelend koper zou betalen) onder aftrek van de voor rekening van de initiatiefnemer
(aanvrager van de activiteit) komende kosten op de locatie die op de kostensoortenlijst staan, waaronder sloop- en
saneringskosten.
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Voor het kunnen aftrekken van de kosten geldt dat de kosten noodzakelijk moeten zijn voor het realiseren van de
bouwactiviteit. Als de kosten hoger zijn dan de waardevermeerdering, kunnen de kosten worden verhaald tot
maximaal het bedrag van de waardevermeerdering. De beslissing op de aanvraag om een beschikking
bestuursrechtelijke geldschuld wordt aangehouden totdat het omgevingsplan, de omgevings-vergunning voor een
omgevingsplanactiviteit of het projectbesluit onherroepelijk is.530 Dit is noodzakelijk omdat er samenhang is tussen
het verhalen van de kosten en de toedeling van nieuwe functies in het omgevingsplan.
Als die bouw- en gebruiksmogelijkheden deels vernietigd worden, heeft dat immers ook gevolgen voor het verhalen
van de kosten. Desgewenst kan de aanhoudingsplicht doorbroken worden. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen
wanneer duidelijk is dat het beroep tegen het omgevingsplan geen gevolgen zal hebben voor het bouwplan. Door
de aanhoudingsplicht kan de activiteit in beginsel niet starten voordat het besluit onherroepelijk is. Denkbaar is dat
de aanvrager het verzoek had willen intrekken als het bedrag niet is op te brengen, of als er nadere
onderhandelingen over de financiering nodig zijn. In het voorgestelde artikel 16.76b wordt geregeld dat de
verzoeker een zienswijze over een ontwerp van de beschikking kan indienen, zodat hij alsnog zijn aanvraag kan
intrekken mocht hij daarvoor aanleiding zien.
Nadat de beschikking is gegeven ontstaat direct een betalingsverplichting. De initiatiefnemer van een activiteit is
de schuldenaar. Het gaat om degene voor wiens rekening en risico de activiteit wordt verricht, niet degene die in
opdracht van die persoon feitelijk de werkzaamheden verricht. Mocht de situatie zich voordoen dat de (vergunde)
activiteit nog niet is verricht en de vergunning wordt op grond van artikel 5.37 van de Omgevingswet overgedragen
aan een ander, dan geldt het wettelijke verbod, bedoeld in het voorgestelde artikel 13.12, voor de rechtsopvolger.
De rechtsopvolger is de schuldenaar en degene die de beschikking bestuursrechtelijke geldschuld moet aanvragen.
In gevallen waarin er geen sprake is van een vergunningplichtige activiteit, is degene voor wiens rekening en risico
de activiteit wordt verricht, de bijdrage verschuldigd. Als de activiteit wordt verricht voorafgaand aan het betalen
van de bijdrage, kan het college van burgemeester en wethouders handhavend optreden op grond van de
Omgevingswet en de Awb, bijvoorbeeld door in een last onder bestuursdwang te bepalen dat de uitvoering van de
activiteit gestaakt moet worden.
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De initiatiefnemer van een activiteit is de schuldenaar. Het gaat om degene voor wiens rekening en risico de activiteit
wordt verricht, niet degene die in opdracht van die persoon feitelijk de werkzaamheden verricht. Mocht de situatie
zich voordoen dat de (vergunde) activiteit nog niet is verricht en de vergunning wordt op grond van artikel 5.37 van
de Omgevingswet overgedragen aan een ander, dan geldt het wettelijke verbod, bedoeld in het voorgestelde artikel
13.12, voor de rechtsopvolger.
De rechtsopvolger is de schuldenaar en degene die de beschikking bestuursrechtelijke geldschuld moet aanvragen.
In gevallen waarin er geen sprake is van een vergunningplichtige activiteit, is degene voor wiens rekening en risico de
activiteit wordt verricht, de bijdrage verschuldigd. Als de activiteit wordt verricht voorafgaand aan het betalen van de
bijdrage, kan het college van burgemeester en wethouders handhavend optreden op grond van de Omgevingswet en
de Awb, bijvoorbeeld door in een last onder bestuursdwang te bepalen dat de uitvoering van de activiteit gestaakt
moet worden.
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Twee systemen van kostenverhaal
De Omgevingswet wil meer flexibiliteit bieden bij het verhalen van kosten. Het biedt zowel de
mogelijkheid om de huidige praktijk van kostenverhaal bij integrale gebiedsontwikkeling voort te
zetten als een mogelijkheid voor kostenverhaal bij het organisch ontwikkelen van gebieden, waarbij er
nog onzekerheden zijn over het eindbeeld en de termijn waarbinnen de (bouw)activiteiten
gerealiseerd worden.
Met het oog op organische gebiedsontwikkeling en het streven naar vergroting van flexibiliteit en bestuurlijke
afwegingsruimte is in dit wetsvoorstel niet alleen een systeem van kostenverhaal bij integrale gebiedsontwikkeling mogelijk gemaakt maar is ook voorzien in een systeem van kostenverhaal bij organische
gebiedsontwikkeling. De voor het omgevingsplan noodzakelijke regels verschillen voor beide typen
gebiedsontwikkeling. Het onderscheidende wettelijke criterium tussen de beide vormen is het wel of niet
opnemen van een tijdvak bij de vaststelling van de regels over kostenverhaal. Door het opnemen van een tijdvak
geeft de gemeenteraad aan zich te willen inspannen de gebiedsontwikkeling binnen die periode tot
verwezenlijking te laten komen.

De verschillende wijzen van berekenen en verdelen van kosten bij integrale en organische
gebiedsontwikkeling maken het nodig dat in de regeling voor kostenverhaal twee systemen worden
onderscheiden, afhankelijk van het type gebiedsontwikkeling. De keuze voor een van beide systemen
is gekoppeld aan het objectieve criterium «tijdvak». Het kenmerkende onderscheid tussen de twee
systemen zit in het vastleggen van het tempo van de ontwikkeling.
De twee systemen verschillen op een paar punten van elkaar. Het eerste verschil betreft de wijze van rekenen.
Bij een organische ontwikkeling vermeldt het omgevingsplan slechts het maximale kostenverhaal voor het gebied
(kostenplafond) en de activiteiten. Bij een integrale gebiedsontwikkeling moet een raming van de kosten en
opbrengsten in het omgevingsplan worden opgenomen.
Het tweede verschil tussen beide systemen betreft de vraag welke kosten verhaald kunnen worden. Omdat bij
integrale gebiedsontwikkeling het uitgangspunt is dat het hele gebied wordt ontwikkeld, worden de kosten van
het hele gebied verhaald. Dus ook de verwervingskosten van grond van particuliere eigenaren, waarop
aangewezen activiteiten zijn toegestaan.
Bij organische gebiedsontwikkeling zijn er onzekerheden over het eindbeeld, de kosten, het programma en het
tempo en kiest het gemeentebestuur een faciliterende rol. Ook zal de gemeente haar investeringen vaak
afhankelijk maken van de voortgang van initiatieven in het gebied. Als er niets gebeurt, zal de gemeente ook geen
voorzieningen aanleggen. Het kostenverhaal zal daarom bij het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet
voor organische gebiedsontwikkeling worden beperkt tot de kosten voor werken, werkzaamheden en
maatregelen die nodig zijn voor niet-uitgeefbare gronden.1000
Een laatste verschil betreft de begrenzing van het kostenverhaal. Bij integrale gebiedsontwikkeling worden de
totale kosten van het kostenverhaalsgebied vergeleken met de totale opbrengsten. Er mogen niet meer kosten
worden verhaald dan er opbrengsten zijn. In de praktijk wordt dit de macroaftopping genoemd. Deze toets vindt
plaats bij de vaststelling van het omgevingsplan.
Bij organische ontwikkeling vindt een toets op een later moment plaats, namelijk bij de aanvraag van de
beschikking bestuursrechtelijke geldschuld. Er wordt – via de band van artikel 13.18, eerste lid - getoetst aan de
waardevermeerdering ten gevolge van de aanvraag voor een te verrichten activiteit. Het te verhalen bedrag mag
niet hoger zijn dan de waardevermeerdering na aftrek van kosten (met inbegrip van de inbrengwaarde) op het
eigen perceel. Daarmee wordt voorkomen dat een initiatiefnemer meer moet betalen dan zijn grond in waarde
is gestegen.

Een bijzonderheid van het systeem voor kostenverhaal bij organische gebiedsontwikkeling is de
mogelijkheid om met een kostenplafond te werken samen met het hebben van inzicht in het
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maximumbedrag aan te verhalen kosten voor alle in het kostenverhaalsgebied voorkomende
activiteiten.1001
Inzicht in het daaraan ten grondslag gelegde indicatieve grondgebruik en de ter zake gehanteerde aantallen en
hoeveelheden hoeven dan niet te worden opgenomen. Bij het bepalen van het kostenplafond worden alleen de
kosten in aanmerking genomen die aan de overheid moeten worden toegerekend en niet de kosten die
initiatiefnemers van bouwactiviteiten maken om bouwgronden ter beschikking te krijgen alsmede de
werkzaamheden op eigen gronden. Dit wordt vastgelegd in het Aanvullingsbesluit grondeigendom
Omgevingswet.
Een tweede bijzonderheid is dat de raming van de opbrengsten niet vastgelegd hoeft te worden in het
omgevingsplan. Omdat het bouwprogramma kan veranderen, kunnen bij organische gebiedsontwikkeling de
opbrengsten anders worden. Het niet vastleggen van de opbrengsten in het omgevingsplan maakt de
voorgestelde regeling flexibeler en voorkomt dat het omgevingsplan steeds aangepast moet worden.
Door het aangeven van het maximumbedrag aan kostenverhaal op basis van het totaal aan activiteiten wordt
inzicht gegeven in de potentie die het gebied in zich heeft om opbrengsten te genereren. Dat geeft een houvast
aan initiatiefnemers om te bepalen of het wel of niet de moeite waard is om een bouwplan te ontwikkelen voor
de betreffende locatie. Hierdoor is variatie in de te bouwen woningen, bedrijven en dergelijke mogelijk zonder
dat aanpassing van de regels in het omgevingsplan nodig is. Vanzelfsprekend kan een gemeentebestuur wel
inzicht in de raming van de opbrengsten bieden als dat gewenst is.
Een derde bijzonderheid van het systeem van kostenverhaal voor organische gebiedsontwikkeling is dat bij de
beschikking bestuursrechtelijke geldschuld getoetst moet worden aan de waardevermeerdering die als gevolg
van de activiteit optreedt. Dit zorgt ervoor dat bouwactiviteiten niet financieel onmogelijk worden gemaakt door
een te hoge kostenverhaalsbijdrage. Het kan verder wenselijk zijn om in het omgevingsplan regels over fasering
van werken, werkzaamheden en maatregelen en koppelingen daartussen op te nemen om financiële risico’s te
beperken en meer rechtszekerheid te bieden.

Kostenverhaalsgebied, kostensoorten en PPT-criteria
Zowel voor integrale als organische gebiedsontwikkeling moet het kostenverhaalsgebied in het
omgevingsplan vastgelegd worden. De kosten binnen een kostenverhaalsgebied worden bij elkaar
opgeteld en omgeslagen over de aangewezen activiteiten.
Daarom is de begrenzing van het gebied van belang. Het kostenverhaalsgebied wordt zo begrensd dat alle
onderdelen van de beoogde ontwikkeling erin vallen. Het mag net als onder de huidige regeling uit verschillende
niet aaneengesloten delen bestaan.
De begrenzing van het gebied moet gemotiveerd worden op basis van een functionele, geografische,
stedenbouwkundige of civieltechnische samenhang van de te verrichten activiteiten en investeringen op een
locatie. Grond waarop geen werken of activiteiten zijn voorzien, wordt buiten het kostenverhaalsgebied gelaten.
De gemeenteraad kan de begrenzing alleen aanpassen via een wijziging van het omgevingsplan.
Het publiekrechtelijke kostenverhaal voor integrale en organische gebiedsontwikkeling is beperkt tot
kostensoorten die bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen. Deze kostensoorten zullen via het
Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet worden opgenomen in het Omgevingsbesluit. Deze lijst zal
grotendeels overeenkomen met de bestaande lijst in het Omgevingsbesluit.
De lijst zal waar nodig worden aangevuld met kostensoorten die verband houden met klimaatadaptatie,
energietransitie en nieuwe mobiliteitsconcepten. De kosten die gemaakt worden voor het ontwikkelen van het
betreffende gebied worden verhaald voor zover ze voldoen aan de criteria profijt, proportionaliteit en
toerekenbaarheid (hierna: de PPT-criteria). Of wordt voldaan aan de PPT-criteria wordt beoordeeld op de schaal
van het kostenverhaalsgebied, niet per individuele activiteit. Een kostenpost wordt dus ook verhaald als de kosten
ten goede komen aan slechts een klein deel van het kostenverhaalsgebied. Voor zover niet aan de PPT-criteria is
voldaan, kunnen kosten niet worden verhaald.
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Eindafrekening herberekening en tussentijdse afrekening
De Omgevingswet voorziet ook in regels voor een eindafrekening. Bij de eindafrekening wordt de
balans van de kosten opgemaakt. Als bij de eindafrekening blijkt dat de verhaalde kosten hoger zijn
dan de daadwerkelijk gemaakte kosten, vindt een terugbetaling plaats naar rato van het aandeel dat
diegene die de activiteit heeft verricht, heeft bijgedragen. 1002
De gemeente mag net als onder de Wro een meevaller ter hoogte van 5% van de betaalde bijdrage houden.
Omdat bij organische ontwikkeling de eindafrekening lang op zich kan laten wachten, kan degene die betaald
heeft vanaf vijf jaar na de betaling een tussentijdse afrekening vragen voor zijn betaalde bijdrage.
Afhankelijk van het moment waarop de bouwactiviteiten worden verwezenlijkt, kan de kostenverhaalsbijdrage
hoofdzakelijk zijn gebaseerd op ramingen van nog te maken kosten of op al gemaakte kosten. Vooral bij de eerste
bouwactiviteiten kan de kostenverhaalsbijdrage te hoog of te laag zijn. Daarom is in de Omgevingswet als
waarborg de verplichting tot een eindafrekening en herberekening van de betaalde kostenverhaalsbijdragen
opgenomen. Hiermee wordt voorkomen dat er meer kosten worden verhaald dan er uiteindelijk gemaakt zijn.
Het tekort op de ene post kan dan verrekend worden met een overschot op de andere post, met uitzondering
van de plankosten die verhaald worden op basis van in de omgevingsregeling vastgestelde forfaits. Er vindt een
gedeeltelijke terugbetaling plaats van de op grond van een beschikking bestuursrechtelijke geldschuld betaalde
bijdrage als het bevoegd gezag meer kosten heeft verhaald dan er zijn gemaakt en het verschil groter is dan vijf
procent.
De grens van vijf procent is bedoeld als stimulans om de totale kosten te beperken. Het risico dat het verhalen
van de kosten onvoldoende heeft opgeleverd ligt bij de gemeente. Daarom is een naheffing niet mogelijk als de
verschuldigde bijdrage bij beschikking is vastgesteld. Voor de plankosten komt er een forfaitaire regeling, net als
onder de Wro. De werkelijke kosten zullen hoger of lager zijn dan de forfaitaire. Dat kan in het voordeel van de
aanvrager of de gemeente zijn.

De eindafrekening heeft alleen betrekking op geldsommen die op grond van de beschikking
bestuursrechtelijke geldschuld zijn betaald. Anders dan de Wro schrijft de Omgevingswet niet voor
wanneer de eindafrekening moet plaatsvinden.
In de plaats daarvan zijn gemeenteraden op grond van de voorgestelde regeling verplicht om regels over het
moment van de eindafrekening op te nemen in het omgevingsplan. Dat moment kan gekoppeld worden aan een
gebeurtenis, zoals voltooiing van alle voorziene werken, maar er kan ook worden gekozen voor een bepaald
tijdstip. Deze flexibiliteit maakt maatwerk voor de specifieke gebiedsopgave mogelijk.
Het Ob bevat nadere regels over een aantal aspecten van de eindafrekening moeten worden opgenomen. In het
systeem van de Omgevingswet is een periode van 20 jaar of langer voor de daadwerkelijke realisatie van een
gebiedsontwikkeling niet ondenkbaar. Immers een actualisatieplicht van het omgevingsplan is niet meer
voorgeschreven.
Gemeenteraden zijn zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de regels in het omgevingsplan. Een
ontwikkelende partij heeft dan geen reële mogelijkheid om eerder de eindafrekening te krijgen dan het moment
dat de gemeenteraad heeft opgenomen in de regels over kostenverhaal. Zeker bij langjarige ontwikkelingen kan
dat nadelig zijn. Om initiatiefnemers niet heel lang te hoeven laten wachten op de eindafrekening biedt de
Omgevingswet ontwikkelende partijen de mogelijkheid om vanaf vijf jaar na betaling van hun kostenverhaalsbijdrage te verzoeken om een tussentijdse afrekening voor de door hun betaalde bijdrage gebaseerd op basis van
de op het moment van het verzoek actuele stand ten aanzien van zowel gemaakte als verwachte kosten. 1003
Dan worden tussen deze initiatiefnemer en de gemeente de boeken gesloten. De eindafrekening van het gehele
kostenverhaalsgebied heeft geen gevolgen meer voor deze initiatiefnemer. De regeling voor kostenverhaal
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verplicht niet tot een afrekening voor gevallen waarin er voor alle aangewezen activiteiten een overeenkomst is
gesloten waarin het kostenverhaal is verzekerd.

Regeling plankosten
De Omgevingswet voorziet – net als onder de Wro - in de mogelijkheid om bij ministeriële regeling regels
te stellen over de hoogte en begrenzing van bepaalde kostensoorten. Daaraan zal uitvoering worden
gegeven voor de zogenoemde plankosten.
Dat zijn de zogenoemde gemeentelijke apparaatskosten in verband met de ontwikkeling. De bestaande regeling
zal met het oog daarop worden geactualiseerd en via de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet
worden opgenomen in de Omgevingsregeling.
In de brief van 25 november 2015 1004 is uiteengezet dat de regeling voor kostenverhaal alleen betrekking heeft
op het verhalen van kosten op burgers en bedrijven voor zover zij activiteiten willen verrichten. Dit komt op
verschillende manieren tot uiting in de voorgestelde regeling. Allereerst wordt voorgesteld om niet langer te
spreken over «grondexploitatie» omdat deze term te veel de nadruk legt op actief grondbeleid. In plaats daarvan
wordt de term «kostenverhaal» gebruikt, hetgeen beter aansluit bij de achterliggende doelstelling van de wet:
het verhalen van de kosten, die de gemeenschap maakt voor openbare voorzieningen bij de ontwikkeling van een
gebied.
Ten tweede wordt de term «grondexploitatiekosten» vervangen door «kosten die gemaakt zijn voor werken,
werkzaamheden en maatregelen». Ten derde komen de regels voor regie bij grondexploitatie, zoals de eisen over
de inrichting van het exploitatie-gebied, niet terug in de regeling van het kostenverhaal maar kunnen wel worden
gesteld op grond van de in hoofdstuk 4 van de Omgevingswet opgenomen bevoegdheden.508 Hiermee komt tot
uiting dat de regeling alleen betrekking heeft op het verhalen van kosten op initiatiefnemers.

Kostenverhaalsplichtige activiteiten
De regeling in de Omgevingswet is net als in de Wro toegespitst op het verhalen van kosten op
initiatiefnemers die kostenverhaalsplichtige activiteiten verrichten. Daarbij gaat het om het bouwen
van woningen of bijvoorbeeld gebouwen met een kantoor-, winkel- of bijeenkomstfunctie. 1005
De Omgevingswet biedt een grondslag om deze bouwplannen bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen
en daarnaast een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur deze lijst uit te breiden met activiteiten die
mogelijk worden door functietoedeling in het omgevingsplan en waarvoor geen bouwactiviteiten verricht hoeven
te worden.
Uit gesprekken met gemeenten en ontwikkelaars is gebleken dat de lijst met kostenverhaalsplichtige activiteiten
zoals opgenomen in artikel 8.13 van het Omgevingsbesluit, adequaat is. Op dit moment is er dan ook geen
aanleiding om deze lijst uit te breiden. De grondslag in dit wetsvoorstel biedt wel de mogelijkheid om in de
toekomst snel in te spelen op nieuwe opgaven.

Inbrengwaarde
Een belangrijk onderdeel van de kostensoortenlijst is de inbrengwaarde. De inbrengwaarde van een
perceel is de waarde van de grond en de te verwijderen opstallen, die een redelijk handelend koper
zou betalen.
In het huidige stelsel is de waarde van alle grond (en opstallen die verwijderd moeten worden) een kostenpost,
omdat er wordt gewerkt vanuit de fictie dat het gehele gebied ontwikkeld wordt. Omdat het een verhaalbare
kostensoort is, wordt de inbrengwaarde net als de andere kostensoorten omgeslagen over alle eigenaren met
grondopbrengsten.
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In het systeem van de Omgevingswet blijft - bij integrale ontwikkeling - de inbrengwaarde van alle tot
ontwikkeling te brengen percelen een kostenpost. Bij organische ontwikkeling is de inbrengwaarde
alleen een kostenpost voor percelen die worden gebruikt voor de aanleg van publieke voorzieningen.
Ook dan betreft het de waarde van de grond en de te verwijderen opstallen. De inbrengwaarde van percelen
waarop aangewezen activiteiten worden uitgevoerd is geen kostenpost. Dat heeft tot gevolg dat die kosten niet
worden omgeslagen. De reden voor deze andere behandeling is dat de gemeente zelf aangeeft dat er meerdere
scenario’s mogelijk zijn en dat het niet zeker is of en wanneer een eindbeeld gerealiseerd wordt. Het is dan niet
redelijk dat een eigenaar moet meebetalen voor geprojecteerde ontwikkelingen en investeringen op andere
percelen, die wellicht nooit van de grond komen.
Er wordt in deze benadering geaccepteerd dat er een kans bestaat dat het gebied maar gedeeltelijk wordt
ontwikkeld. Die risico’s zijn inherent aan organische gebiedsontwikkeling. Een eigenaar met een op basis van de
inbrengwaarde onrendabele ontwikkeling moet zelf bepalen wanneer het moment daar is om de nieuwe functie te
verwezenlijken.
Van gemeentezijde is aangegeven dat er behoefte bestaat om naast taxaties conform de wijze die bij onteigeningen
wordt toegepast ook eenvoudigere methoden voor het ramen van de inbrengwaarden toe te kunnen passen, zoals
gebruikmaken van een WOZ-taxatie. Via het Aanvullingsbesluit grondeigendom zullen in het Omgevingsbesluit
regels worden gesteld over de bepaling van de inbrengwaarde. Belangrijke voorwaarde is dat de inbrengwaarde op
basis van objectief bepaalbare maatstaven plaats vindt. Verder wordt de methode van waarderen vrijgelaten.

Begrenzingen kostenverhaal
Een belangrijk uitgangspunt van kostenverhaal in het (oude) systeem van de Wro is de zogeheten
verplichte macro-aftopping: initiatiefnemers hoeven niet meer bij te dragen aan kostenverhaal dan
de opbrengsten die zij uit de ontwikkeling van de locatie realiseren. In de Omgevingswet geldt de
verplichte macro-aftopping uitsluitend voor gebieden die de gemeente integraal ontwikkelt.
In de Wro en de Omgevingswet is aan deze begrenzing van het kostenverhaal uitwerking gegeven door het
verplicht toepassen van macroaftopping bij de vaststelling van het bestemmingsplan. Die begrenzing houdt in dat
het gemeentebestuur niet meer kosten mag verhalen dan er opbrengsten zijn in het kostenverhaalsgebied. De
raming van de kosten en opbrengsten moet plaatsvinden aan de hand van objectief bepaalbare maatstaven.
In het geval van organische gebiedsontwikkeling is het niet goed mogelijk om de macroaftopping toe te passen
omdat de kosten en opbrengsten niet exact bekend zijn. Dat komt doordat het kostenverhaalsgebied op
verschillende manieren kan worden ingevuld en ook de tijdsvolgorde waarin bouwactiviteiten plaatsvinden kan
verschillen.
Bij organische gebiedsontwikkeling wordt daarom in het omgevingsplan een maximum gesteld aan de te verhalen
kosten en bijdragen vanuit de activiteiten. Meer precieze berekeningen van het kostenverhaal worden vervolgens
gemaakt op het moment dat de beschikking bestuursrechtelijke geldschuld wordt aangevraagd.
In plaats van de macro-aftopping vindt bij organische ontwikkeling bij de vaststelling van de beschikking
bestuursrechtelijke geldschuld een toets op de waardevermeerdering plaats. De Omgevingswet bepaalt dat de
kostenverhaalsbijdrage die een initiatiefnemer bij de afgifte van de beschikking moet betalen niet hoger mag zijn
dan de waardevermeerdering van de grond als gevolg van de activiteit.
De waardevermeerdering van de grond is het verschil tussen de waarde van de grond na het verrichten van de
kostenverhaalsplichtige activiteit (ook wel de opbrengsten genoemd) en de inbrengwaarde van de grond
voorafgaand aan de vaststelling van het omgevingsplan (dat is de waarde van de grond en de te verwijderen
opstallen, die een redelijk handelend koper zou betalen) onder aftrek van de voor rekening van de initiatiefnemer
(aanvrager van de activiteit) komende kosten op de locatie die op de kostensoortenlijst staan, waaronder sloop- en
saneringskosten.
Voor het kunnen aftrekken van de kosten geldt dat de kosten noodzakelijk moeten zijn voor het realiseren van de
bouwactiviteit. Die voorwaarde is belangrijk omdat het niet doelmatig zou zijn wanneer de aanvrager het
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kostenverhaal zou kunnen ontlopen door de kwaliteitseisen hoog op te schroeven. De gemeente bepaalt het
kwaliteitsniveau, zoals de gemeente ook het kwaliteitsniveau van de voorzieningen bepaalt.
Met het oog op een uniforme toepassing van de toets op de waardevermeerdering zijn in het Omgevingsbesluit via
het nadere regels gesteld, onder andere over de waarderingsgrondslag en de peildata. Er is voor gekozen om de
toets op de waardevermeerdering aan de beschikking bestuursrechtelijke geldschuld te koppelen. Enerzijds wordt
daarmee voorkomen dat het bevoegd gezag onnodig vroeg de kosten moet berekenen en verdelen over de
activiteiten en anderzijds wordt het risico beperkt dat de betaalde bijdrage in grote mate afwijkt van de uiteindelijke
kosten die bij het opstellen van de eindafrekening worden berekend. In het Ob worden nadere regels gesteld over
de berekening van de waardevermeerdering.

Opbrengsten en wijze van verdelen
Voor het ramen van de opbrengsten kan aansluiting worden gezocht bij de huidige toegestane
methoden. Een aantal methoden wordt hierna nader toegelicht.
De Afdeling 61. voor grondexploitatie in de Wro en de Omgevingswet regelt gedetailleerd hoe de kosten voor
werken, werkzaamheden en maatregelen worden verdeeld over de initiatieven die daarvan profijt hebben. Daarbij
worden kosten verdeeld door het benoemen van basiseenheden per uitgiftecategorie en die te vermenigvuldigen
met een vastgestelde gewichtsfactor. Zo ontstaat een gewogen eenheid waarmee de individuele bijdrage moet
worden berekend.
De gedachte hierachter is dat bouwplannen met een hoge opbrengstpotentie meer bijdragen dan bouwplannen
met een lage opbrengstpotentie. Uit vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State blijkt dat deze systematiek in de praktijk leidt tot een verdeling naar rato van de opbrengsten.
In de Omgevingswet wordt vastgelegd dat de kosten moeten worden verdeeld naar rato van de opbrengsten. Door
deze wijze van regulering ontstaat flexibiliteit bij het verdelen van de kosten. Bij organische gebiedsontwikkeling
zijn de totale opbrengsten door het ontbreken van een eindbeeld bij de vaststelling van het omgevingsplan niet
met zekerheid vast te stellen. Wel is het mogelijk om de initiatiefnemer inzicht te geven in de maximaal te
verwachten kostenverhaalsbijdrage per activiteit of per wijze van uitvoering van de activiteit (uitgiftecategorie). Die
maximale kostenverhaalsbijdrage per activiteit of wijze van uitvoering dient in het omgevingsplan te worden
vastgelegd.
Een activiteit is bijvoorbeeld het bouwen van een woning, en een wijze van uitvoering is het bouwen van een
standaard eengezinswoning of een hoekwoning. Op basis van de op het perceel te verwezenlijken bouwactiviteit
kan de initiatiefnemer de te verwachten maximale kostenverhaalsbijdrage berekenen. Zo is er enige zekerheid voor
de initiatiefnemer omdat berekend kan worden welke kostenverhaalsbijdrage maximaal te verwachten valt. De
maximale kostenverhaalsbijdrage per activiteit of per wijze waarop de activiteit wordt verricht moet gemotiveerd
worden in de toelichting bij het omgevingsplan. De in het omgevingsplan mogelijk gemaakte activiteiten en
verwachte kosten zijn voor het bepalen van de verdeling van de kosten leidend. Dat geldt voor zowel integrale als
organische gebiedsontwikkeling. Een verdeling van de kosten die daaraan gerelateerd is, wordt gezien als invulling
van de norm «verdeling naar rato van de opbrengsten». Zo zijn bijvoorbeeld eenheidsprijzen, percentages of
vierkante meter-prijzen per functie een mogelijke invulling van die norm. Nadere criteria voor de verdeling worden
niet nodig geacht.

Rechtsbescherming tegen kostenverhaal
Tegen alle besluiten over het kostenverhaal staat rechtsbescherming open. 1006
Tegen het besluit tot wijziging van het omgevingsplan of vaststelling van een projectbesluit kunnen
belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tegen een
omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift indienen, gevolgd door beroep bij de
rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Tegen de beschikking bestuursrechtelijke geldschuld kan een belanghebbende een bezwaarschrift indienen,
gevolgd door beroep bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
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Als de beschikking wordt vernietigd dan is de gemeente gehouden tot terugbetaling en, moet het college van
burgemeester en wethouders op verbeterde gronden opnieuw een beschikking bestuursrechtelijke geldschuld
opleggen.
Bezwaar of beroep tegen de beschikking bestuursrechtelijke geldschuld heeft geen invloed op de mogelijkheid om
met de activiteit te starten. Er is geen aanhoudingsmogelijkheid tot het moment van onherroepelijk worden van de
beschikking. Het komt onbillijk voor dat een initiatiefnemer, die mogelijk terecht bezwaar maakt tegen een
beschikking, misschien wel tweeëneenhalf jaar moet wachten met uitvoering. Tegen het besluit over de
eindafrekening en de tussentijdse afrekening staat bezwaar en beroep open voor belanghebbenden.

Inhoud van de uitvoeringsregelgeving
De Omgevingswet bevat een aantal grondslagen om bij algemene maatregel van bestuur nadere regels
te stellen. In het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet, dat de uitvoeringsregelgeving van
de Omgevingswet zal aanvullen en wijzigen, worden de volgende onderwerpen opgenomen:
• De kostenverhaalsplichtige activiteiten. De regeling heeft vooral betrekking op het verhalen van kosten bij het
verrichten van bouwactiviteiten. Dat sluit aan bij het stelsel in de Wro en (hoofdstuk 12 van) de Omgevingswet.
• De werken, werkzaamheden en maatregelen waarvan de kosten worden verhaald (kostensoortenlijst). De
kostensoorten-lijst zal grotendeels overeenkomen met de lijst in het Omgevingsbesluit.
• De kruimelgevallen waarin het bevoegd gezag kan kiezen om de kosten geheel of gedeeltelijk niet te verhalen:
–de gevallen van de huidige lijst die is opgenomen in het Omge-vingsbesluit (< € 10.000,- verhaalbare kosten, of
geen kosten voor publieke werken of kosten die alleen de aansluiting van een bouwperceel op de openbare ruimte
of de aansluiting op de nutsvoorzieningen betreffen).
• De waarde van de gronden en de raming van waardevermeerdering.
• De (tussentijdse) eindafrekening.
• De woningbouwcategorieën.

Verder bevat de Omgevingswet een grondslag om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen
over de begrenzing van de hoogte van een of meer van de verhaalbare kostensoorten, zoals onder
het huidige recht is opgenomen in de Regeling plankosten.
Daaraan zal uitvoering worden gegeven voor de zogenaamde plankosten. Dat zijn de gemeentelijke
apparaatskosten in verband met de ontwikkeling. De bestaande regeling zal daartoe worden geactualiseerd en via
de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet opgenomen worden in de Omgevingsregeling. In de
uitvoeringsregelgeving kunnen ook indieningsvereisten voor de aanvraag van de beschikking bestuursrechtelijke
geldschuld worden opgenomen.

Overzicht wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

Inhoudelijke eisen aan kostenverhaal – voorheen grondexploitatie - worden niet meer gesteld op basis van
hoofdstuk 12 van de Omgevingswet maar op grond van hoofdstuk 4 van de Omgevingswet.
Er is een regeling voor organische gebiedsontwikkeling toegevoegd.
Voor organische gebiedsontwikkeling hoeven alleen de waarderingen voor de gronden waar openbare
voorzieningen worden gerealiseerd als kostenpost opgenomen te worden.
De wijze van begrenzing van kostenverhaal verschilt per systeem.
Er is geen verplichting tot periodieke herziening van de regels of voorschriften over het verhalen van de kosten.
De regeling van kostenverhaal wordt ook toepasbaar bij gebiedsopgaven waarin een grote mate van onzekerheid
over het eindbeeld bestaat, zoals bij organische ontwikkeling. Daardoor zullen meer locaties tot ontwikkeling
komen en zal de bouwproductie toenemen.
Meer ruimte voor maatwerk en flexibiliteit.
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➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Bij de vaststelling van het omgevingsplan is er meer zekerheid voor de grondeigenaar en ontwikkelaar dan bij het
doorschuiven in hoofdstuk 12 van de Omgevingswet.
Het toedelen van globale functies aan locaties – in het omgevingsplan - wordt eenvoudiger, doordat bij het
vaststellen van het omgevingsplan er nog geen gedetailleerde raming bekend hoeft te zijn.
Het kostenverhaal wordt geïntegreerd in het omgevingsplan. Daardoor is geen separaat document in de vorm van
een exploitatieplan meer nodig.
Er is geen mogelijkheid voor een intergemeentelijk kostenverhaalsgebied.
De regeling is beter geschikt voor alle vormen van grondbeleid.
Het toedelen van globale functies aan locaties wordt eenvoudiger doordat bij het vaststellen van het omgevingsplan
er nog geen gedetailleerde raming bekend hoeft te zijn. Er is geen verplichting tot periodieke herziening van de
regels of voorschriften over het verhalen van de kosten.
Het moment en de wijze van eindafrekening is niet langer voorgeschreven.
De kosten worden verdeeld naar rato van de opbrengsten en dat hoeft niet meer te gebeuren op basis van
uitgiftecategorieën en gewogen eenheden.
Bij organische ontwikkeling kunnen de kosten en bijdrage per activiteit op hoofdlijnen worden vastgelegd in het
omgevingsplan en hoeft dit pas bij de aanvraag van de activiteit geconcretiseerd te worden.
De verplichte macroaftopping is beperkt tot integrale gebiedsontwikkeling.
Voor de waardering van de gronden is sprake van meer keuzevrijheid; de waardering op grond van de
onteigeningswet is niet langer verplicht.
Initiatiefnemers kunnen vanaf vijf jaar na betaling een individuele eindafrekening vragen.
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22.

ONTEIGENING

Onteigening is een onmisbaar instrument om beleid of initiatieven in de fysieke leefomgeving tot
uitvoering te kunnen brengen in situaties waarin de minnelijke verwerving van onroerende zaken niet
(tijdig) wil lukken. Omdat de wetgever via de Omgevingswet een integraal instrumentarium wil bieden
voor beheer en ontwikkeling van de fysieke leefomgeving, is in deze wet een uitputtende regeling voor
onteigening voor activiteiten in de fysieke leefomgeving opgenomen.
Het uitgangspunt bij onteigening is om gronden waar mogelijk minnelijk te verwerven. Voor het tijdig
realiseren van bijvoorbeeld infrastructurele werken en andere maatschappelijk gewenste ruimtelijke
ontwikkelingen kan het echter noodzakelijk zijn dat gronden worden onteigend. Onteigening is de meest
ingrijpende inbreuk die de overheid in Nederland op het eigendomsrecht kan maken. Bij een onteigening
wordt een burger of een bedrijf gedwongen om zijn eigendom af te staan voor de verwezenlijking van het
algemeen belang, bijvoorbeeld de aanleg of verbreding van een (spoor)weg, de versterking van een
waterkering of ontwikkeling van een woonwijk.
Om de eigenaar en de overige rechthebbenden te beschermen is in de Grondwet vastgelegd dat
onteigening alleen kan geschieden in het algemeen belang en tegen vooraf verzekerde
schadeloosstelling.78 Die waarborg blijft met dit wetsvoorstel overeind. Ongewijzigd blijft ook dat
onteigening alleen geldt als een ultimum remedium. Dit betekent onder meer dat het bevoegd gezag
moet proberen om de onroerende zaken eerst minnelijke te verwerven, voordat tot onteigening kan
worden besloten.
De onteigeningsregelgeving en het -beleid zijn zo vormgegeven dat onteigening in de praktijk een
uitzondering is. Eigenaren en de overheid slagen er in het merendeel van de gevallen in om
overeenstemming te bereiken over de minnelijke verwerving van een onroerende zaak of over een
gedeeltelijk of tijdelijk gebruik van de zaak. In situaties waarin de minnelijke verwerving van onroerende
zaken niet of niet tijdig slaagt, vormt onteigening uiteindelijk een onmisbaar instrument om beleid of
initiatieven van publiek belang in de fysieke leefomgeving toch tot uitvoering te kunnen brengen.
Gelet op het zeer ingrijpende karakter van onteigening voor betrokkenen zal ook onder de Omgevingswet
een onteigening net als nu alleen kunnen plaatsvinden binnen een wettelijk kader met voldoende
waarborgen voor de eigenaar. Het is essentieel dat de positie en rechtsbescherming van de eigenaar op
zijn minst gelijkwaardig blijven.

Onteigening blijft ook in de Omgevingswet een uiterste middel («ultimum remedium»), waartoe pas
besloten kan worden als de minnelijke verwerving niet wil slagen. De betrokken overheid zal dus eerst
serieus – aantoonbaar - moet proberen het onroerend goed minnelijk te verkrijgen, voordat zij tot
onteigening kan overgaan.
Ook blijft onveranderd dat onteigening alleen kan plaatsvinden in het algemeen belang en tegen vooraf
verzekerde schadeloosstelling, die door de burgerlijke rechter wordt vastgesteld. De huidige criteria voor
onteigening algemeen belang, noodzaak en urgentie blijven onverkort gelden en worden wettelijk
vastgelegd. 1007
De Onteigeningswet stamt uit 1851 en is door de vele, soms ingrijpende, wijzigingen een moeilijk leesbare
en niet eenvoudig toepasbare wet geworden. De wet wijkt bovendien af van de meer gebruikelijke
procedures in het omgevingsrecht. Zowel in 2000, bij de operatie Marktwerking, Deregulering en
Wetgevingskwaliteit waarin het onteigeningsrecht is doorgelicht28, als in 2009 bij de Crisis- en
herstelwet29 is onderkend dat de Onteigeningswet toe is aan een meer integrale aanpassing aan de

1007

Kamerstukken II, vergaderjaar 2016/17, 33 118, nr.84, p.2.

414

huidige tijd. Dit heeft er in 2009 reeds toe geleid dat in het kader van de Crisis- en herstelwet
veranderingen zijn doorgevoerd. De stelselherziening van het omgevingsrecht is een goed moment voor
een integrale aanpassing, zoals ook aangegeven door de Raad van State. Niet alleen om het geheel beter
leesbaar en toegankelijker te maken, maar ook om het onteigeningsrecht verder in lijn te brengen met de
Algemene wet bestuursrecht en om enkele inhoudelijke vernieuwingen in de procedure door te
voeren.1008

Wat ten opzichte van de huidige Onteigeningswet wel verandert is dat een nog duidelijker onderscheid
wordt gemaakt tussen enerzijds het publiekrechtelijke spoor waarin de onteigeningsbeschikking tot
stand komt én wordt beoordeeld door de bestuursrechter en anderzijds het civielrechtelijke spoor
waarin de burgerlijke rechter de schadeloosstelling vaststelt.
Een verplichte rechterlijke betrokkenheid bij de beoordeling van de rechtmatigheid van
onteigeningsbesluiten zeer gewenst is. Om iedere schijn van vermindering van de positie en
rechtsbescherming van een eigenaar uit te sluiten, ben ik voornemens om de voorgestelde
onteigeningsprocedure zo te versterken dat de bestuursrechter bij elke onteigening betrokken zal
zijn. De rol om de bestuursrechter in te schakelen komt daarmee bij het bevoegd gezag te liggen.
Hiermee wordt gewaarborgd dat het geheel uitgesloten is dat een eigenaar wordt onteigend zonder
dat de bestuursrechter zich heeft uitgesproken over de onteigening.1009
De motivering van de onteigeningsbeschikking, die volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zal worden voorbereid, zal berusten op
de huidige criteria algemeen belang, noodzaak en urgentie die onverkort blijven gelden en wettelijk zullen
worden vastgelegd. Als extra waarborg voor een zorgvuldige besluitvorming, zal ik een onafhankelijke
commissie instellen die het bestuursorgaan dat het aangaat formeel zal adviseren over het betreffende
besluit.1010
Naast de integratie van de onteigeningsregelgeving in de Omgevingswet, wordt met deze regeling ook
voorzien in de behoefte om de regels eenvoudiger en inzichtelijker te maken. De Onteigeningswet stamt
uit 1851 en is sindsdien door de vele wijzigingen moeilijk leesbaar en toepasbaar geworden. Vooral de
wetswijzigingen van 1920, die het onder andere mogelijk maakte om zakelijke rechten afzonderlijk te
onteigenen, en van 1973, die het mogelijk maakte om tot een vervroegd vonnis over de onteigening te
kunnen komen, hebben diep ingegrepen in de structuur van de wet.
Daarnaast oefent ook de omvangrijke jurisprudentie een grote invloed uit op de toepassing van de
Onteigeningswet. Een duidelijk voorbeeld hiervan is een drietal arresten van de Hoge Raad van 25 mei
1988, waardoor de rechtbank op verzoek de onteigeningstitel op haar rechtmatigheid moet toetsen, ook
buiten de opgedragen taak in de Onteigeningswet.
De behoefte om de onteigeningsregelgeving eenvoudiger en inzichtelijker te maken is eerder onderkend
in het kader van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit in 2000 en bij de
aanpassing van de onteigeningsregelgeving in het kader van de Crisis- en herstelwet in 2009. Ook in de
vakliteratuur werd een herziening van de onteigeningsregelgeving wenselijk geacht. De inpassing van de
onteigeningsregels in de Omgevingswet biedt daarvoor een uitgelezen mogelijkheid.

Voor het bereiken van de gewenste vereenvoudiging heeft het kabinet gekeken naar de mogelijkheden
van zowel aanpassing van de huidige procedure, als de introductie van een andere procedure. Voor
dit laatste is gekozen, omdat de grootste vereenvoudiging kan worden bereikt met het uitwerken van
een procedure naar model van het algemene bestuursrecht (Awb) en het omgevingsrecht. 1011
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Dat betekent dat de nieuwe onteigeningprocedure beter aansluit bij de Omgevingswet en de Awb en
daarmee materieel eenvoudiger, inzichtelijker en transparanter wordt. De voorgestelde
onteigeningsregeling is opgezet langs de volgende lijnen:
o

o
o

het verscherpen van de procedurele scheiding tussen de besluitvorming over de
onteigening en het
vaststellen van de schadeloosstelling,
het moderniseren van de besluitvorming over onteigening,
het behoud van de burgerlijke rechter als schadeloosstellingsrechter.

Procedurele scheiding tussen onteigening en schadeloosstelling
Met de voorgestelde regeling wordt een scherper onderscheid aangebracht tussen de
onteigeningsprocedure en de procedure om de schadeloosstelling vast te stellen. Dit onderscheid sluit
aan bij de praktijk zoals deze in de laatste decennia is gegroeid.
De Grondwet maakt sinds 1887 naast onteigening tegen vooraf genoten schadeloosstelling, ook
onteigening tegen vooraf verzekerde schadeloosstelling mogelijk. In overeenstemming hiermee wordt
vanaf 1973 aan de onteigenaar ook de mogelijkheid geboden om een vervroegde uitspraak over de
onteigening te vorderen (op grond van artikel 54f van de Onteigeningswet). De eigendomsontneming vindt
in dat geval vervroegd plaats na betaling van een voorschot (veelal 90 procent van het in de dagvaarding
vermelde aanbod) en een zekerheidsstelling aan de onteigende (gebruikelijk voor de overige 10 procent van
het aanbod). De rechtbank vervolgt daarna de procedure om tot het definitief vaststellen van de
schadeloosstelling te komen.
In de huidige Onteigeningswet is geen voorkeur vastgelegd voor deze vervroegde onteigening of de
‘gewone’ onteigening, waarbij onteigening en schadeloosstelling niet zijn gescheiden. Ook tijdens de
parlementaire behandeling is geen voorkeur uitgesproken voor een van beide mogelijkheden. 83 De praktijk
laat echter wel een duidelijke keuze zien: Men vordert standaard een vervroegde onteigening, waarmee
ook een significante tijdswinst kan worden bereikt van één tot anderhalf jaar.
Om deze reden is in Hoofdstuk 12 gekozen om de gewone procedure niet meer toe te passen. In aansluiting
op de praktijk is gekozen om de vervroegde onteigening als enige procedure voor de onteigening in de wet
op te nemen. De scheiding tussen de besluitvorming over de onteigening en het vaststellen van de
schadeloosstelling doet naar de mening van het kabinet ook het beste recht aan het hybride karakter van
de onteigening. De aspecten van de onteigening, die te maken hebben met de publiekrechtelijke
bevoegdheid (het algemeen belang, de noodzaak en de urgentie) vormen een onderdeel van de
onteigeningsprocedure. De aspecten die gelden als het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg van de
onteigening (de schadeloosstelling en de schadebeperkende maatregelen) vormen een onderdeel van de
schadeloosstellingsprocedure.
De scheiding tussen de besluitvorming over de onteigening en het vaststellen schadeloosstelling zal ook in
de Omgevingswet herkenbaar zijn, waarmee de inzichtelijkheid van de regeling verder wordt vergroot. De
onteigeningsprocedure zal onderdeel worden van hoofdstuk 11 van de Omgevingswet. De
schadeloosstellingsprocedure zal onderdeel worden van hoofdstuk 15 van de Omgevingswet.

Modernisering van de besluitvorming over onteigening
Het bestuursorgaan dat in het algemeen belang tot onteigening wil overgaan, hoeft in de nieuwe
regeling niet langer de Kroon te verzoeken om de onroerende zaken bij koninklijk besluit aan te wijzen.
Gemeenteraden, het algemeen bestuur van het waterschap, provinciale staten en de
verantwoordelijke ministers krijgen in de Omgevingswet zelf de bevoegdheid om te besluiten tot
onteigening. Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de Omgevingswet dat elke overheidslaag de
beschikking moet hebben over alle benodigde instrumenten om zijn eigen omgevingsbeleid uit te
voeren. 1012
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De motivering van de onteigeningsbeschikking, die volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
van afdeling 3.4 Awb tot stand zal komen, berust op de huidige criteria van algemeen belang, noodzaak en
urgentie, die ook wettelijk zullen worden vastgelegd. Tegen de onteigeningsbeschikking wordt bovendien
beroep opengesteld, anders dan tegen het huidige koninklijk besluit. Hierdoor is het niet langer noodzakelijk
dat de burgerlijke rechter de rechtmatigheid van het onteigeningsbesluit toetst.
In de voorgestelde regeling wordt niet langer een onderscheid gemaakt naar verschillende
onteigeningstitels, zoals voor aanleg van waterkeringen, infrastructuur, rivierverruiming of ontgrondingen.
Er komt één uniforme procedure, ongeacht het doel waarvoor de onteigening noodzakelijk is en ongeacht
het bevoegd gezag dat tot de onteigening wil besluiten. In alle gevallen moet het onteigeningsbelang in de
voorgestelde regeling worden onderbouwd aan de hand van de toebedeelde functies en de met het oog
daarop gestelde regels.
Deze kunnen zijn opgenomen in het omgevingsplan, in de voorgenomen wijziging daarvan via het
projectbesluit of in de afwijking daarvan via de omgevingsvergunning. Dit is in lijn met de hoofdregel van
de eerdere titel IV van de Onteigeningswet. De concrete aanduiding van werken en werkzaamheden
waarvoor kan worden onteigend (de hoofdlijn van de huidige titels II, IIa, IIb en IIc Onteigeningswet) keert
in de voorgestelde regeling niet terug. Deze uniformering vergroot de inzichtelijkheid van de regeling.
Ten opzichte van de huidige regeling zal ongewijzigd blijven dat voordat een onteigeningsprocedure kan
worden gestart, een redelijke poging tot minnelijke verwerving van de onroerende zaak moet worden
ondernomen. Dat betekent dat voordat de onteigeningsbeschikking kan worden genomen, de onteigenaar
in ieder geval na voorafgaand overleg, een schriftelijk aanbod dient te hebben uitgebracht waarbij een
redelijke reactietermijn in acht moet worden genomen. Pas nadat duidelijk is geworden dat minnelijke
overeenstemming over de verwerving van de onroerende zaak niet of niet tijdig zal worden bereikt, kan tot
onteigening worden overgegaan.

Het vaststellen van de schadeloosstelling blijft voorbehouden aan de burgerlijke rechter. Deze rechter
biedt de beste waarborg dat de schadeloosstelling die aan de rechthebbenden op de onroerende zaak
behoort toe te komen, een volledige vergoeding vormt voor alle schade die het rechtstreeks en
noodzakelijk gevolg is van de eigendomsontneming.
Als bevoegde rechter in geschillen over minnelijke (niet op onteigening betrekking hebbende) grondtransacties is de burgerlijke rechter bekend met de vraagstukken die aan de eigendomsoverdracht verbonden zijn
en die van invloed kunnen zijn op de schadeloosstelling. Denk daarbij aan kwesties rond beperkte rechten,
persoonlijke rechten, inkomsten uit eigendom en vorderingen op grond van hypotheek en beslag.
Als minnelijke overeenstemming over de prijs van de onroerende zaak is uitgebleven, zal de onteigenaar de
rechter verzoeken de schadeloosstelling vast te stellen. Omdat met de uitspraak van de hoogste
bestuursrechter de onteigeningsbeschikking onherroepelijk wordt, is het niet langer noodzakelijk de
burgerlijke rechter de onteigening te laten uitspreken. De taak van burgerlijke rechter zal zich beperken tot
het vaststellen van de schadeloosstelling. Ongewijzigd blijft dat in de procedure tot vaststelling van de
schadeloosstelling, deskundigen worden benoemd met de opdracht een begroting van de schadeloosstelling
op te stellen.
De voorgestelde schadeloosstellingsprocedure sluit aan bij de doelstellingen van het programma Kwaliteit en
Innovatie in de rechtspraak. Door in te zetten op een vroegtijdig contact van partijen met de rechter, door
de mogelijkheden tot het voeren van regie en maatwerk door de rechter te verbeteren en door de
uitwisseling van standpunten en processtukken tussen partijen, de rechter en andere betrokkenen te
stroomlijnen, ontstaat een nieuwe, eenvoudige en flexibele schadeloosstellingsprocedure, die recht doet aan
de belangen van alle betrokken partijen.
Uitgangspunt voor de nieuwe schadeloosstellingsprocedure is de uniforme basisprocedure (de
procesinleiding met het verzoek, de mogelijkheid tot schriftelijk verweer van belanghebbenden en de
mondelinge behandeling bij de rechtbank), aangevuld met proceshandelingen die specifiek zijn voor het
onteigeningsprocesrecht (het opstellen van een deskundigenbericht en een nadere mondelinge behandeling),
waarna de burgerlijke rechter de schadeloosstelling zal vaststellen (de uitspraak bij beschikking). 1013
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In de regeling van Hoofdstuk 12 blijft onteigening onverminderd een ultimum remedium. Er kan alleen
een besluit tot onteigening worden genomen, nadat duidelijk is geworden dat minnelijke
overeenstemming over de verwerving van de onroerende zaak niet of niet tijdig zal worden bereikt.

De onteigeningsprocedure
In de onteigeningsprocedure staan het algemeen belang, de noodzaak en urgentie van de onteigening
centraal. De onroerende zaken die de onteigenaar door middel van de onteigening wenst te
verwerven, worden aangewezen bij beschikking. Deze onteigeningsbeschikking, een beschikking in de
zin van artikel 1:3 Awb, wijst de te onteigenen onroerende zaken aan door vermelding van de
kadastrale aanduiding van de zaak en de namen van de eigenaren met betrekking tot deze zaken. Bij
de beschikking worden de (juridische) gronden vermeld waarop de beschikking rust. Ook wordt een
nadere motivering gegeven van het algemeen belang, de noodzaak en de urgentie van de onteigening.
De gemeenteraad, het algemeen bestuur van het waterschap, de provinciale staten en verantwoordelijke
ministers krijgen in de voorgestelde regeling de bevoegdheid om tot onteigening te besluiten. Voor andere
rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid waaraan de verwezenlijking van de beoogde vorm van
ontwikkeling, gebruik of beheer is toegestaan, geldt dat zij het bestuursorgaan kunnen verzoeken een besluit
over de onteigening te nemen. In deze situatie is overigens niet het bevoegd gezag, maar de genoemde
rechtspersoon verantwoordelijk voor het voeren van het minnelijk overleg.
Op de voorbereiding van de onteigeningsbeschikking is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van
afdeling 3.4 Awb van toepassing. Tegen de vastgestelde onteigeningsbeschikking staat beroep open bij de
bestuursrechter.

De schadeloosstellingsprocedure
De schadeloosstellingsprocedure zal vorm krijgen volgens de nieuwe civielrechtelijke procedureregels
zoals die zijn voorgesteld in het kader van het programma Kwaliteit en Innovatie. 1014
Doordat er in die nieuwe procedure meer nadruk wordt gelegd op vroegtijdig contact met de rechter en het
verbeteren van de mogelijkheden voor de rechter om regie en maatwerk te voeren, ontstaat een
vereenvoudigde schadeloosstellingsprocedure die recht doet aan de belangen en posities van de betrokken
partijen. Ongewijzigd blijft dat de rechter de schadeloosstelling zelfstandig dient vast te stellen, ongeacht de
aangeboden schadeloosstelling.

De schadeloosstellingsprocedure begint met een verzoek tot schadeloosstelling van de onteigenaar
aan de rechtbank in wiens rechtsgebied de onroerende zaak is gelegen. Dit verzoek kan worden gedaan
op het moment waarop in de onteigeningsprocedure de onteigeningsbeschikking is vastgesteld.
De onteigenaar vermeldt bij het verzoek de door de belanghebbende(n) aangevoerde verweren en de
gronden daarvoor, evenals de bewijsmiddelen waarover de verzoeker kan beschikking tot staving van de
betwiste gronden van zijn verzoek. Bij het verzoek wordt ook de schadeloosstelling vermeldt die aan elk van
de rechthebbenden is aangeboden.
Om de verzoeker en de belanghebbenden in de gelegenheid te stellen hun stellingen toe te lichten, houdt de
rechtbank een mondelinge behandeling. De rechtbank hoort de partijen en kan verzoeken om aanvullende
inlichtingen te verstrekken. Ook kan de rechtbank een schikking tussen de partijen beproeven.
Belanghebbenden kunnen voorafgaand aan de mondelinge behandeling een verweerschrift indienen bij de
rechtbank.
Als met één of meer belanghebbenden nog geen overeenstemming over de schadeloosstelling tot stand is
gekomen, benoemt de rechtbank een oneven aantal deskundigen en geeft hen de opdracht de
schadeloosstelling te begroten. Daarnaast wordt een rechter-commissaris aangewezen om een
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plaatsopneming te houden. De deskundigen worden uitgenodigd om ook bij deze plaatsopneming aanwezig
te zijn. Ook de verzoeker en de belanghebbenden kunnen bij de plaatsopneming aanwezig zijn. Van de
plaatsopneming wordt door de griffier een proces-verbaal opgemaakt.
Na de plaatsopneming (descente) stelt de rechtbank de voorlopige schadeloosstelling vast gelijk aan het
aanbod. De deskundigen stellen aansluitend aan de plaatsopneming een deskundigenbericht op met een
begroting van de schadeloosstelling voor de belanghebbende met wie nog geen overeenstemming over de
schadeloosstelling is bereikt.
Door de deskundigen wordt een concept van het deskundigenbericht aan de belanghebbenden en de
verzoeker toegezonden en wordt aan hen de gelegenheid gegeven voor het maken van opmerkingen en het
doen van verzoeken naar aanleiding van het concept. Nadat het definitieve deskundigenbericht bij de
rechtbank is ingeleverd, wordt door de rechtbank een nadere mondelinge behandeling gehouden. De
deskundigen worden ook uitgenodigd om bij de nadere mondelinge behandeling aanwezig te zijn, zodat zij
een toelichting op het deskundigenbericht kunnen geven. De rechtbank stelt de schadeloosstelling vast bij
beschikking waartegen beroep in cassatie openstaat bij de Hoge Raad. 1015

De eigendomsontneming
Door de onteigening verkrijgt de onteigenaar eigendom over de onroerende zaken die door het bevoegd gezag
bij de onteigeningsbeschikking zijn aangewezen. Voorwaarde daarbij is dat voorafgaand aan de onteigening de
onteigeningsbeschikking onherroepelijk is geworden en daarmee onherroepelijk is beslist over het algemeen
belang, de noodzaak en de urgentie die aan de onteigening zijn verbonden.
Ook het omgevingsplan, het projectbesluit of de omgevingsvergunning waarvoor onteigend wordt moeten
onherroepelijk zijn geworden, voordat de onteigeningsakte kan worden opgemaakt. 1016
Het is niet noodzakelijk dat op het moment van de onteigening ook de schadeloosstellingsprocedure is
afgerond. Om te voorkomen dat de sloop van opstallen en de uitvoering van grondwerkzaamheden de
plaatsopneming onmogelijk kunnen maken, wordt wel als voorwaarde gesteld dat voorafgaand aan de
onteigening de plaatsopneming is gehouden. Om te voldoen aan het grondwettelijk vereiste dat onteigening
alleen kan plaatsvinden tegen een vooraf verzekerde schadeloosstelling, moet voorafgaand aan de
onteigening de door de burgerlijke rechter vastgestelde voorlopige schadeloosstellingen zijn betaald.
De eigendomsontneming vindt plaats door inschrijving van een onteigeningsakte in de openbare registers. Op
verzoek van de onteigenaar wordt deze akte opgemaakt door een notaris. De onteigeningsakte kan worden
opgemaakt als aan de bovengenoemde voorwaarden is voldaan. Door de inschrijving van de onteigeningsakte
in de openbare registers verkrijgt de onteigenaar eigendom van de onroerende zaak, vrij van alle met
betrekking tot de zaak bestaande lasten en rechten.

Nadere toelichting op de regeling
De onteigening
Door de onteigening verkrijgt de onteigenaar eigendom van de onroerende zaak, vrij van alle met
betrekking tot de zaak bestaande lasten en rechten. Deze titelzuiverende werking van de onteigening
betekent dat de onteigenaar een onroerende zaak verkrijgt waarop geen rechten van anderen (meer)
bestaan. 1017
De rechten die bij een normale eigendomsoverdracht niet verloren gaan, komen te vervallen. Denk aan de
rechten van erfpacht en opstal, erfdienstbaarheden, huurovereenkomsten, pachtovereenkomsten en
kwalitatieve verbintenissen.
In de voorgestelde regeling zal de onteigening in alle gevallen betrekking hebben op de onroerende zaak
als geheel. Onder het huidige recht bestaat nog de mogelijkheid om de beperkte rechten van opstal,
erfpacht, vruchtgebruik, gebruik, bewoning en beklemming afzonderlijk te kunnen onteigenen in gevallen
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waarin de onroerende zaak al toebehoort aan de onteigenaar. Deze mogelijkheid zal in de voorgestelde
regeling komen te vervallen.1018
In de praktijk geeft de onteigenaar ook nu al de voorkeur aan onteigening van de zaak als geheel (ook wel
genoemd: onteigening onder zichzelf) boven de afzonderlijke onteigening van de beperkte rechten. 1019
Dit heeft vaak de voorkeur wanneer zijn eigendom moet worden bevrijd van een beperkt recht dat niet uit
de openbare registers blijkt (bijvoorbeeld een beklemming), wanneer op de onroerende zaak een beperkt
recht rust dat niet in artikel 4 van de Onteigeningswet wordt genoemd (bijvoorbeeld een
erfdienstbaarheid), wanneer de onteigenaar de zaak wil bevrijden van een persoonlijk recht (bijvoorbeeld
van huur of pacht) en bij twijfel over of betwisting van een beperkt recht of zelfs van het eigendomsrecht
op de zaak als geheel. 1020
Door de titelzuiverende werking van de onteigening wordt de onroerende zaak in deze gevallen bevrijd van
alle lasten en rechten die op de zaak (zouden kunnen) rusten. De keuze om de afzonderlijke onteigening
van zakelijke rechten te laten vervallen, draagt bij aan de inzichtelijkheid en leesbaarheid van de wettelijke
regeling.

De onteigenaar
Ongewijzigd blijft dat onteigening alleen kan plaatsvinden op naam van in de wet genoemde
rechtspersonen. Deze rechtspersonen worden in de voorgestelde regeling aangeduid als de
onteigenaar (ook als van de eigendomsontneming nog geen sprake is).
In de eerste plaats worden gemeenten, waterschappen, provincies en de Staat aangewezen als
rechtspersoon op wiens naam de onteigening kan plaatsvinden. Daarnaast kan onteigening ook
plaatsvinden op naam van andere rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, waaraan de
verwezenlijking van de beoogde vorm van ontwikkeling, beheer of gebruik van de fysieke leefomgeving
waarvoor onteigening nodig is, is toegestaan. Voorbeelden hiervan zijn de onteigening op naam van ProRail
B.V. voor de uitvoering van werken en werkzaamheden aan het spoorwegennet, en onteigening op naam
van de toegelaten instellingen voor de volkshuisvesting, bedoeld in artikel 19 van de Woningwet.
Ten opzichte van de Onteigeningswet vereist de voorgestelde regeling niet dat deze andere rechtspersoon
een privaatrechtelijke rechtspersoon moet zijn. Hierdoor kan ook onteigend worden op naam van
publiekrechtelijke rechtspersonen die niet bij naam worden genoemd in de wet. Gedacht kan worden aan
een gemeenschappelijke regeling in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen. Ook voor deze
publiekrechtelijke rechtspersonen geldt de voorwaarde dat de verwezenlijking van de beoogde vorm van
ontwikkeling, gebruik en beheer van de fysieke leefomgeving, waarvoor onteigening nodig is, aan hen is
toegestaan.
De in de Onteigeningswet opgenomen mogelijkheid om op naam van natuurlijke personen te onteigenen
keert in de voorgestelde regeling niet terug. In het huidige tijdsgewricht wordt de uitvoering van de
betrokken werken alleen toegestaan aan (samenwerkingsverbanden van) rechtspersonen. Anders dan in de
negentiende eeuw is het niet langer denkbaar dat particuliere weldoeners woningcomplexen, spoorwegen,
kanalen en andere projecten van algemeen belang zouden verwezenlijken. Ook is niet gebleken dat deze
mogelijkheid in het verleden daadwerkelijk is toegepast.

Het bevoegd gezag
In de nieuwe regeling hoeft niet langer de Kroon te worden verzocht om de onroerende zaken bij
koninklijk besluit ter onteigening aan te wijzen. De gemeenteraad, het algemeen bestuur van het
waterschap, provinciale staten en de verantwoordelijke ministers krijgen in de Omgevingswet zelf de
bevoegdheid om te besluiten tot onteigening. 1021
Dit sluit aan bij het uitgangspunt van de Omgevingswet dat elke overheid de beschikking krijgt over de
benodigde instrumenten om haar eigen omgevingsbeleid uit te voeren.
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In de regeling van Hoofdstuk 12 is vastgelegd welk bestuursorgaan in welk geval mag onteigenen. Daarbij is
aangesloten bij de algemene criteria voor de verdeling van taken en bevoegdheden in de Omgevingswet. De
gemeente mag dus onteigenen met betrekking tot haar eigen belangen, maar ook met betrekking tot
provinciale en nationale belangen die doelmatig en doeltreffend door het gemeentebestuur kunnen worden
behartigd. Voor de overige belangen geldt dat de provinciale staten en de verantwoordelijke ministers de
bevoegdheden delen op vergelijkbare wijze.
Wat in een concreet geval doelmatig kan worden genoemd, hangt af van het te behartigen belang. In
voorkomend geval kan dit ook afhangen van interbestuurlijke afspraken, bijvoorbeeld over de taakverdeling
tussen overheden bij complexe gebiedsontwikkelingen en de verantwoordelijkheid voor de grondverwerving,
de financiering of het toekomstige beheer en onderhoud van projecten.
De regeling van de onteigeningsbevoegdheid voor het algemeen bestuur van het waterschap wijkt af van die
voor andere bevoegde bestuursorganen. Waterschappen voeren als functioneel bestuur geen integraal
omgevingsbeleid, maar dragen enkel zorg voor het waterbeheer. In de regeling van Hoofdstuk 12 wordt hun
onteigeningsbevoegdheid daarop afgestemd door te bepalen dat zij uitsluitend kunnen besluiten tot
onteigening met het oog op de taken, bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, aanhef en onder a, van de
Omgevingswet. 1022

De voorgestelde toedeling van bevoegdheden doet naar het oordeel van het kabinet niet alleen recht
aan de uitgangspunten van decentralisatie en subsidiariteit, maar ook aan de realiteit van
complementair bestuur.
Omdat projecten in de fysieke leefomgeving steeds vaker tot stand komen in
samenwerkingsverbanden van overheden, is het van belang dat hierbij heldere afspraken worden
gemaakt over de grondverwerving en de inzet van het onteigeningsinstrumentarium. In dat kader doen
de partijen er goed aan om al in een vroeg stadium aandacht te besteden aan de motivering van de
bevoegdheid voor het bestuursorgaan dat op grond van die afspraken voor de onteigening zal
optreden als bevoegd gezag.
In de voorgestelde regeling wordt door het kabinet aangenomen dat delegatie en mandatering van
de bevoegdheid tot onteigening aan een ander niet aan de orde kunnen zijn. De ingrijpende aard van
deze verantwoordelijkheid verzet zich tegen het overdragen of opdragen ervan aan een ander
bestuursorgaan.
Zoals hiervoor is vermeld, kan onteigening ook plaatsvinden op naam van rechtspersonen met volledige
rechtsbevoegdheid, wanneer de verwezenlijking van de beoogde vorm van ontwikkeling, gebruik of beheer
van de fysieke leefomgeving aan hen is toegestaan. Deze rechtspersonen kunnen niet zelf als bevoegd gezag
tot die onteigening beslissen. Wanneer door middel van onteigening onroerende zaken moeten worden
verworven, kunnen zij zich wenden tot het bevoegd gezag met het verzoek een onteigeningsbeschikking te
nemen, waarin wordt bepaald dat op naam van het bevoegd gezag onteigend zal worden. De verplichting om
te proberen tot minnelijke verwerving te kunnen komen, blijft in deze gevallen vanzelfsprekend bij de
verzoeker liggen.

De onteigeningsbeschikking
De onroerende zaken waarvan de onteigening noodzakelijk wordt geacht, worden door het bevoegd
gezag aangewezen bij beschikking. Deze beschikking vermeldt voor elk van de te onteigenen
onroerende zaken de kadastrale aanduiding, de grootte van deze percelen en de namen van de
eigenaren van deze percelen volgens de basisregistratie kadaster.
Op de voorbereiding van de onteigeningsbeschikking is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
van afdeling 3.4 Awb van toepassing. Deze procedure biedt de beste waarborgen dat het voornemen tot
onteigening ook bekend kan worden aan rechthebbenden op de onroerende zaak, die tot dat moment
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onbekend zijn gebleven en met wie om die reden tot dat moment geen minnelijk overleg kon worden
gehouden.
De toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure betekent dat een ontwerp van de
beschikking met de bijbehorende stukken ter inzage wordt gelegd.1023 Voorafgaand aan deze
terinzagelegging wordt in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere daarvoor
geschikte wijze kennis gegeven van de ontwerpbeschikking. Ook wordt voorafgaand aan de
terinzagelegging het ontwerp toegezonden aan de belanghebbenden bij het besluit. Gedurende een
periode van zes weken kan een belanghebbende, mondeling of schriftelijk een zienswijze op de
ontwerpbeschikking inbrengen bij het bestuursorgaan. 1024
Nadat de onteigeningsbeschikking is gegeven, wordt zij bekend gemaakt door toezending of uitreiking
aan de belanghebbenden. Aan degene die in de voorbereiding een zienswijze naar voren hebben
gebracht, wordt tegelijkertijd of zo spoedig mogelijk daarna een mededeling van deze bekendmaking
gedaan door de toezending van een exemplaar van het besluit. Daarnaast legt het bestuursorgaan de
vastgestelde beschikking met de daarop betrekking hebbende stukken ter inzage. Het bestuursorgaan
geeft van deze terinzagelegging kennis in één of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een
andere geschikte wijze.104
Van rechtswege zijn de rechthebbenden op de onroerende zaak in de zin van artikel 10.1 van de
Omgevingswet verplicht om graaf- en meetwerkzaamheden voor de onteigeningsbeschikking te
gedogen. Voorwaarde is dat de werkzaamheden ten minste 48 uur van tevoren schriftelijk aan de
rechthebbende zijn bekendgemaakt. Als minnelijke overeenstemming over vergoeding van de (eventuele)
veroorzaakte schade uitblijft, dan wordt de veroorzaakte schade begroot door de rechter en door de
onteigenaar aan de rechthebbenden vergoed. 1025

Het algemeen belang
In artikel 14 van de Grondwet is bepaald dat onteigening alleen kan plaatsvinden in het algemeen
belang. Zoals gezegd, geldt deze waarborg onverkort voor de regeling in Hoofdstuk 12. Wel wordt door
het kabinet voorgesteld deze algemene, grondwettelijke waarborg in de voorgestelde regeling nader
toe te spitsen op de reikwijdte en de aard van de Omgevingswet.
Het toepassingsbereik van de regeling van onteigening wordt expliciet verbonden aan de reikwijdte
van de Omgevingswet, die volgt uit de artikelen 1.2 en 1.3 van de Omgevingswet. Een
onteigeningsbeschikking kan onder de Omgevingswet alleen worden gegeven als de aan te wijzen
onroerende zaken nodig zijn voor “het belang van het ontwikkelen, gebruiken of beheren van de
fysieke leefomgeving”.1026
Deze bepaling kleurt de grondwettelijke norm van onteigening “in het algemeen belang” nader in en geeft
richting aan de besluitvorming over de onteigening. Overigens vloeit uit de aard van de Omgevingswet
voort dat op grond van deze wet alleen onroerende zaken onteigend kunnen worden. Roerende zaken
kunnen op grond van de voorgestelde regeling niet worden onteigend. Ook dat is in deze bepaling
expliciet tot uitdrukking gebracht.
Het belang van het ontwikkelen, gebruiken of beheren van de fysieke leefomgeving (hierna ook: het
onteigeningsbelang) wordt in het wetsvoorstel verbonden aan de toedeling van functies aan locaties en
andere regels die met het oog daarop nodig zijn.107 De functie is het gebruiksdoel of de status (in de
betekenis van bijzondere eigenschap) die een onderdeel van de fysieke leefomgeving heeft op een
bepaalde locatie.108 In het stelsel van de Omgevingswet nemen deze toe te delen functies een centrale
plaats in.
Met de keuze om het onteigeningsbelang in alle gevallen te verbinden aan de toedeling van functies wordt
aangesloten bij de hoofdregel van onteigeningen op grond van de huidige Titel IV Onteigeningswet. Met
deze titel kan onteigening plaatsvinden op grond van een bestemmingsplan of inpassingsplan.
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Wat niet terugkeert in het wetsvoorstel zijn de huidige titels II, IIa, IIb en IIc, die concreet werken en
werkzaamheden aanduiden waarvoor kan worden onteigend. Onteigening voor deze werken en
werkzaamheden blijft mogelijk, aan de hand van de functie en de met het oog daarop gestelde regels die
het werk of de werkzaamheden mogelijk maken. Deze uniformering draagt bij aan de inzichtelijkheid van
de regeling.1027

Het gemeentelijk omgevingsplan neemt bij de toedeling van functies een centrale plaats in. Het
omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied een evenwichtige toedeling van functies en andere
regels die met het oog daarop nodig zijn. In het verlengde daarvan kan ook de omgevingsvergunning
voor de afwijkactiviteit motivering bieden voor een onteigening.
Bij een omgevingsvergunning voor een afwijkingsactiviteit kan weliswaar geen toedeling van functies
worden opgenomen, maar kan wel van de toegedeelde functies worden afgeweken. In de
voorgestelde regeling wordt dit tot uitdrukking gebracht in door te bepalen dat de
omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit een onteigeningsbelang kan vormen voor zover de
activiteit een afwijking van een toegedeelde functie betreft.
Voor het projectbesluit geldt, ten slotte, dat het weliswaar kan leiden tot toedeling van functies, maar het
is geen zelfstandig besluit dat functies toedeelt. Het projectbesluit heeft vanwege zijn rechtstreekse
doorwerking naar het omgevingsplan op grond van artikel 5.52 van de Omgevingswet namelijk te gelden
als een wijziging van dat plan. De nieuwe functies gelden als regels van het omgevingsplan, niet als regels
van het projectbesluit.

In de voorgestelde regeling is tot uitdrukking gebracht dat een projectbesluit alleen een onteigeningsbelang kan onderbouwen voor zover daar de toedeling van functies aan locaties voortvloeit.
Ook de omgevingsverordening en algemene maatregelen van bestuur kunnen op grond van de
Omgevingswet een toedeling van functies aan locaties bevatten. Deze functietoedeling kan in de
voorgestelde regeling echter niet rechtstreeks tot een onteigening leiden. Het kabinet is daarbij van
mening dat het van belang is dat een belanghebbende tegen de functietoedeling aan een locatie waarvoor
onteigend kan worden, beroep kan instellen.

Omdat tegen een omgevingsverordening of de algemene maatregel van bestuur geen beroep mogelijk
is, kan dus niet worden onteigend voor de op grond van deze kerninstrumenten toebedeelde functies.
Doordat deze kerninstrumenten geen concrete op uitvoering gerichte functies zullen bevatten, zal dit naar
de opvatting van het kabinet geen belemmeringen meebrengen voor de verwezenlijking van provinciaal
of nationaal beleid voor de fysieke leefomgeving. Voor zover provinciale overheden of het Rijksoverheid
dergelijke concrete functies willen realiseren, staat hen een ander instrument ter beschikking, namelijk
het projectbesluit. Omdat het projectbesluit ook tot wijziging van het omgevingsplan kan strekken, kan
niet worden onteigend op grond hiervan. Dit projectbesluit kan, zoals hierboven aangegeven, wel dienen
als onderbouwing van het onteigeningsbelang.
Volledigheidshalve wordt vermeld dat de voorgestelde regeling het ook niet mogelijk maakt om te
onteigenen voor de uitvoering van omgevingsvisies of andere beleidsdocumenten. Deze documenten
kennen geen toedeling van functies en zijn bovendien niet voor beroep vatbaar.

Het kabinet onderkent dat een functie in de zin van de Omgevingswet een ruimere betekenis heeft dan een
bestemming in de zin van de Wet ruimtelijke ordening. Verondersteld zou kunnen worden dat dit bredere
functiebegrip het toepassingsbereik van het onteigeningsinstrument mogelijk maakt voor meer gevallen en
doelen, dan waarvoor het onder de Onteigeningswet kan worden toegepast.1028
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Voor zover die verruiming zich inderdaad voordoet, is het kabinet van oordeel dat dit in de praktijk niet
zal leiden tot meer onteigeningen. Zij wijst erop dat de onderbouwing van het onteigeningsbelang aan de
hand van de toedeling van functies niet het enige vereiste is waaraan een onteigeningsbeschikking moet
voldoen. De combinatie van deze eisen met de toedeling van functies als grondslag voor onteigening sluit
uit dat het onteigeningsinstrument in de praktijk vaker ingezet kan worden dan onder de
Onteigeningswet.
Voorbeelden zijn beeldbepalende bomen, gemeentelijke monumenten en waterwingebieden. Deze
behoeven wel bescherming, maar het is onnodig en onevenredig om daarvoor te onteigenen. In veel
gevallen volstaat namelijk een ander instrument zoals de toedeling van functies in combinatie met
algemene regels die de gebruiksmogelijkheden van locaties met het oog op die functie beperken. Ook kan
gedacht worden aan het opleggen van gedoogplichten of handhaving. Op grond hiervan acht het kabinet
de verbreding van de bestemmingsplanonteigening naar een onteigening in verband met functies uit het
omgevingsplan aanvaardbaar.

De verbinding tussen de toedeling van functies en het onteigeningsbelang is uitgewerkt in een strikte
motiveringseis: het bestaan van het belang kan alleen worden aangetoond, wanneer de beoogde vorm
van ontwikkeling, gebruik of beheer van de fysieke leefomgeving waarvoor onteigening nodig is,
mogelijk is gemaakt in één van de genoemde kerninstrumenten.
De procedurele waarborg wordt gegeven door te bepalen dat alleen vastgestelde omgevingsplannen,
projectbesluiten en omgevingsvergunningen voor een afwijkactiviteit als motivering van het
onteigeningsbelang kunnen dienen. Een onteigeningsbeschikking kan dus niet worden vastgesteld onder
verwijzing naar een ontwerp van één van deze kerninstrumenten.

De eis dat het kerninstrument is vastgesteld, voordat de onteigeningsbeschikking wordt vastgesteld,
staat in het teken van de rechtsbescherming van de belanghebbenden en een zorgvuldige
besluitvorming door het voor dat kerninstrument bevoegde bestuursorgaan. Enerzijds waarborgt ze
dat belanghebbenden zienswijzen naar voren hebben kunnen brengen tegen de beoogde vorm van
ontwikkeling, gebruik of beheer van de fysieke leefomgeving. Anderzijds waarborgt ze dat het
bestuursorgaan die zienswijzen in zijn afweging heeft kunnen betrekken.
Met deze procedurele verbinding tussen het onteigeningsbelang en de motivering daarvan, behelst de
regeling in wezen een codificatie van de procedurele koppeling die de Kroon heeft gelegd onder de
huidige Onteigeningswet voor onteigening voor de uitvoering van bestemmingsplannen, provinciale
en rijksinpassingsplannen. 1029
De voorgestelde regeling legt overigens geen rechtstreekse koppeling tussen de bevoegdheid om te
besluiten over de toedeling van functies in een kerninstrument en de bevoegdheid om te beslissen over
de onteigening. De toedeling van functies hoeft niet geregeld te zijn in een kerninstrument van de
provincie of het Rijk zelf. Zo is het denkbaar dat een provincie of het Rijk een projectbesluit nemen voor
een project dat grotendeels een basis heeft in het omgevingsplan. Een dergelijk projectbesluit hoeft dan
maar beperkt functies te regelen die het omgevingsplan wijzigen.
In dat geval kan het onteigeningsbelang gemotiveerd worden aan de hand van het projectbesluit in
samenhang met het omgevingsplan. Dit ligt anders wanneer het projectbesluit in het geheel geen functies
wijzigt in het omgevingsplan. Dan ligt omgevingsrechtelijke basis van het project geheel in het
omgevingsplan en kan het onteigeningsbelang ook alleen worden gemotiveerd aan de hand van de
toelichting bij de functietoedeling in het omgevingsplan.
Voor bepaalde locaties kan de wens bestaan om de daar aanwezige bouwwerken te moderniseren of te
vervangen door gelijksoortige bebouwing. Gedacht moet worden aan modernisering van bestaande
bebouwing door samenvoeging van panden en inpandige doorbraken. Een ander voorbeeld is de sloop
van panden en vervangende nieuwbouw van soortgelijke, gemoderniseerde bebouwing in nagenoeg
gelijke omvang.112 Om die wens te kunnen verwezenlijken zal veelal geen wijziging van de in het
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omgevingsplan toegedeelde functies nodig zijn. Tegelijk kan aan de toegedeelde functies geen motivering
voor een onteigeningsbelang worden ontleend wanneer eigenaren niet tot de gewenste modernisering
kunnen of willen overgaan en de gemeente die zelf wil uitvoeren.

Artikel 4.18 van de Omgevingswet maakt het mogelijk deze locaties aan te wijzen als
moderniseringslocatie. De aanwijzing verbindt hieraan het rechtsgevolg dat, zolang de modernisering
niet is voltooid, het gebruik van de bouwwerken wordt geacht af te wijken van het omgevingsplan, ook
al is het feitelijk gebruik van het bouwwerk in overeenstemming met het plan. Dit onweerlegbare
rechtsvermoeden maakt dat aan de hand van de toelichting bij de aanwijzing tot moderniseringslocatie
een onteigeningsbelang kan worden gemotiveerd.
Het stelsel van de Omgevingswet maakt het mogelijk in een omgevingsplan globale functies toe te delen
aan locaties, waardoor er ruime bouw- of gebruiksmogelijkheden voor die locaties gelden. Denkbaar is
dat in het geval van een globale functietoedeling in de loop van de tijd de wens opkomt om een andere
vorm van ontwikkeling of gebruik van die locatie te verwezenlijken, waarbij die vorm – evenals de
bestaande bebouwing en het bestaande gebruik – al is toegestaan binnen de geldende functies.
In dat geval kan het geldende omgevingsplan niet dienen als onderbouwing van het onteigeningsbelang,
omdat daaruit niet concreet genoeg blijkt welke bouwwerken of gebruik uit het oogpunt van het
algemeen belang zouden moeten worden verwezenlijkt. Het omgevingsplan staat immers meerdere
vormen van bebouwing of gebruik toe, zonder een voorkeur uit te spreken voor de een of andere vorm.
Het ligt dan op de weg van de gemeente om het omgevingsplan aan te passen door de functietoedeling
aan die locatie toe te spitsen op de beoogde vorm van ontwikkeling of gebruik. Daarmee bepaalt de
gemeenteraad dat de beoogde vorm van ontwikkeling of gebruik in het algemeen belang is. De gewijzigde
functie kan dan dienen als onderbouwing voor het onteigeningsbelang. 1030

De noodzaak van de onteigening
In de voorgestelde regeling zal het noodzaak-vereiste als criterium voor de onteigening worden
vastgelegd. Daarbij wordt vastgelegd wanneer de noodzaak van de onteigening in ieder geval
ontbreekt.1031
Ten eerste ontbreekt de noodzaak van de onteigening in ieder geval als de onteigenaar geen redelijke
poging heeft ondernomen om de onroerende zaak in minnelijkheid te verwerven. Het minnelijk overleg
dat volgens de Kroon onder de huidige Onteigeningswet in de bestuursrechtelijke fase moet worden
gevoerd, blijft ook in Omgevingswet een essentieel onderdeel van de voorbereiding van de
onteigeningsbeschikking. Zo wordt het ultimum remedium-karakter van het onteigeningsinstrument
gewaarborgd. Daarbij moet het minnelijk overleg een reëel en serieus overleg inhouden, waarbij wordt
geprobeerd tot een overeenstemming te komen. Wat onder een redelijke poging moet worden verstaan,
hangt onder andere af van de omstandigheden van het geval. Het is niet mogelijk om dit in algemene
termen aan te geven.
Afhankelijk van de situatie kunnen deze onderhandelingen ook betrekking hebben op de verwerving van
een groter geheel dan de benodigde gronden, het toestaan van voortgezet gebruik, het aanbod van
ruilgronden, de vestiging van een gebruiksrecht of de aanleg van bijkomende voorzieningen. Omdat de
eigenaar in het stelsel van de onteigening niet verplicht kan worden om een schadeloosstelling anders
dan in geld te aanvaarden115, moet in ieder geval een aanbod in geld worden gedaan dat betrekking
heeft op de onroerende zaak zoals deze bij de beschikking is aangewezen.
Ten tweede ontbreekt de noodzaak van de onteigening in ieder geval als een eigenaar een geslaagd
beroep doet op zelfrealisatie. Met deze regeling voor zelfrealisatie wordt een ander aspect gecodificeerd
van de noodzaak waaraan de Kroon toetst.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het onteigeningsinstrument niet kan worden ingezet wanneer
het betrokken algemene belang kan worden gediend door de uitoefening van een minder ingrijpende
bevoegdheid, zoals het opleggen van een gedoogplicht. In dat geval ontbreekt de noodzaak voor een
onteigening. Onteigening zou dan onevenredige nadelige gevolgen meebrengen voor de
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belanghebbende. Het algemene bestuursrechtelijke evenredigheidsbeginsel zoals neergelegd in artikel
3:4, tweede lid, Awb, staat dan aan onteigening in de weg en waarborgt dat onteigening een ultimum
remedium is. Op dit punt is een aanvullende regeling in dit wetsvoorstel niet nodig.

De urgentie van de onteigening
Ook het urgentie-criterium zal in het wetsvoorstel worden gecodificeerd. Onder de huidige
Onteigeningswet verlangt de Kroon van onteigenaars dat zij binnen vijf jaar na het nemen van het
koninklijk besluit een begin maken met de uitvoering van het werk waarvoor onteigend wordt.
Onteigenaars kunnen dit aannemelijk maken aan de hand van concrete, op uitvoering gerichte plannen
en projectplanningen. Het urgentie-criterium waarborgt dat eigenaren niet onnodig vroeg worden
gestoord in hun eigendomsrecht. 1032
In de voorgestelde regeling wordt dit vereiste in aangepaste vorm overgenomen. Gemotiveerd moet
worden dat binnen vier jaar na het onherroepelijk worden van de onteigeningsbeschikking een begin moet
worden gemaakt met de uitvoering van de beoogde vorm van ontwikkeling, gebruik of beheer van de
fysieke leefomgeving waarvoor onteigening nodig is. Deze termijn komt materieel overeen met de termijn
van vijf jaren waaraan de Kroon toetst en die begint na het nemen van het koninklijk besluit.

De adviescommissie voor de onteigeningen
Als extra waarborg voor een zorgvuldige besluitvorming wordt een onafhankelijke commissie
ingesteld die het bevoegd gezag zal adviseren over de onteigeningsbeschikking. Voordat de
beschikking kan worden vastgesteld, wordt het voorgenomen besluit zoals dat luidt na verwerking van
de zienswijzen, samen met de daarop betrekking hebbende stukken voor advies voorgelegd aan de
adviescommissie. 1033
De commissie heeft tot taak te adviseren over de toepassing van de voorschriften die bij of krachtens de
wet aan de onteigeningsbeschikking zijn gesteld. Als het bevoegd gezag een besluit neemt dat afwijkt van
het advies van de adviescommissie, moet het de reden voor die afwijking in de motivering vermelden.
Hoofdstuk 17 van de Omgevingswet bevat de algemene regeling van organen die een adviserende taak
hebben op het terrein van de leefomgeving. Daarbij zijn een aantal bepalingen uit de Kaderwet
adviescolleges van overeenkomstige toepassing verklaard, onder andere wat betreft de samenstelling,
werkwijze en ondersteuning van het adviesorgaan. De adviescommissie voor de onteigeningen wordt bij
algemene maatregel van bestuur ingesteld, met een omschrijving van haar adviserende taak. Bij deze
algemene maatregel van bestuur kunnen ook nadere regels worden gesteld over de samenstelling,
inrichting en werkwijze van het adviesorgaan.

Rechtsbescherming tegen de onteigeningsbeschikking
Anders dan in de huidige regeling wordt tegen de onteigeningsbeschikking beroep opengesteld bij de
bestuursrechter. Beroep wordt opengesteld in eerste aanleg bij de rechtbank en hoger beroep bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De keuze voor beroep in twee instanties past bij
het uitgangspunt voor de rechtsbescherming onder de Omgevingswet en sluit aan bij het stelsel van
de Awb.1034
Het kabinet heeft in overweging genomen om vanwege de snelheid van het proces van dit uitgangspunt
af te wijken, maar kiest uiteindelijk vanuit het oogpunt van herkansing, controle en decentralisatie toch
voor een rechtsbescherming in twee instanties. Het kabinet meent bovendien dat hiermee het beste recht
wordt gedaan aan de motie van de leden Veldman en Ronnes waarin de regering wordt verzocht om te
borgen dat onder de nieuwe regelgeving de positie en de bescherming van de eigenaar op zijn minst
gelijkwaardig blijft en waar mogelijk zelfs wordt verstevigd.
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Om te voorkomen dat er te lang onzekerheid bestaat over de rechtmatigheid van de onteigening wordt
in de voorgestelde regeling de termijn waarbinnen de bestuursrechter uitspraak moet doen, vastgelegd
op zes maanden.

Het recht op schadeloosstelling
In de Grondwet is vastgelegd dat onteigening alleen kan plaatsvinden tegen een vooraf verzekerde
schadeloosstelling. Alle schade die het rechtstreeks en noodzakelijk gevolg is van de onteigening, dient
door de onteigenaar aan de rechthebbende te worden vergoed (zoals ook tot uitdrukking komt in
artikel 15.2. In de voorgestelde regeling is vastgelegd wie als gevolg van de onteigening recht heeft op
een schadeloosstelling.
In de eerste plaats is dit de eigenaar van de onroerende zaak. Aan deze eigenaar komt schadeloosstelling
toe voor de waarde van de onteigende zaak en, indien van toepassing ook de waardevermindering van
het overblijvende, niet-onteigende. Daarnaast kan de eigenaar aanspraak maken op vergoeding van
bijkomende kosten.
Het recht op schadeloosstelling komt daarnaast toe aan degene wiens recht op de onroerende zaak als
gevolg van de onteigening komt te vervallen. Deze schadeloosstellingen kennen een direct verband met
de titelzuiverende werking van de onteigening. Voor zover de wet niet anders bepaalt, komt
schadeloosstelling toe aan beperkt gerechtigden, huurders en onderhuurders, pachters en
onderpachters, bezitters, eigenaren in geval van mandeligheid, schuldeisers bij een kwalitatieve
verplichting en beslagleggers, die als gevolg van de onteigening hun rechten verliezen. 1035
Voor zover niet anders is bepaald, zijn de regels voor het vaststellen van de schadeloosstelling voor de
eigenaar van overeenkomstige toepassing op de rechten die als gevolg van de onteigening komen te
vervallen. Die regel geldt ook voor oude zakelijke rechten die op grond van het huidige Burgerlijk Wetboek
niet meer kunnen worden gevestigd, maar die op grond van het overgangsrecht nog wel kunnen blijven
bestaan (onder andere het recht van beklemming en de grondrente). De hypotheekhouder en de
ingeschreven beslaglegger hebben geen recht op een afzonderlijke schadeloosstelling.
Zij kunnen zich beroepen op hun verhaalsrechten (zaaksvervanging) uit artikel 229 van Boek 3 van het
Burgerlijk Wetboek respectievelijk artikel 507a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Ook de
vruchtgebruiker heeft geen recht op een afzonderlijke schadeloosstelling. Hij kan zich op grond van artikel
213 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek beroepen op een vruchtgebruik op de schadeloosstelling.
Ongewijzigd blijft dat het recht op schadeloosstelling beperkt blijft tot de aanspraken die een
rechtspersoon rechtstreeks op de onteigenaar zou hebben bij een normale overdracht naar burgerlijk
recht (zonder de titelzuiverende werking van de onteigening). Aan de economisch eigenaar komt onder
het nieuwe recht dus ook geen eigen zelfstandig recht op schadeloosstelling toe. 1036

Schadeloosstellingsprocedure
De schadeloosstellingsprocedure begint met een verzoek van de onteigenaar aan de burgerlijke
rechter om de schadeloosstelling vast te stellen. Het verzoek kan worden gedaan wanneer de
onteigeningsbeschikking is vastgesteld en bekendgemaakt. Op dat moment is duidelijk welke
onroerende zaken de onteigenaar wenst te verwerven en waarvoor de rechter wordt verzocht een
schadeloosstelling vast te stellen. Bevoegde rechter is de rechter binnen wiens rechtsgebied de te
onteigenen onroerende zaak geheel of grotendeels is gelegen. 1037
Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering (hierna: Rv) is op deze verzoekprocedure van toepassing, voor
zover daarvan bij de voorgestelde regeling niet van wordt afgeweken. De procedure is de basisprocedure,
aangevuld met een verplicht deskundigenbericht en een nadere mondelinge behandeling, waarna de rechter
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bij beschikking de schadeloosstelling vaststelt. Voor een goed verloop van deze procedure kan de rechter
bepalen dat termijnen worden verlengd of verkort en dat aanvullende proceshandelingen zullen plaatsvinden.
Al staat in deze fase de noodzaak van de onteigening vast – daarover is in onteigeningsbeschikking beslist –
dat neemt niet weg dat de onteigenaar en de belanghebbenden met elkaar in overleg blijven. Dit overleg volgt
niet alleen uit de eis dat de onteigenaar in de procesinleiding vermeldt welke som hij als schadeloosstelling
aan de belanghebbende heeft aangeboden, maar ligt ook besloten in het gegeven dat de rechtbank de
partijen zal uitnodigen een schikking te beproeven.
Het project Kwaliteit en Innovatie in de Rechtspraak versterkt deze regierol van de rechter en biedt hem meer
mogelijkheden om de partijen onderling tot overleg te laten komen. Onder deze omstandigheden is het niet
nodig om in de wet een afzonderlijke verplichting op te nemen dat de onteigenaar moet blijven proberen met
de belanghebbende minnelijke overeenstemming over de schadeloosstelling te bereiken. Overigens mag
verwacht worden dat de wens om kosten en tijd te besparen voor onteigenaren op zichzelf al een stimulans
zal vormen om naar minnelijke overeenstemming over de schadeloosstelling te streven.
De vervroegde plaatsopneming overeenkomstig artikel 54a en volgende van de Onteigeningswet keert in de
voorgestelde regeling niet als zelfstandige mogelijkheid terug. Er komt alleen één vaste procedure bij de
rechtbank om de schadeloosstelling vast te stellen. Door deze procedure te starten voorafgaand aan het
onherroepelijk worden van de onteigeningsbeschikking verkrijgt deze procedure uit zichzelf het karakter van
een vervroegde plaatsopneming.
De onteigenaar is niet verplicht de schadeloosstellingsprocedure direct na het vaststellen en bekendmaken
van de onteigeningsbeschikking te starten. Hij kan ook kiezen om het verzoek aan de rechtbank pas te doen
als de onteigeningsbeschikking onherroepelijk is geworden. Daarmee voorkomt de onteigenaar het risico dat
de schadeloosstellingsprocedure nutteloos wordt gevoerd en wordt flexibiliteit in de regeling gebracht. Om
de eigenaar en overige rechthebbenden op de onroerende zaak niet te lang in onzekerheid te laten verkeren,
is wel bepaald dat het verzoek aan de rechter moet worden gedaan uiterlijk twaalf maanden nadat de
onteigeningsbeschikking onherroepelijk is geworden. 1038

Het verzoek
De onteigenaar dient het verzoek bij de rechtbank in door middel van een procesinleiding. 1039 Hierin
worden de gronden waarop het verzoek rust vermeld en de bewijsmiddelen waarover de onteigenaar
beschikt. Daarnaast vermeldt de onteigenaar in de procesinleiding - voor zover bekend - de namen en
woonplaatsen van de belanghebbenden en de aangevoerde verweren en de gronden daarvoor. In de
procesinleiding wordt bovendien een aanbod tot schadeloosstelling opgenomen. Ten slotte moet bij
de procesinleiding een afschrift van de onteigeningsbeschikking worden overgelegd.
Zo spoedig mogelijk na de ontvangst van de procesinleiding bepaalt de rechtbank de dag en het uur waarop
de mondelinge behandeling plaatsvindt. Ook beveelt zij de oproeping van de verzoeker en de in de
procesinleiding genoemde belanghebbenden. De oproeping van belanghebbenden gaat vergezeld van een
afschrift van de procesinleiding. Daarnaast kan de rechtbank altijd andere belanghebbenden laten oproepen.
Als de eigenaar buiten het Koninkrijk der Nederlanden woont, als de woonplaats van de eigenaar onbekend
is, of als de eigenaar is overleden en er geen gevolmachtigde of bewindvoerder bekend is, bevat de
procesinleiding ook het verzoek om een derde vertegenwoordiger te benoemen. 132 Deze voorziening
voorkomt dat de rechtbank zich moet begeven in een tijdrovend onderzoek over de vraag wie en/of waar de
juiste rechthebbende is.

Het verweerschrift
Iedere belanghebbende in de verzoekprocedure kan schriftelijk een verweerschrift bij de rechtbank
indienen. Het verweerschrift kan worden ingediend tot uiterlijk tien dagen voor de mondelinge
behandeling. Het vermeldt de bewijsmiddelen waarover de belanghebbende beschikt. 1040
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Idem, p.43.
Zie artikel 30a Rv.
1040 Zie art., 30i jo art. 282 Rv.
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Met het verweerschrift reageert de belanghebbende op het verzoek en op het aanbod dat bij het verzoek is
gedaan. Als een belanghebbende geen verweerschrift indient, dan geldt het aanbod uit de procesinleiding
aan deze belanghebbende ook als verworpen.
Voor de hypotheekhouder en de ingeschreven beslaglegger op de onroerende zaak geldt, dat zij pas een
aanspraak kunnen maken op de door de onteigenaar te betalen schadeloosstelling als zij dit bij verweerschrift
aan de rechtbank kenbaar hebben gemaakt. De ingeschreven beslaglegger moet bovendien een notaris of
een deurwaarder aanwijzen. Ook voor de vruchtgebruiker geldt dat hij een verweerschrift moet indienen voor
de verkrijging van een vruchtgebruik op de schadeloosstelling krachtens artikel 213 van boek 3 van het
Burgerlijk wetboek.

De mondelinge behandeling
Voordat de rechtbank beslist op het verzoek wordt een mondelinge behandeling gehouden. In de
mondelinge behandeling stelt de rechtbank de partijen in de gelegenheid om hun stellingen toe te
lichten.1041
Daarnaast kan de rechtbank tijdens de mondelinge behandeling de partijen verzoeken om inlichtingen te
geven, partijen de gelegenheid geven om hun stellingen nader te onderbouwen, een schikking beproeven,
met partijen overleggen hoe het vervolg van de procedure zal verlopen en die aanwijzingen geven of die
proceshandelingen bevelen die hij geraden acht.137 Overigens kan de rechtbank met instemming of op
verlangen van partijen kiezen om de mondelinge behandeling achterwege laten.
Als na afloop van de mondelinge behandeling met één of meer rechthebbenden nog geen overeenstemming
over de schadeloosstelling tot stand is gekomen, benoemt de rechtbank zo spoedig mogelijk een oneven
aantal deskundigen. Hij geeft aan hen de opdracht om de schadeloosstelling voor deze rechthebbenden te
begroten.
De rechtbank stelt verder een voorlopige schadeloosstelling vast gelijk aan het aanbod. Als niet zeker is aan
wie de betaling moet worden gedaan, zal de rechtbank bepalen dat de voorlopige schadeloosstelling zal
moeten worden geconsigneerd (op grond van de Wet op de consignatie van gelden). Door de rechtbank wordt
aan een belanghebbende een bedrag toegewezen gelijk aan het aanbod en niet zoals in de huidige regeling
een bedrag gelijk aan negentig procent van het aanbod. Daarmee hoeft ook niet langer voor de overblijvende
tien procent een zekerheidsstelling te worden gegeven. In de terminologie van de regeling is dit tot
uitdrukking gebracht door niet langer te spreken van een voorschot, maar van een voorlopige
schadeloosstelling.138 Ongewijzigd blijft dat de rechtbank de bevoegdheid heeft om de voorlopige
schadeloosstelling op een ander bedrag vast te stellen, waarbij de deskundigen kunnen worden geraadpleegd.

Het deskundigenbericht
Ongewijzigd blijft dat de ligging en gesteldheid van de onroerende zaak wordt opgenomen. Om deze
plaatsopneming te houden wijst de rechtbank een rechter-commissaris aan, zoveel als mogelijk uit
haar eigen midden. De tijd en plaats van de plaatsopneming wordt bepaald door de rechtercommissaris, in overleg met de verzoeker en de belanghebbenden. Van de plaatsopneming wordt ook
kennisgeving gedaan door aankondiging in één of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen of op
andere geschikte wijze.
De belanghebbenden kunnen door afwezigheid niet de voortgang van de procedure beïnvloeden. Ook bij
afwezigheid van een belanghebbende heeft de plaatsopneming doorgang. Bij afwezigheid van één of meer
deskundigen benoemt de rechter-commissaris vervangende deskundigen. Als het gevolg hiervan is dat de
plaatsopneming moet worden uitgesteld, dan bepaalt de rechter-commissaris een nieuwe tijd voor de
plaatsopneming.
De griffier maakt van de plaatsopneming een proces-verbaal op, dat wordt ondertekend door de rechtercommissaris en de griffier zelf. Naast het verslag van de plaatsopneming worden in het proces-verbaal de
punten vermeldt waarover de verzoeker of belanghebbenden hebben toegezegd of waartoe zij zijn
opgedragen nadere inlichtingen te zullen geven.
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Invoeringswet Omgevingswet, Memorie van Toelichting, conceptversie 1 juli 2017, p.44.
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Het is van belang dat de rechtbank kan beschikken over de juiste informatie om tot vaststelling van de
schadeloosstelling te kunnen komen. Daarom is in de voorgestelde regeling bepaald dat de verzoeker en de
belanghebbenden alle feiten en omstandigheden die van belang zijn voor het vaststellen van de
schadeloosstelling moeten meedelen en dat daartoe de nodige stukken overgelegd worden. Dit is gelijk aan
de huidige regelgeving.
De rechtbank zorgt ervoor dat de deskundigen ook over deze informatie kunnen beschikken. Op basis van de
plaatsopneming en de overige beschikbare informatie wordt door de deskundigen vervolgens een begroting
van de schadeloosstelling opgemaakt.

In de Onteigeningswet is vastgelegd dat gedurende vier weken bezwaarschriften ingediend kunnen
worden bij de rechter-commissaris. 1042
Ook is vastgelegd dat in het belang van een goede behandeling van de zaak ten overstaan van de rechtercommissaris een mondelinge behandeling van de bezwaarschriften kan plaatsvinden. In de praktijk wordt
deze bezwaarschriftenprocedure in de meeste gevallen niet gevolgd. De rechter-commissaris vraagt dan aan
de betrokken partijen of zij bereid zijn af te zien van de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen.

In plaats daarvan wordt voorgesteld om door de deskundigen een concept van het deskundigenbericht
toe te zenden en partijen de gelegenheid te geven voor het maken van opmerkingen en het doen van
verzoeken naar aanleiding van het concept. De deskundigen maken aansluitend een definitief
deskundigenbericht op, en leveren dit bericht in bij de rechtbank.
Deze aanpak is in de praktijk gegroeid en geeft een gelijke mogelijkheid om een opvatting kenbaar te maken. De bestaande
bezwaarschriftenprocedure zal daarom komen te vervallen. Door de rapportage in de voorgestelde regeling
deskundigenbericht te noemen wordt beter aangesloten bij de terminologie van het Rv.
De bepalingen over de schadeloosstelling worden ongewijzigd overgenomen uit de artikelen 39 tot en met 45 van de
Onteigeningswet. Wel worden op enkele plaatsen redactionele verbeteringen doorgevoerd. Deze verbeteringen worden
toegelicht in het artikelsgewijze gedeelte van de toelichting. 1043

De nadere mondelinge behandeling
Zo spoedig mogelijk nadat het definitieve deskundigenbericht bij de rechtbank is ingeleverd, bepaalt
de rechter tijd en plaats voor de nadere mondelinge behandeling. De deskundigen worden ook
uitgenodigd om bij deze nadere mondelinge behandeling aanwezig te zijn, zodat zij een toelichting op
het deskundigenbericht kunnen geven.
De beschikking van de rechtbank
In de beschikking wordt door de rechtbank voor elk van de rechthebbenden de schadeloosstelling
vastgesteld. Het vaststellen van de schadeloosstelling dient de rechter zelfstandig te doen. Hij mag
daarbij rekening houden met feiten die belanghebbenden en deskundigen niet hebben ingebracht.
De mogelijkheid van beroep in cassatie
Tegen de beschikking waarbij de rechtbank de schadeloosstelling heeft vastgesteld, staat net als in de
huidige onteigeningsregelgeving geen hoger beroep open. Als de verzoeker of de belanghebbenden
zich niet kunnen vinden in het oordeel van de rechtbank, dan kunnen zij bij de Hoge Raad in cassatie
gaan. 1044
De wijze waarop het beroep in cassatie wordt ingesteld, zal met de voorgestelde regeling worden
vereenvoudigd. De huidige, getrapte regeling is complex en heeft bovendien weinig toegevoegde waarde. Het
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instellen van beroep in cassatie kan in de nieuwe regeling alleen betrekking hebben op de schadeloosstelling
en niet langer op de titel van de onteigening. Hierdoor komt het argument te vervallen om een spoedige
onteigening mogelijk te maken met behulp van een afwijkende regeling en kortere termijnen.
In de nieuwe regeling kan beroep in cassatie worden ingesteld op grond van de gebruikelijke regels in een
verzoekprocedure bij de burgerlijke rechter.147 Dit betekent dat het beroep in cassatie moet worden ingediend
bij de griffie van de Hoge Raad, door indiening van een procesinleiding binnen drie maanden na de datum van
de uitspraak van de rechtbank. De middelen waarop het beroep in cassatie steunt, worden in de procesinleiding
opgenomen.

De onteigeningsakte
Nieuw in het onteigeningsrecht is de onteigeningsakte. Door inschrijving van deze onteigeningsakte
in de openbare registers gaat het eigendomsrecht over op de onteigenaar. Voorwaarde is dat
voorafgaand aan het opmaken van de onteigeningsakte de onteigeningsbeschikking onherroepelijk is
geworden.
Dit kan worden aangetoond door overlegging van een afschrift van de uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, of door een verklaring van de griffier van de betrokken rechtbank
of van de secretaris van de Raad van State dat (respectievelijk) geen beroep of geen hoger beroep is ingesteld.
Het is niet noodzakelijk dat op het moment van het opmaken van de onteigeningsakte ook de
schadeloosstellingsprocedure is afgerond. Om te voorkomen dat de sloop van opstallen en de uitvoering van
grondwerkzaamheden de plaatsopneming onmogelijk kunnen maken, wordt wel als voorwaarde gesteld dat de
plaatsopneming door de deskundigen voor de eigendomsontneming dient te worden gehouden. Om dit te
waarborgen, moet de onteigenaar bij het verzoek aan de notaris tot het opmaken van de onteigeningsakte een
afschrift van het proces-verbaal van de plaatsopneming overleggen.
Bij het opmaken van de onteigeningsakte zal de notaris verder moeten controleren of de onteigenaar de door
de rechtbank vastgestelde voorlopige schadeloosstellingen heeft uitbetaald, of deze voorlopige
schadeloosstellingen zijn geconsigneerd in de gevallen die de wet aangeeft. Als tijdens de mondelinge
behandeling alsnog een overeenstemming over de schadeloosstelling is bereikt, dan wordt in plaats van het
proces-verbaal van de plaatsopneming en de betalingsbewijzen van de voorlopige schadeloosstelling, het
proces-verbaal overlegd van de zitting bij de rechtbank waarin de overeenstemming is bereikt.
De datum van de inschrijving van de onteigeningsakte geldt, zoals eerder gezegd, als peildatum voor het
vaststellen van de schadeloosstelling. De feiten en omstandigheden zoals die op de datum van de inschrijving
bestonden, vormen het uitgangspunt bij het vaststellen van de schade die het rechtstreeks en noodzakelijk
gevolg van de onteigening is.
Voorwaarde voor het opmaken van de onteigeningsakte is ten slotte dat ook het bijbehorende omgevingsplan,
projectbesluit of omgevingsvergunning onherroepelijk is geworden. De onteigenaar dient dit aan te tonen door
overlegging van een afschrift van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, of
door een verklaring van de griffier van de betrokken rechtbank of van de secretaris van de Raad van State dat
(respectievelijk) geen beroep of geen hoger beroep is ingesteld.

Niet uitvoeren van het werk
De regeling voor de teruglevering van het onteigende in de situatie waarin het werk waarvoor
onteigend is niet of niet tijdig wordt uitgevoerd, blijft ongewijzigd. Als door oorzaken die de
onteigenaar in staat was uit de weg te ruimen niet binnen drie jaar nadat de onteigeningsakte is
ingeschreven met het werk een aanvang is gemaakt, of de arbeid meer dan drie jaren mocht zijn
gestaakt of op grond van andere omstandigheden duidelijk is dat het werk niet tot stand zal worden
gebracht, biedt de onteigenaar aan de onteigende de mogelijkheid om de onteigende onroerende zaak
terug geleverd te krijgen.
De onteigende heeft vervolgens twee mogelijkheden. Bij aanvaarding van het aanbod wordt het onteigende
terug geleverd in de toestand waarin het zich op dat moment bevindt, onder gehoudenheid om in
evenredigheid de schadeloosstelling terug te geven tot de terugontvangen waarde. Daarnaast heeft de
onteigende de mogelijkheid, als geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot terug levering, om een
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vordering in te dienen tot uitkering van een door de rechter naar billijkheid te bepalen schadeloosstelling boven
de al ontvangen schadeloosstelling.
Als de onteigenaar niet binnen drie maanden nadat aan één van de bovengenoemde voorwaarden is voldaan
een aanbod tot terug levering heeft gedaan, kan de onteigende bij de rechtbank het onteigende terugvorderen
of een vordering instellen van een door de rechtbank naar billijkheid te bepalen schadeloosstelling die boven
de al ontvangen schadeloosstelling zal worden ontvangen.

Wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie
1. De voorgestelde scherpere scheiding tussen de onteigeningsprocedure en de schadeloosstellingsprocedure, verhoogt de inzichtelijkheid van de onteigeningsregelgeving. Beide
procedures worden afzonderlijk van elkaar doorlopen. De eigendomsontneming vindt
uiteindelijk plaats door de inschrijving van een notariële onteigeningsakte, die in opdracht van
de onteigenaar wordt opgemaakt. Dit vormt ook een belangrijke vereenvoudiging ten opzichte
van het huidige stelsel.
2. De mogelijkheid om tot afzonderlijke onteigening van zakelijke rechten over te gaan, komt te
vervallen.
3. Onteigening vindt niet langer plaats als gevolg van een koninklijk besluit, maar door een
onteigeningsbeschikking genomen door het bestuursorgaan dat het aangaat.
4. Er wordt bij wet beroep opengesteld tegen het besluit tot onteigening (de onteigeningsbeschikking).
5. Als extra waarborg voor een zorgvuldige besluitvorming, wordt een onafhankelijke commissie
ingesteld die het bevoegd gezag zal adviseren over de onteigeningsbeschikking.
6. De onteigeningscriteria worden wettelijk vastgelegd.
7. Het onderscheid in onteigeningstitels verdwijnt. Alle onteigeningen in de Omgevingswet
volgen dezelfde procedure.
8. De verkrijging van de onroerende zaak vindt plaats door de inschrijving van een notariële
onteigeningsakte in de openbare registers. Deze akte kan worden opgemaakt nadat aan een
aantal wettelijke voorwaarden is voldaan. De rechtbank spreekt niet langer de onteigening uit.
9. De schadeloosstelling wordt vastgesteld in een verzoekprocedure, en niet langer als vordering
in een dagvaardingsprocedure.
10. De rechter stelt niet langer het voorschot op de schadeloosstelling vast op negentig procent,
maar kent een voorlopige schadeloosstelling toe gelijk aan het aanbod.
11. De bezwaarschriftenprocedure komt te vervallen. In plaats daarvan zenden de deskundigen
een concept van het deskundigenbericht toe aan de belanghebbenden en de verzoeker en
wordt aan hen de gelegenheid gegeven voor het maken van opmerkingen en het doen van
verzoeken.
12. De wijze om cassatie in te stellen wordt gewijzigd. In de nieuwe regeling wordt aangesloten bij
de reguliere termijnen en procedures van een verzoekprocedure. Wat betreft de overige
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regels uit de Onteigeningswet, die niet zien op onteigening voor activiteiten in de fysieke
leefomgeving, voorziet dit wetsvoorstel in een afzonderlijke regeling. Een deel van deze
overige regels uit de Onteigeningswet zal ongewijzigd aan andere wetgeving worden
toegevoegd. Een ander deel zal komen te vervallen. Als gevolg van dit wetsvoorstel zal de
Onteigeningswet als afzonderlijke wet komen te vervallen.
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23.

VOORKEURSRECHT

Samenvatting:
De Wet voorkeursrecht gemeenten (hierna: Wvg) wordt via de Aanvullingswet
grondeigendom in de Omgevingswet geïncorporeerd. De inbouw in de Omgevingswet
vindt beleidsneutraal plaats. In essentie zijn er dus geen majeure inhoudelijke wijzigingen.
Wel worden een groot aantal vormvoorschriften aangepast. Die houden verband met het
feit dat de Omgevingswet nieuwe planfiguren introduceert ter vervanging van planfiguren
van de Wro.
De wettelijke regeling voor het voorkeursrecht bestaat uit drie onderdelen:
1. De procedure voor de vestiging van een voorkeursrecht;
2. De procedure voor de aanbieding van met voorkeursrecht belaste grond door een
vervreemder;
3. De procedure met betrekking tot de prijsvaststelling van de aangeboden grond.
De laatste paragraaf van dit hoofdstuk bevat een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

De Wvg heeft tot doel om gemeenten, maar ook provincies en het Rijk, een juridisch verankerde
voorkeurspositie – een recht van eerste koop - te geven bij de aankoop van gronden - en de eventueel
zich daarop bevindende opstallen. Daarmee wordt met name beoogd om de overheid in staat te stellen
om regie te voeren over de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving.
De Wvg dateert uit 1981 en is in de loop der tijd voortdurend gewijzigd. In 2008 werd – gelijktijdig met de
inwerkingtreding van de Wro - in de Wvg een regeling opgenomen waardoor provincies en het Rijk ook een
voorkeursrecht kunnen vestigen. Merkwaardigerwijs bleef de naam van deze wet ongewijzigd.
Door de overheid worden nieuwe initiatieven in de fysieke leefomgeving mogelijk gemaakt. Er worden plannen
gemaakt voor nieuwe woonwijken, wegen en publieke voorzieningen. Deze planvorming kan soms ongewenste
neveneffecten hebben. Voor initiatieven is immers grond nodig, wat leidt tot het aan- en verkopen van grond.
Wanneer percelen grond meermaals worden doorverkocht, soms om speculatieve redenen, kan dat leiden tot
stijgende grondprijzen.
Ook kunnen grondverkopen leiden tot een ongunstige verkaveling of versnippering, die het weer lastig maakt
om publieke voorzieningen of grotere eenheden zoals bijvoorbeeld een winkelcentrum te verwezenlijken. In zulke
situaties is het vestigen van een voorkeursrecht een goed middel om die effecten te voorkomen en zo betere
omstandigheden te creëren voor de uitvoering van een initiatief van maatschappelijk belang.
Tal van gemeenten hebben de afgelopen decennia van de Wvg gebruik gemaakt. Ook provincies hebben het
instrument ingezet bij grote projecten voor gebiedsontwikkeling als de Bloemendalenpolder en het
Wieringerrand-meer.1045 Het Rijk heeft – voor zover mij bekend - nimmer van dit instrument gebruik gemaakt.
1045

Het bijzondere bij de toepassing van het voorkeursrecht in dit project is dat het voorkeursrecht in eerste instantie door de gemeente
Wieringen en Wieringermeer is gevestigd met ondersteuning vanuit de provincie Noord-Holland. De provincie heeft dit gemeentelijke
voorkeursrecht – onmiddellijk na de wetswijziging van 1 juli 2008 waarbij het provinciaal voorkeursrecht werd geïntroduceerd - met
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Aanvankelijk kon het instrument alleen door gemeenten worden toegepast in stads- en dorpsvernieuwingsgebieden. Vanaf 1996 is het instrument ook beschikbaar gekomen voor gemeenten met een uitbreidingstaakstelling op grond van nationaal of provinciaal ruimtelijk beleid.
In het eerste decennium van deze eeuw hebben veel gemeenten – daartoe verleidt door aantrekkelijke
rendementen uit het verleden op de ontwikkeling van grond voor woningbouw – financieel de “bietenbrug
opgegaan” door te royale aankopen van agrarische grond voor woningbouwlocaties. Sinds de crisis van 2007 is
actief grondbeleid niet meer in de mode. Dit neemt niet weg dat het instrument zeker nog zijn waarde heeft
behouden. In het vervolg van dit hoofdstuk zal duidelijk worden dat gerichte inzet van het voorkeursrecht een
positieve bijdrage kan leveren bij de realisatie van de gewenste ontwikkeling van de fysieke leefomgeving door
de overheid.
Het voorkeursrecht is – voornamelijk in de twee decennia voorafgaande aan de kredietcrisis – een belangrijk
instrument voor gemeentelijk en provinciaal grondbeleid geweest. In ons land bepaalt de eigenaar van de grond
zelf of hij de gebruiksmogelijkheden die de overheid aan zijn grond toekent, benut of niet. Als die eigenaar
“stilzit”, komt de door de overheid gewenste (ruimtelijke) ontwikkeling niet van de grond. Door zelf de
grondeigendom te verwerven – eventueel in samenwerking met private partijen – kan de overheid de
ontwikkeling zelf ter hand nemen. De overheid voert dan een actief grondbeleid.
Echter ook bij een passief of faciliterend grondbeleid kan de overheid gebruik maken van het voorkeursrecht.
Meestal zal dit dan zijn op verzoek van een marktpartij, waarmee de overheid dan een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten.
Wanneer meer ruimte wordt geboden aan organische gebiedsontwikkeling en initiatieven van burgers en
bedrijven is het belangrijk dat die ruimte niet leidt tot speculatief gedrag en een stijging van de grondprijzen door
het meermaals doorverkopen van de grond. Het vestigen van een voorkeursrecht kan daarbij helpen, omdat het
meermaals doorverkopen van de grond zonder dat dit bijdraagt aan de beoogde ontwikkeling daarmee wordt
tegengegaan.
Tegelijk past het bij faciliterend grondbeleid dat de overheid niet actief grond gaat verwerven, bijvoorbeeld via
onteigening. Hoewel onteigening in die situatie ook nodig kan zijn en mogelijk blijft, kan het vestigen van een
voorkeursrecht, waarbij de overheid passief blijft, bij faciliterend grondbeleid een beter passend instrument zijn.
Zo zou een voorkeursrecht gevestigd kunnen worden op locaties waar bepaalde publieke voorzieningen
gerealiseerd moeten worden en waarbij versnippering van de eigendom belemmerend werkt.

De Wvg geeft overheden uitsluitend de mogelijkheid om een voorkeursrecht te vestigen op gronden
waaraan een niet-agrarische bestemming is toegekend - of toegedacht - en waarvan het huidige
gebruik niet in overeenstemming is met de toekomstige bestemming. Dit uitgangspunt blijft met de
integratie van de Wvg in de Omgevingswet ongewijzigd.
Als de overheid kiest voor een actief grondbeleid, kan het om meerdere redenen verstandig zijn als
bestuursorganen in een vroeg stadium van de planvorming een voorkeursrecht vestigen. Door vestiging van een
vroegtijdig voorkeursrecht kan worden voorkomen dat grondposities worden ingenomen door allerlei
(markt)partijen, die hun eigen doelstellingen nastreven en daardoor de door de overheid gewenste ruimtelijke
ontwikkeling in de fysieke leefomgeving kunnen belemmeren.
Het voorkeursrecht kan ook ingezet worden om te voorkomen dat de pogingen van de gemeente om gronden
in een plangebied te verwerven, worden doorkruist door aankopen van derden. Het voorkeursrecht sluit dan –
min of meer - uit dat andere partijen de “krenten uit de pap” vissen en de gemeente opgezadeld wordt met de
minder aantrekkelijke percelen.
Hoewel het voorkeursrecht in eerste instantie vooral bedoeld en ingezet is geweest om gemeenten te faciliteren
bij de realisatie van woningbouw op uitleglocaties, kan het strategisch en gericht inzetten van dit instrument ook

instemming van beide gemeenten “overruled” en gelijktijdig een inpassingsplan voorbereid. In 2011 is – in de nasleep van de kredietcrisis –
door de samenwerkende partijen de stekker uit dit PPS-project getrokken.
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een bijdrage leveren aan binnenstedelijke herstructurering. Doel van het voorkeursrecht is dan vooral om te
voorkomen dat de eigendomssituatie versnippert en een ongunstige verkaveling ontstaat door verkoop van
gronden aan derden. Daarnaast geeft vestiging van een voorkeursrecht de overheid betere mogelijkheden om
regie te voeren, ook bij laagconjunctuur en faciliterend grondbeleid.
Het vestigen van voorkeursrecht staat minnelijke (ongedwongen) grondverwerving niet in de weg. Integendeel.
De gemeente kan gewoon doorgaan met de minnelijke onderhandelingen. De grondeigenaar kan echter wel op
een door hem gekozen moment een formele aanbieding doen als bedoeld in de wet. Alleen dan kan hij gebruik
maken van de waarborgen die de wet hem biedt.

Rechtsgevolg van een voorkeursrecht
Het vestigen van een voorkeursrecht op een onroerende zaak heeft als gevolg dat de eigenaar niet
eerder tot vervreemding van deze onroerende zaak kan overgaan dan nadat de gemeente, provincie
of Staat in de gelegenheid is gesteld de onroerende zaak te verkrijgen. Het blijft daarbij aan de eigenaar
zelf om te besluiten of hij de onroerende zaak wil vervreemden. Als hij de zaak wil vervreemden zal hij
die eerst aan de overheid moeten aanbieden.
Het is aan de overheid om binnen de in deze wet opgenomen kaders te bepalen of het vanuit het algemeen belang
noodzakelijk is dat een voorkeursrecht wordt gevestigd om de hiervoor geschetste negatieve effecten, zoals
ongewenste prijsstijgingen en een ongunstige verkaveling, te voorkomen.
Na de vestiging van een voorkeursrecht kan de overheid – nog steeds - proberen de grond minnelijk – dus buiten
de procedures van de wet om - te verwerven, maar verder is de overheid bij toepassing van dit instrument in
beginsel passief en ligt het initiatief bij de eigenaar.
De eigenaar behoudt de eigendom van de onroerende zaak en bepaalt zelf of en wanneer hij deze wil
vervreemden. Alleen als hij wil vervreemden moet hij de gemeente, provincie of Staat als eerste in de gelegenheid
stellen de onroerende zaak te verkrijgen, met als tegenprestatie ten minste de prijs die tot stand zou zijn gekomen
bij een veronderstelde vrije koop in het economische verkeer tussen de eigenaar als redelijk handelende verkoper
en de overheid als redelijk handelende koper.
Een voorkeursrecht reikt niet zo ver dat de overheid de eigenaar kan dwingen aan haar zijn onroerende zaak te
verkopen en te leveren. Het voorkeursrecht strekt dus duidelijk minder ver dan de ontneming van eigendom via
onteigening. Wanneer het erom gaat de eigendomssituatie in een bepaald gebied te bevriezen om zo de geplande
toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken, kan onteigening veelal worden voorkomen. Het vestigen van een
voorkeursrecht is dan een beter passend instrument, waarmee de eigenaar van een onroerende zaak een betere
positie behoudt. Hij kan zijn onroerende zaak blijven gebruiken en zijn rechten als eigenaar blijven uitoefenen,
met inachtneming van de beperkingen vanwege het voorkeursrecht.
Terzijde wordt nog opgemerkt dat het civielrechtelijke begrip “vervreemding” veel breder is dan verkoop van
eigendom. Ook de verkoop van aandelen van een besloten vennootschap die eigenaar is van onroerende zaken
(percelen grond) valt onder het vervreemdingsverbod van de wet.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
De Wvg biedt - kort gezegd - een gemeente, de provincie of het Rijk de mogelijkheid om bij besluit
percelen grond - of gedeelten daarvan - aan te wijzen als gronden waarop zij een recht van eerste koop
willen effectueren.
Een Wvg-besluit kan één perceel betreffen, maar kan ook honderden percelen aanwijzen. Een Wvg-besluit heeft
het karakter van een (bundel van) beschikking(en). Het meest omvattende Wvg-besluit is waarschijnlijk genomen
door de provincie Noord-Holland, toen in het kader van het project Wieringerrandmeer in juli 2008 op circa 2.800
hectare een provinciaal voorkeursrecht werd gevestigd.
De vestiging van een voorkeursrecht beperkt de beschikkingsmacht van de eigenaar over zijn gronden en
daarmee zijn eigendomsrecht. Het staat de eigenaar niet meer vrij om de desbetreffende gronden aan een derde
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te vervreemden. Gelet op deze beperking van het eigendomsrecht is een uitgewerkte regeling op het niveau van
de wet noodzakelijk, net als nu het geval is in de Wet voorkeursrecht gemeenten. Het voorkeursrecht heeft als
gevolg dat de eigendomssituatie van de aangewezen gronden in een plangebied als het ware wordt bevroren.

Met de regeling van het voorkeursrecht worden drie doelen nagestreefd die inhoudelijk dezelfde
doelstellingen als de Wet voorkeursrecht gemeenten:
▪
▪
▪

de versterking van de regisserende rol van de overheid,
de verbetering van de onderhandelingspositie van de overheid op de grondmarkt,
de beheersing van de grondprijzen.1046

Aanvullend heeft de regeling in de Omgevingswet enkele nieuwe doelstellingen:
▪
▪
▪

de verbetering van de kenbaarheid van voorkeursrechten,
de verbetering van de positie van de eigenaar en
een betere afstemming tussen het voorkeursrecht en onteigening.

Evaluatie Wet voorkeursrecht gemeenten. In het licht van de voorgenomen inbouw in de Omgevingswet45 en
gelet op de historie van het instrument heeft de minister van Infrastructuur en Milieu de Wet voorkeursrecht
gemeenten laten evalueren. De bevindingen van deze evaluatie zijn neergelegd in het rapport Evaluatie Wet
voorkeursrecht gemeenten, Onderzoek naar gebruik, effectiviteit en efficiency van de Wvg.
Uit deze evaluatie blijkt dat het merendeel van de overheden en deskundigen vóór behoud van het instrument
is. Het geeft gemeenten een noodzakelijk sturingsinstrument, waarmee ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving sneller en met de gewenste kwaliteit kunnen worden gerealiseerd. Uit de evaluatie blijkt ook dat
gemeenten het voorkeursrecht op dit moment terughoudender dan voorheen toepassen en dat ze hier
strategischer en zorgvuldiger mee omgaan. Een aantal marktpartijen heeft aangegeven tegen voortzetting van
het voorkeursrecht te zijn. Zij stellen dat gemeenten het voorkeursrecht te veel hebben toegepast en te veel
grond hebben verworven, waarmee ze vervolgens grote financiële verliezen hebben geleden en de markt hebben
verstoord. 1047
De evaluatie laat zien dat er behoefte is aan vereenvoudiging en verbetering van de regels, in het bijzonder waar
het gaat om de positie van de eigenaar op wiens gronden een voorkeursrecht wordt gevestigd.
Niet overgenomen is het voorstel om randvoorwaarden te stellen tot selectieve vestiging van het voorkeursrecht
zoals financiële voorwaarden of inperking van het toepassingsgebied tot bijvoorbeeld maatschappelijke functies.
Zoals hiervoor aangegeven blijkt uit de evaluatie dat gemeenten, mede als gevolg van de ervaringen opgedaan
tijdens de economische crisis, inmiddels meer terughoudend, strategisch en zorgvuldig met het voorkeursrecht
omgaan dan voorheen.
De regering vertrouwt erop dat ook bij een economische hoogconjunctuur overheden een gezond financieel
bewustzijn behouden. Omdat de verschillende overheden onder de Omgevingswet vrij zijn om zelf hun beleid
voor de fysieke leefomgeving vorm te geven en te bepalen welke belangen zij behartigen, zijn zij ook vrij te
bepalen of en voor welk doel zij een voorkeursrecht willen vestigen. Mede om deze redenen is ervoor gekozen
om de reikwijdte van het voorkeursrecht zoveel mogelijk gelijk te houden. Het voorstel om te voorzien in een
koopplicht voor gemeenten is evenmin overgenomen.

Met de Aanvullingswet grondeigendom wordt hieraan tegemoet gekomen door:
• aanpassing van de regels over bekendmaking en inwerkingtreding van de voorkeursrechtbeschikking,
• aanscherping van de maximale geldingsduur van de voorkeursrechtbeschikking,
• een nieuwe regeling voor het vervallen van de voorkeursrechtbeschikking en

1046
1047

Kamerstukken II, vergaderjaar 1994/95, 24 235, nr. 3 (MvT).
Kamerstukken II 2015/16, 27 581, nr. 53, bijlage 4 (brief grondbeleid).
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•

een betere afstemming tussen onteigening en vestiging van een voorkeursrecht door een
nieuwe uitzondering op de aanbiedingsplicht.

Bij de uitwerking van het voorkeursrecht gelden naast de hierboven aangegeven verbeterdoelen ook
de volgende specifieke uitgangspunten:
• De reikwijdte van het voorkeursrecht blijft ongewijzigd.
• De vestigingsgrondslagen worden niet verruimd of beperkt, de positie van de eigenaar wordt
verbeterd.
• Het besluit tot vestiging van een voorkeursrecht wordt als voorkeursrechtbeschikking
opgenomen in de Omgevingswet via de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet.
Daarnaast omvat de regeling nog enkele technische aanpassingen.
Vindplaats van de regeling in de Omgevingswet. De regels over het voorkeursrecht worden voor het grootste deel
opgenomen in hoofdstuk 9 van de Omgevingswet. Daarnaast wordt in hoofdstuk 15 een bepaling over
schadevergoeding vanwege een voorkeursrecht opgenomen (voorgesteld artikel 15.52) en worden in hoofdstuk 16
enige procedurele bepalingen rond het voorkeursrecht opgenomen (artikelen 16.32b, 16.32c, en 16.82a en de
afdelingen 16.8 en 16.11). Tot slot is in hoofdstuk 4 Aanvullingswet grondeigendom het overgangsrecht voor
voorkeursrechten gevestigd onder de Wet voorkeursrecht gemeenten opgenomen (de artikelen 4.1, 4.2 en 4.3
Aanvullingswet grondeigendom).

Hieronder wordt de wettelijke regeling van het voorkeursrecht in de Omgevingswet op onderdelen
verder toegelicht. De regeling bestaat – evenals bij de Wvg - uit drie onderdelen:
1.
2.
3.

de vestigingsprocedure (Afdeling 9.1 Vestiging en gelding van een voorkeursrecht);
de aanbiedingsprocedure (Afdeling 9.2 Vervreemding na vestiging van een voorkeursrecht);
de prijsvaststellingsprocedure (Afdeling 9.2 Vervreemding na vestiging van een voorkeursrecht).

De vestigingsprocedure
Het voorkeursrecht komt tot stand doordat een voorkeursrechtbeschikking wordt gegeven, die
vervolgens wordt ingeschreven in de openbare registers.
Wanneer op deze wijze op naam van een gemeente, een provincie of de Staat een voorkeursrecht is gevestigd op
een onroerende zaak, kan de eigenaar of rechthebbende niet eerder tot vervreemding van de onroerende zaak of
een van de vier specifiek genoemde beperkte rechten overgaan, dan nadat de gemeente, provincie of Staat in de
gelegenheid is gesteld de onroerende zaak of het beperkte recht te verkrijgen.
De eigenaar of rechthebbende behoudt – zoals gezegd - het initiatief om tot vervreemding over te gaan. Praktisch
wordt deze beperking in de mogelijkheden tot vervreemding bewerkstelligd, doordat de akte tot vervreemding aan
een ander dan de overheid die het voorkeursrecht vestigde, alleen kan worden ingeschreven nadat de notaris heeft
gecontroleerd en – via een zogeheten voetverklaring in de leveringsakte - verklaard dat er geen voorkeursrecht is
gevestigd, dan wel dat de vervreemding niet in strijd is met de wettelijke regels over het voorkeursrecht.

Grondslag voor voorkeursrecht
Voor het vestigen van een voorkeursrecht is een wettelijke grondslag nodig. In de Omgevingswet
worden in artikel 9.1. als grondslagen aangewezen de omgevingsvisie, het programma en het
omgevingsplan en de voorkeursrechtbeschikking.
De omgevingsvisie, het programma en het omgevingsplan zijn de drie kerninstrumenten die het dichtst blijven bij
de huidige beleidsdocumenten en normstellende documenten uit de Wet ruimtelijke ordening die de grondslagen
vormen voor vestiging van een voorkeursrecht in de Wet voorkeursrecht gemeenten.
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Met grondslag wordt bedoeld het beleidsdocument of het normstellende document van de betrokken overheid dat
de aanleiding en onderbouwing kan vormen voor vestiging van een voorkeursrecht.
Als er nog geen omgevingsvisie programma of omgevingsplan in procedure is gebracht of is vastgesteld kan ook de
voorkeursrechtbeschikking zelf dienen als grondslag voor een voorkeursrecht. Hiermee wordt de (oude) lijn uit de
Wvg voortgezet.

Bevoegdheid tot vestiging en intrekking
De bevoegdheid tot het geven van een voorkeursrechtbeschikking is toegekend aan de gemeenteraad,
provinciale staten en de minister van Infrastructuur en Milieu. Dit is ongewijzigd ten opzichte van
huidige regeling in de Wet voorkeursrecht gemeenten.
De gemeenteraad en provinciale staten zijn de bestuursorganen die als algemeen bestuur namens de gemeente
respectievelijk de provincie handelen en publiekrechtelijk kunnen besluiten, waaronder over de vestiging van een
voorkeursrecht. Daarvan afgeleid hebben het college van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten de
bevoegdheid om een kortdurend voorkeursrecht te vestigen, vooruitlopend op de vestiging door de gemeenteraad
of provinciale staten.

De bevoegdheid tot het geven van een voorkeursrechtbeschikking is in de regeling zoveel mogelijk
ongewijzigd gebleven ten opzichte van de (oude) regeling in de Wet voorkeursrecht gemeenten. In
de regeling zijn alleen enkele wijzigingen aangebracht in de toepassingscriteria voor het vestigen
van een voorkeursrecht door provincie en het Rijk.
Onder de Wet voorkeursrecht gemeenten was de bevoegdheid tot vestiging van een voorkeursrecht door
provinciale staten en de Minister van Infrastructuur en Milieu beperkt tot die gevallen waarin er een voornemen
was om een provinciaal inpassingsplan of rijksinpassingsplan vast te stellen.
In de regeling is dit criterium vervangen door de eis van de aanwezigheid van een provinciaal respectievelijk
nationaal belang. De aanwezigheid van een provinciaal of nationaal belang moet in de voorkeursrechtbeschikking
worden gemotiveerd.
Die motivering is afhankelijk van de grondslag waarop het voorkeursrecht ingevolge de Omgevingswet moet
worden gevestigd, en kan worden gedaan aan de hand van de provinciale respectievelijk rijksomgevingsvisie, een
provinciaal respectievelijk rijksprogramma of aan de hand van het (al dan niet met een projectbesluit gewijzigde)
omgevingsplan.
Als het provinciaal of nationaal belang nog niet is vastgelegd in een van die documenten dan kan het belang ook
worden geïntroduceerd en gemotiveerd in de voorkeursrechtbeschikking zelf. Deze motivering omvat daarbij niet
alleen de beschrijving van het belang dat met het voorkeursrecht wordt gediend, maar ook of dit de inzet van het
instrument voorkeursrecht rechtvaardigt.
Er vindt dus ook een evenredigheidsafweging plaats. Met het stellen van de eis van de aanwezigheid van een
provinciaal respectievelijk nationaal belang heeft het geen meerwaarde meer om de voorkeursrechtbevoegdheid
van het provinciebestuur en het Rijk te binden aan de voorwaarde van de aanwezigheid van een voornemen om
een projectbesluit (als opvolger van het inpassingsplan) op te stellen. De aanwezigheid van een belang dat de
beperking van de vrije overdraagbaarheid van de onroerende zaak rechtvaardigt, geeft voldoende waarborg tegen
een al te lichtvaardige inzet van het instrument.
De toedeling van die bevoegdheid aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is het gevolg van
de interdepartementale herindeling met betrekking tot de ruimtelijke ontwikkeling, ruimtelijke ordening, de
Omgevingswet en het Kadaster waarbij die taken zijn overgegaan van de Minister van Infrastructuur en Milieu naar
de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het college van burgemeester en wethouders en gedeputeerde staten hebben de bevoegdheid om een
kortdurend voorkeursrecht te vestigen voor de duur van drie maanden (art. 9.1, tweede lid).
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Het college van burgmeester en wethouders en het college van gedeputeerde staten kunnen dus – zonder
vooraankondiging en zelfs zonder de raad respectievelijk Provinciale Staten vooraf te informeren - een voorlopig
voorkeursrecht te vestigen voor de duur van drie maanden.
Deze bevoegdheid is Inherent aan dit instrument: het voorkeursrecht wordt – als regel - rauwelijks gevestigd.
Immers, indien grondeigenaren en ontwikkelaars vooraf op de hoogte zouden zijn van een aanstaande vestiging
van het voorkeursrecht kan dit leiden tot ongewenste grondtransacties. Het doel zou dan volstrekt voorbij
geschoten worden. Artikel 4:7 Awb is dus niet van toepassing op dit type voorkeursrechtbeschikking.
Overigens heeft de minister van Infrastructuur en Milieu deze bevoegdheid niet. De reden daarvoor is dat de
minister bevoegd is tot het geven van een voorkeursrechtbeschikking op alle vestigingsgrondslagen en desgewenst
al slagvaardig kan opereren door op korte termijn een voorkeursrecht te vestigen.
In de Omgevingswet wordt de bevoegdheid tot het intrekken van een voorkeursrechtbeschikking toegekend aan
het bevoegd gezag dat de beschikking heeft genomen, dus de gemeenteraad, provinciale staten en de minister van
Infrastructuur en Milieu. Dit is een verandering ten opzichte van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Het is niet
passend meer dat het ene bestuursorgaan een beschikking neemt en een ander weer bevoegd is tot intrekking
daarvan.

Het college van B&W heeft dan drie maanden de tijd om de raad te doen besluiten tot een “regulier”
voorkeursrecht.
De bevoegdheid tot het vestigen vaan een kortdurend of voorlopig voorkeursrecht dient er vooral toe om snel en
effectief een voorkeursrecht te vestigen, waarna de gemeenteraad of provinciale staten kunnen besluiten over de
meer langdurige voortzetting van het voorkeursrecht.
De vergaderfrequentie van de gemeenteraad en provinciale staten leent zich niet voor zo’n snelle vestiging van een
voorkeursrecht. Doel van het kortdurende voorkeursrecht is om te voorkomen dat vooruitlopend op de
besluitvorming door de gemeenteraad of provinciale staten een ongewenste vervreemding van de onroerende zaak
plaatsvindt en de positie van de betrokken overheid wordt aangetast.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft deze bevoegdheid niet. De reden daarvoor is dat
de Minister desgewenst al slagvaardig kan opereren door snel een «gewoon» voorkeursrecht te vestigen.

Uit het voorgaande blijkt dat de bevoegdheden en taken in de afdelingen 9.1 en 9.2 Omgevingswet zijn
toegedeeld aan verschillende bestuursorganen.
In afdeling 9.1 gaat het om het toedelen van de bevoegdheden tot vestiging en intrekking van een voorkeursrecht
en tot het verrichten van enkele daarmee samenhangende taken. Het betreft de uitoefening van publiekrechtelijke
bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben voor de eigenaar. Deze bestuursorganen worden hierna
kortheidshalve aangeduid met de term «bevoegd gezag».
De in afdeling 9.2 toegedeelde bevoegdheden en taken betreffen voor een groot deel de privaatrechtelijke
vertegenwoordiging van de rechtspersoon op naam waarvan het voorkeursrecht is gevestigd. Het betreft het
onderhandelen en beslissen over een eventuele verkrijging van de onroerende zaak en de vertegenwoordiging van
de gemeente, provincie of Staat in de door het privaatrecht beheerste prijsvaststellingsprocedure of procedure tot
overdracht van de zaak.
Deze taken en daarmee samenhangende bevoegdheden zijn in overeenstemming met de regeling van de
privaatrechtelijke vertegenwoordigingsbevoegdheid van de gemeente, provincie en Staat in de Gemeentewet,
Provinciewet en Comptabiliteitswet en vanuit praktische overwegingen toegedeeld aan de uitvoerende organen
van de rechtspersoon. Deze organen zijn dus voor de in afdeling 9.2 toegedeelde bevoegdheden en taken het
«bevoegd gezag».

Het geven van een voorkeursrechtbeschikking leent zich niet voor delegatie of mandaat. De aard van
de bevoegdheid verzet zich daartegen.1048 Anders dan bij de bevoegdheid tot vestiging van een

1048

Kamerstukken II, vergaderjaar 2018-2019, 35 133, nr.3, p.42.
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voorkeursrecht door het geven van een voorkeursrechtbeschikking, meent de regering dat de aard van
de bevoegdheid tot intrekking van een voorkeursrecht zich niet verzet tegen mandaat.
Waar bij de vestiging de overdraagbaarheid van de onroerende zaak wordt beperkt, wordt deze bij de intrekking
van een voorkeursrecht juist hersteld. Bovendien kan een intrekking via mandaat eraan bijdragen dat de intrekking
sneller verloopt. Voor de eigenaar kan intrekking via mandaat dus juist gunstig uitpakken.

De bevoegdheid tot intrekking van een voorkeursrechtbeschikking berust bij het bestuursorgaan dat
de beschikking heeft gegeven.
Dus meestal de gemeenteraad, provinciale staten of de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit
is een verandering ten opzichte van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Het is vanuit het oogpunt van een zuivere
bevoegdheidstoedeling en uit systematisch oogpunt niet meer passend dat het ene bestuursorgaan een beschikking
geeft en een ander die kan intrekken.
Diverse gemeentebesturen hebben kenbaar gemaakt dat zij graag de intrekkingsbevoegdheid aan het college van
burgemeester en wethouders toegedeeld zien. Intrekking door het college is mogelijk wanneer de gemeenteraad
de bevoegdheid daarvoor mandateert aan het college.
De wetgever is van mening dat de aard van de intrekkingsbevoegdheid zich daartegen niet verzet. Waar bij de
vestiging van een voorkeursrecht de overdraagbaarheid van de eigendom van een onroerende zaak door de
vervreemder wordt beperkt, wordt deze bij de intrekking van een voorkeursrecht juist in volle omvang hersteld. De
voorgestelde regeling voorziet daarom niet in een afzonderlijke bevoegdheid tot intrekking van een voorkeursrecht,
omdat het algemeen bestuursrechtelijke actus-contrarius-beginsel van toepassing is, op grond waarvan een
bevoegdheid tot vestiging ook een bevoegdheid tot intrekking inhoudt.

Voorwaarden toepassing voorkeursrecht
Een voorkeursrecht kan worden gevestigd op een onroerende zaak die deel uitmaakt van een locatie
waaraan een niet-agrarische functie is toegedeeld of toegedacht en waarvan het gebruik afwijkt van
die functie. Ook wanneer de nieuwe functie voorziet in een vergelijkbaar, maar intensiever gebruik is
het mogelijk een voorkeursrecht te vestigen. Ook kan een voorkeursrecht worden gevestigd op een
locatie die is aangewezen als moderniseringslocatie of waaraan die aanwijzing wordt toegedacht.
De wetgever heeft er niet voor gekozen om de reikwijdte van het voorkeursrecht uit te breiden met agrarische
functies, omdat niet van een behoefte daaraan is gebleken. De aan een locatie toegedeelde functie is de materiële
functie die de locatie gaat vervullen en die kan worden afgeleid uit het samenstel van de op de locatie geldende
regels. Om een voorkeursrecht te kunnen vestigen is het dus niet nodig dat de locatie in het omgevingsplan is
«geëtiketteerd» met een functie-aanduiding. Eventueel in het betreffende besluit opgenomen functie-aanduidingen
hebben immers geen zelfstandig rechtsgevolg en kunnen dus niet als zelfstandige grondslag voor het vestigen van
een voorkeursrecht dienen.
Onder de Wet voorkeursrecht gemeenten is de bevoegdheid om een voorkeursrecht te vestigen beperkt tot gronden
waaraan een niet-agrarische bestemming is toegekend of toegedacht en waarvan het gebruik afwijkt van die
bestemming. Wanneer de nieuwe bestemming voorziet in een vergelijkbaar, maar intensiever gebruik dan het
bestaande gebruik, kan ook sprake zijn van een afwijkend gebruik. Ook kan onder de Wet voorkeursrecht gemeenten
een voorkeursrecht worden gevestigd voor aangewezen of nog aan te wijzen moderniseringsgebieden als bedoeld in
artikel 3.5 van de Wet ruimtelijke ordening. In de Omgevingswet is als uitgangpunt gehanteerd om de reikwijdte van
het voorkeursrecht zo min mogelijk te wijzigen.
Een voorkeursrecht kan (dus) alleen worden gevestigd op een onroerende zaak die deel uitmaakt van een locatie
waaraan in een omgevingsrechtelijk besluit een niet-agrarische functie is toegedeeld of toegedacht en waarvan het
gebruik afwijkt van die functie. Denk bijvoorbeeld aan een voormalig industriegebied dat wordt getransformeerd en
dat daarom in het omgevingsplan de functie wonen heeft gekregen. Het omgevingsrechtelijke besluit biedt dus een
grondslag voor de vestiging van een voorkeursrecht. Ook kan een voorkeursrecht worden gevestigd vanwege de
(voorgenomen) aanwijzing als moderniseringslocatie. Voor de grondslagen is gekozen voor de omgevingsvisie, het
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programma en het omgevingsplan, omdat dit de kerninstrumenten zijn die het dichtst blijven bij de huidige
beleidsdocumenten en normstellende documenten uit de Wet ruimtelijke ordening die de grondslagen vormen voor
vestiging van een voorkeursrecht in de Wet voorkeursrecht gemeenten.

Opgemerkt moet wel worden dat de term «functie» een ruimere betekenis heeft dan het
planologische begrip «bestemming».
De functie die een locatie volgens de regels van het omgevingsplan vervult, is het gebruiksdoel dat, of de status (in
de betekenis van bijzondere eigenschap) die een onderdeel van de fysieke leefomgeving op een bepaalde locatie
heeft. Een locatie kan dus bijvoorbeeld ook een functie vervullen als gemeentelijk of provinciaal monument. Doordat
het begrip functie een bredere inhoud heeft dan het begrip bestemming, kan dit theoretisch tot meer mogelijkheden
voor vestiging van een voorkeursrecht leiden. Naar de mening van de regering zal dit in de praktijk erg meevallen.
Allereerst omdat het toedelen of toedenken van een functie aan een locatie altijd gericht moet zijn op een
evenwichtige toedeling van functies aan locaties (dit volgt uit artikel 4.2, eerste lid, van de Omgevingswet). Daarbij
zal al rekening moeten worden gehouden met alle betrokken belangen.
Ten tweede zal de voorkeursrechtbeschikking een motivering moeten bevatten die ingaat op de vraag of de
toegedeelde of toegedachte functie en het daarvan afwijkende gebruik ook daadwerkelijk rechtvaardigt dat wordt
ingegrepen in de vrije overdraagbaarheid van de onroerende zaak of het beperkte recht. Er moet dus een
evenredigheidsafweging plaatsvinden.
Zo zal het vestigen van een voorkeursrecht op een locatie met als (neven)functie «molenbiotoop» met als doel de
bescherming van de vrije windvang van de nabijgelegen molen te borgen op zichzelf niet snel gerechtvaardigd zijn.
De bescherming van de vrije windvang van de molen kan immers beter worden bereikt door in het omgevingsplan
voor deze locatie regels te stellen aan activiteiten die de vrije windvang belemmeren (bijvoorbeeld het verbieden van
het bouwen en in stand houden van bouwwerken hoger dan een x aantal meters) dan met het beperken van de
overdraagbaarheid van de locaties met de functie «molenbiotoop» door vestiging van een voorkeursrecht.
En dat leidt tot de derde reden waarom de ruimere betekenis van de term «functie» niet of nauwelijks zal leiden tot
een verruiming van de mogelijkheden tot vestiging van een voorkeursrecht. Voor de vestiging van een voorkeursrecht
wordt namelijk nog steeds de eis gesteld dat er sprake moet zijn van een van de toegedeelde of toegedachte functie
afwijkend gebruik. Het gaat zoals bij «bestemmingen» nog steeds om die gevallen waarbij sprake is van een verplichte
of voorziene wijziging van het gebruik. In het hiervoor gegeven voorbeeld: Pas als de locatie met de functie
«molenbiotoop» wordt gebruikt in strijd met de daaraan toegedeelde of toegedachte functie(s) kan de vestiging van
een voorkeursrecht gerechtvaardigd zijn.

Definitie van de begrippen “vervreemding” en ”vervreemder”
In de regeling voor het voorkeursrecht komen twee begrippen steeds terug: «vervreemding» en «vervreemder». Een
voorkeursrecht leidt tot beperkingen in de mogelijkheden tot «vervreemding» door de «vervreemder» van het
eigendomsrecht op de onroerende zaak en vier specifiek genoemde beperkte rechten waaraan de onroerende zaak waarop
het voorkeursrecht is gevestigd, kan zijn onderworpen of kan worden onderworpen.
Allereerst wordt door het voorkeursrecht de eigenaar van de onroerende zaak beperkt in zijn mogelijkheden om zijn
eigendomsrecht op de onroerende zaak aan een ieder over te dragen. Daarnaast worden de deelgenoten van een
gemeenschap als bedoeld in artikel 3:166 van het Burgerlijk Wetboek beperkt in hun mogelijkheden om de onroerende zaak
te verdelen.
Ook kan de eigenaar van een onroerende zaak door het voorkeursrecht geen recht van opstal, erfpacht, beklemming of
vruchtgebruik op zijn onroerende zaak (laten) vestigen en kunnen deze rechten door de rechthebbenden daarop niet worden
overgedragen of verdeeld. Om in de wettekst niet steeds te hoeven opsommen dat de beperkingen vanwege het
voorkeursrecht niet alleen gelden voor de eigenaar of deelgenoten maar ook voor eventuele rechthebbenden op de vier
genoemde beperkte rechten, wordt in de wettekst het verzamelbegrip «vervreemder» gebruikt. Voor de verschillende
vormen van overgang van de eigendom of van de overgang van de beperkte rechten wordt in de wet het begrip
«vervreemding» gebruikt.
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De begrippen «vervreemder» en «vervreemding» worden in onderdeel A van de bijlage bij artikel 1.1 van de Omgevingswet
gedefinieerd. Ook in het vervolg van dit hoofdstuk wordt voor de leesbaarheid niet steeds met al deze opties rekening
gehouden. Wanneer wordt ingegaan op de gevolgen voor degene die zijn (aandeel in de) onroerende zaak of een van de
genoemde beperkte rechten wenst te vervreemden, wordt gesproken over «de vervreemder». Verder zal gesproken worden
over «de vervreemding van de onroerende zaak», waarmee dan ook wordt gedoeld op de overdracht, verdeling of vestiging
van de vier genoemde beperkte rechten.
In bijlage A van de Omgevingswet worden deze begrippen als volgt gedefinieerd:
vervreemder: a. eigenaar van een onroerende zaak waarop een voorkeursrecht is gevestigd, die tot vervreemding daarvan
wil overgaan, b. rechthebbende op een recht van opstal, erfpacht, beklemming of vruchtgebruik waaraan een onroerende
zaak waarop een voorkeursrecht is gevestigd is onderworpen en die tot vervreemding daarvan wil overgaan, of c. degene die
bij ontbinding van een gemeenschap met de vereffening is belast en die tot vervreemding van een onroerende zaak waarop
een voorkeursrecht is gevestigd wil overgaan.
vervreemding: a. overdracht in eigendom of verdeling van een onroerende zaak waarop een voorkeursrecht is gevestigd, b.
overdracht, verdeling of vestiging van een recht van opstal, erfpacht, beklemming of vruchtgebruik waaraan een
onroerende waarop een voorkeursrecht is gevestigd is of wordt onderworpen.

Voorkeursrechtbeschikking en rechtsgevolg
Het voorkeursrecht komt tot stand doordat een voorkeursrechtbeschikking wordt gegeven en
ingeschreven in de openbare registers. Voorkeursrecht wordt gevestigd bij beschikking. De
voorkeursrechtbeschikking is een ambtshalve besluit waarmee een bevoegd gezag een
voorkeursrecht vestigt op naam van de publiekrechtelijke rechtspersoon. Dit is een beschikking in de
zin van artikel 1:3 Awb. 1049
Het is ook een beperkingenbesluit als bedoeld in de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende
zaken (Wkpb) . Het is een beschikking die een beperking tot gevolg heeft. De beschikkingsmacht van de eigenaar
wordt namelijk beperkt, waardoor er een inbreuk op zijn eigendom wordt gemaakt. De voorkeursrechtbeschikking vertoont op deze onderdelen gelijkenis met de gedoogplichtbeschikking in de Omgevingswet. De
voorkeursrechtbeschikking wordt niet geïntegreerd in één van de kerninstrumenten van de Omgevingswet, maar
blijft bestaan als zelfstandige figuur.

De voorkeursrechtbeschikking wordt voorbereid en gegeven volgens de standaardregeling van
hoofdstuk 4 Awb voor het nemen van een beschikking. Doorgaans geeft het college van burgemeester
en wethouders of het college van gedeputeerde staten eerst een voorkeursrechtbeschikking
vooruitlopend op een voorkeursbeschikking van de gemeenteraad of provinciale staten: een voorlopig
voorkeursrecht met een beperkte duur van maximaal drie maanden.
Om het voorkeursrecht dan te bestendigen moeten het college van B&W respectievelijk
gedeputeerde staten binnen drie maanden na hun besluit de gemeenteraad respectievelijk provinciale
staten laten besluiten tot vestiging van een regulier voorkeursrecht. Dit blijft gelijk aan de regeling zoals
die nu is onder de Wvg.
Zoals ieder besluit op grond van de Awb moet een voorkeursrechtbeschikking zorgvuldig worden voorbereid en
deugdelijk worden gemotiveerd. Het bevoegd gezag moet een evenredige belangenafweging maken. Een
deugdelijke motivering houdt onder meer in dat de aanleiding en de noodzaak van de voorkeursrechtbeschikking
wordt beschreven. Het bevoegd gezag moet motiveren dat het publieke belang rechtvaardigt dat een
voorkeursrechtbeschikking wordt genomen en dat gekozen is voor het minst ingrijpende instrument.
Verder is van belang dat de overheid niet meer risico aangaat dan de financiële situatie toelaat. Dit vereist een
deugdelijke onderbouwing van de financiële uitvoerbaarheid van de beschikking. Het kabinet is van mening dat
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het niet nodig is om daarvoor aanvullende eisen aan het motiveringvereiste op grond van de Awb te stellen of
randvoorwaarden in het wetsvoorstel op te nemen.
De voorkeursrechtbeschikking wijst de gronden aan waarop een voorkeursrecht wordt betrekking heeft door
vermelding van de kadastrale aanduiding van de gronden zaken en de namen van de eigenaren en
rechthebbenden met betrekking tot deze gronden. Bij de beschikking worden in ieder geval de (juridische)
gronden vermeld waarop de beschikking rust. Ook wordt een nadere motivering gegeven van het algemeen
belang, de noodzaak en de urgentie van de onteigening en de kadastrale aanduiding van de gronden waarop de
beschikking betrekking heeft. Tegen de voorkeursrechtbeschikking staat bezwaar en beroep (rechtbank) open.

De voorkeursrechtbeschikking is een beschikking die een beperking tot gevolg heeft. Artikel 9.7
Omgevingswet bepaalt dat de vervreemder pas tot vervreemding over kan gaan nadat hij de
rechtspersoon op naam waarvan het voorkeursrecht is gevestigd in de gelegenheid heeft gesteld om
het goed (de onroerende zaak of het beperkte recht) te verkrijgen.
Het voorkeursrecht brengt dus een beperking aan in de overdraagbaarheid van de eigendom van en de beperkte
rechten op de onroerende zaak. Artikel 3:83 BW bepaalt in het eerste lid dat eigendom, beperkte rechten en
vorderingsrechten overdraagbaar zijn, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen overdracht verzet.
Wanneer een voorkeursrecht van kracht is, verzet de wet, namelijk het voorgestelde artikel 9.7, zich tegen de
overdracht wanneer de rechtspersoon op naam waarvan het voorkeursrecht is gevestigd niet in de gelegenheid
is gesteld de onroerende zaak te verkrijgen.
Met de combinatie van artikel 9.7 Omgevingswet en artikel 3:83 BW volgt het rechtsgevolg van de vestiging van
een voorkeursrecht uit de wet. Het is daarom niet nodig hiervoor een extra artikel in de wet op te nemen. Om te
verzekeren dat de onroerende zaak niet wordt overgedragen is in artikel 9.21 geregeld dat een notariële akte tot
levering alleen wordt ingeschreven in de openbare registers, wanneer de notaris verklaart dat er geen
voorkeursrecht op die onroerende zaak is gevestigd of de vervreemding niet in strijd is met het voorgestelde
hoofdstuk 9 van de Omgevingswet en de daarop rustende bepalingen. De notaris heeft hier dus een
controlerende rol en raadpleegt daarvoor de openbare registers.
Doordat een voorkeursrechtbeschikking een beperking aanbrengt in de overdraagbaarheid van de eigendom van
een onroerende zaak is een voorkeursrechtbeschikking een beperking waarbij het tweede lid van artikel 7:15 BW
een rol speelt.

De kenbaarheid van die beperking wordt geborgd door de verplichte inschrijving van de
voorkeursrechtbeschikking in de openbare registers.
De voorkeursrechtbeschikking leent zich naar het oordeel van de regering niet voor het integreren in een van de
kerninstrumenten van de Omgevingswet. Hoewel de voorkeursrechtbeschikking een publiekrechtelijk besluit is,
is het, anders dan de kerninstrumenten, een besluit met privaatrechtelijke rechtsgevolgen. Het grijpt – zoals
hiervoor beschreven – in op de overdraagbaarheid van de eigendom en beperkte rechten op een onroerende
zaak. De voorkeursrechtbeschikking blijft dus een zelfstandige figuur en ondersteunend instrument.

Vormvereisten
Bij het besluit tot aanwijzing van gronden hoort een kadastrale kaart en een perceelslijst waarop staat
aangegeven de kadastrale aanduiding van de percelen, de grootte van die percelen, het aantal m2 dat
wordt aangewezen, alsmede de namen van de eigenaren en beperkt gerechtigden. 1050
Ook dient te worden vermeld of het perceel(sgedeelte) eerder in een aanwijzing betrokken is geweest. Voorts
zijn er een aantal vereisten met betrekking tot de bekendmaking van het besluit, de kennisgeving aan eigenaren
en beperkt gerechtigden, alsmede de registratie van het voorkeursrecht in de gemeentelijke beperkingenregistratie.
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De Wkpb bepaalt dat gemeentelijke beperkingenbesluiten door de gemeenten in de gemeentelijke beperkingenregisters en -registratie worden geregistreerd en de provinciale- en rijksbeperkingenbesluiten in de openbare
registers bij het Kadaster worden geregistreerd. Bij de totstandkoming van de Wkpb is na uitgebreide consultaties
van belangengroepen zoals de VNG, het IPO, de Koninklijke Notariële beroepsorganisatie en het Kadaster,
uitdrukkelijk gekozen voor dit duale stelsel. Dit is in bestuurlijke afspraken bekrachtigd en in de Wkbp neergelegd.

In overeenstemming met de uitgangspunten van de Omgevingswet wordt voor de bekendmaking en
mededeling van de voorkeursrechtbeschikking aangesloten bij de regeling in de Awb (artikel 3:40
Awb). De beschikking wordt bekendgemaakt door toezending of uitreiking van de beschikking aan de
in het besluit vermelde eigenaren en beperkt gerechtigden. Dit is een wijziging ten opzichte van de
huidige Wvg. De voorkeursrechtbeschikking wordt ter inzage gelegd op een door het bevoegd gezag
aangewezen plaats. Van de terinzagelegging van de beschikking wordt mededeling gedaan door
middel van publicatie in de Staatscourant en op een andere geschikte wijze.
De voorkeursrechtbeschikking wordt via de de Aanvullingswet grondeigendom gebaseerde algemene maatregel
van bestuur (Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet) aangemerkt als omgevingsdocument. Tevens zal
in deze AMvB worden bepaald dat deze documenten worden geregistreerd in het aangewezen register (Register
Omgevingsdocumenten).
Ook dit is nieuw ten opzichte van de Wet voorkeursrecht gemeenten. Artikel 16.3 van de Omgevingswet regelt
dat omgevingsdocumenten door de betrokken bestuursorganen aan een ieder elektronisch beschikbaar moeten
worden gesteld via de landelijke voorziening als bedoeld in artikel 20.12 van de Omgevingswet. Zodra het Register
Omgevingsdocumenten het mogelijk maakt, zal registratie hierin plaatsvinden.

Inwerkingtreding
De inwerkingtreding van een voorkeursrechtbeschikking wordt gekoppeld aan het tijdstip van
registratie in het aangewezen register. Daarmee is de tijd die verstrijkt tussen het moment waarop een
beschikking in werking treedt en het moment dat de beschikking kenbaar is, zo beperkt mogelijk. Met
deze nieuwe regeling wordt voorkomen dat eigenaren anticiperend op de inwerkingtreding van een
voorkeursrechtbeschikking hun grond alsnog aan derden. In het Aanvullingsbesluit grondeigendom
Omgevingswet zal de registratie verder worden uitgewerkt.1051
Met deze regeling wordt invulling gegeven aan de toezegging aan de Tweede Kamer. De minister van
Infrastructuur en Milieu heeft in het kader van de evaluatie van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen onroerende zaken laten weten het wenselijk te achten dat gemeentelijke voorkeursrechten in het
Kadaster worden geregistreerd en pas in werking treden, zodra deze in de openbare registers van het Kadaster
zijn ingeschreven. Daarbij heeft de minister vermeld dat de nieuwe regeling voor registratie en inwerkingtreding
van gemeentelijke voorkeursrechten bij de Omgevingswet zou worden meegenomen. Onder het nieuwe Digitale
Stelsel van informatievoorziening wordt dit een inschrijving van de voorkeursrechtbeschikking in het Register
Omgevingsdocumenten.
Bestuursorganen dienen zorgvuldig af te wegen of zij een voorkeursrecht willen vestigen. Dit vloeit al voort uit de
Awb. Daarbij dient het bestuursorgaan uiteraard de belangen van de eigenaren te betrekken en te beoordelen of
inzet van voorkeursrecht evenredig is, gelet op het te dienen algemeen belang ten opzichte van de belangen van
eigenaar. De beschikking dient dit draagkrachtig te motiveren, daarbij hoort ook een - zij het beperkte - financiële
afweging.
Onder de Wet voorkeursrecht gemeenten vindt de bekendmaking van de terinzagelegging van een besluit over
een voorkeursrecht plaats door publicatie in de Staatscourant (en in één of meer dag- of nieuwsbladen en op de
gebruikelijke wijze) en treedt het besluit in werking de dag na bekendmaking van de terinzagelegging in de
Staatscourant. Hierdoor zijn gevestigde voorkeursrechten gedurende een korte periode na het besluit nog niet
op perceelsniveau kenbaar voor derden.
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Dit kan leiden tot een ongeldige overdracht of vestiging van beperkte rechten. Bovendien kan dit ertoe leiden dat
gevestigde hypotheken ongeldig zijn. In de publicatie in de Staatscourant worden geen percelen vermeld waarop
het voorkeursrecht is gevestigd. Het gemeentelijke beperkingenregister, waarin een gemeentelijk voorkeursrecht
pas vier dagen na vaststellen van het besluit hoeft te worden ingeschreven, kent geen tijdstipregistratie, geen
registratie op perceelsniveau en geen opname van het besluit zelf. Hierdoor kan een notaris nu niet met zekerheid
vaststellen of een voorkeursrecht rust op het perceel op het moment dat hij een leveringsakte moet passeren.
Om ongeldige overdrachten te voorkomen en een eenvoudige uitoefening van de controlerende rol van het
notariaat mogelijk te maken, wordt met de Aanvullingswet grondeigendom de kenbaarheid van voorkeursrechtbeschikkingen verbeterd.1052
Ingevolge artikel 3:40 Awb treedt een besluit niet in werking voordat het bekend is gemaakt. Vaak leidt dit ertoe
dat het besluit de dag na bekendmaking in werking treedt. De Omgevingswet kent hierop een paar
uitzonderingen. Een voorkeursrecht gaat in op het tijdstip waarop de voorkeursrechtbeschikking wordt
ingeschreven in de openbare registers.

Vestigingsgrondslagen
Voor het geven van een voorkeursrechtbeschikking moet een grondslag zijn. Veelal is de grondslag een
omgevingsrechtelijk besluit waaruit blijkt dat er op de betrokken locatie een niet-agrarische functie
zal worden verwezenlijkt. Afdeling 9.2 Omgevingswet geeft een limitatieve opsomming van de
grondslagen voor de vestiging van een voorkeursrecht.
De vestiging van voorkeursrecht is mogelijk zonder formele grondslag in een omgevingsdocument, maar er
dient wel sprake te zijn van een “toedenken” van een niet-agrarische functie aan de met voorkeursrecht te
belasten locatie (lees: percelen) door het bestuursorgaan dat het besluit neemt. Dat “toedenken” zal dan met
name moeten blijken uit de toelichting van de voorkeursrechtbeschikking waarbij het voorkeursrecht wordt
gevestigd.
Evenals onder de Wvg hoeft er dus nog geen “plan” in procedure te zijn gebracht waarin de gewenste ontwikkeling
van de fysieke leefomgeving is vervat. Als de wet die eis zou stellen zou het voorkeursrecht enorm in kracht
inboeten. Overigens zal dat plan er wel moeten komen: uiterlijk binnen drie jaar na het besluit van de
gemeenteraad (of provinciale staten) dient er een omgevingsvisie of omgevingsplan te worden vastgesteld waarin
de toegedachte toedeling van functies aan (een of meer) locaties is vastgelegd.
Met de Omgevingswet ontstaan er nieuwe instrumenten en besluiten in het omgevingsrecht en in verband
daarmee wijzigen de grondslagen voor het geven van een voorkeursrechtbeschikking. Er is gekozen voor díe
kerninstrumenten uit de Omgevingswet die zo dicht mogelijk blijven bij de oude grondslagen voor vestiging van
een voorkeursrecht, namelijk de gemeentelijke, provinciale, respectievelijk nationale omgevingsvisie, het
programma en het omgevingsplan als vervanger van de structuurvisie, het bestemmingsplan en het
inpassingsplan.
Het verschil tussen een toegedeelde functie en een toegedachte functie laat zich verklaren uit de fase van de
beleidscyclus waarin het omgevingsrechtelijk besluit wordt vastgesteld en het karakter van dit besluit. De
omgevingsvisie en het programma worden relatief vroeg in de beleidscyclus vastgesteld. Met deze documenten
kunnen beleidsmatig functies aan locaties worden toegedacht. Hiermee wordt bedoeld dat in die omgevingsvisie
of dat programma voldoende concreet wordt aangegeven welke functie in de toekomst wordt beoogd te
verwezenlijken en waarvan voorzien wordt dat deze in het omgevingsplan toegedeeld zal worden.
Het omgevingsplan wordt later in de beleidscyclus vastgesteld. Hiermee kunnen daadwerkelijk door het stellen
van regels functies aan locaties worden toegedeeld. Uit het samenstel van de op de locatie geldende regels in het
omgevingsplan kan worden afgeleid welke materiële functie(s) een locatie gaat vervullen, dus welke functie(s)
aan die locatie zijn toegedeeld. In het omgevingsplan kunnen ook zogenoemde moderniseringslocaties worden
aangewezen: locaties waar de daar aanwezige bouwwerken moeten worden gemoderniseerd of worden
vervangen door gelijksoortige bebouwing.181 Zolang deze modernisering of vervanging niet is verwezenlijkt, wordt
het gebruik van die bouwwerken aangemerkt als afwijkend van de toegedeelde functie. Derhalve kan een
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omgevingsplan dat een moderniseringslocatie aanwijst, voor die locatie dienen als grondslag voor de vestiging
van een voorkeursrecht.
Aan de voorwaarde dat het huidige gebruik afwijkt van de aan een locatie toegedeelde functie wordt daarbij
voldaan door de wettelijke fictie uit artikel 4.18 van de Omgevingswet. Denkbaar is dat in een omgevingsvisie of
programma een locatie wordt genoemd als aan te wijzen moderniseringslocatie. Ook dan wordt het met de
voorgestelde regeling mogelijk dit beleid te ondersteunen met de vestiging van een voorkeursrecht wegens een
toegedachte aanwijzing als moderniseringslocatie.

Als het gaat om gronden die door een waardevermeerdering zullen ondergaan als gevolg van de
nieuwe functie die de gemeente of provincie aan die gronden wil toekennen, en de gemeente resp.
die provincie de betreffende gronden zelf – of in samenwerking met een marktpartij - wil ontwikkelen,
dan zal er nog geen sprake zijn van een omlijnd plan voor de betreffende gronden, bijvoorbeeld in de
vorm van een (ontwerp)omgevingsvisie.
Is dat het geval, dan kunnen we spreken van een “kaal” voorkeursrecht. De gemeenteraad, resp. provinciale
staten hebben dan drie jaar de tijd om een dergelijk plan (omgevingsvisie of omgevingsplan) vast te stellen.
Net als onder de Wvg kunnen we hier spreken van een voorlopig voorkeursrecht. Dit voorkeursrecht heeft in de
Omgevingswet een maximale levensduur van 3 maanden. Binnen die periode zal het college van B&W resp.
gedeputeerde staten een raadsvoorstel resp. een statenvoordracht in procedure moeten brengen teneinde de
raad resp. provinciale staten te doen besluiten tot het vestigen van een voorkeursrecht.

De Omgevingswet biedt een scala aan mogelijkheden om voorkeursrecht te vestigen. De volgende
besluiten zijn mogelijk:
1. Een besluit van het college van B&W of gedeputeerde staten voor de vestiging van een
voorkeursrecht voor de duur van 3 maanden (“voorbeschermingsbesluit”); er is dan nog geen
vastgesteld “plan” (art. 9.4.).
2. Vervolgens een besluit van de gemeenteraad of provinciale staten tot vestiging van een “kaal”
voorkeursrecht voor de duur van 3 jaar met de verplichting om binnen 3 jaar een
omgevingsvisie, programma of omgevingsplan vast te stellen waarin de toegedachte nietagrarische bestemming wordt uitgewerkt (art. 9.3. sub e).
3. Vervolgens een besluit van de gemeenteraad of provinciale staten tot verlenging van het
voorkeursrecht op basis van een gelijktijdig vastgestelde omgevingsvisie voor de duur van 3
jaar (art. 9.3. sub c).
4. Vervolgens een besluit van de gemeenteraad of provinciale staten tot vestiging van een
voorkeursrecht op basis van een gelijktijdig vastgesteld omgevingsplan voor de duur van 5
jaar (art. 9.3. sub b).
5. Een eenmalig besluit van de gemeenteraad of provinciale staten tot verlenging van het
voorkeursrecht op basis van het drie jaar daarvoor vastgestelde omgevingsplan (art. 9.11,
eerste lid onder c).
De maximale duur van een voorkeursrecht onder de Omgevingswet wordt dan 16 jaar en drie
maanden.
Overigens lijkt de (voorgestelde) wettekst niet uit te sluiten dat na een voorkeursrechtbesluit op basis van een
omgevingsvisie ook nog een voorkeursrecht besluit op basis van een programma wordt genomen. Het
voorkeursrecht zou dan met een extra termijn van 3 jaar kunnen worden verlengd. De totale duur van een
voorkeursrecht zou dan uitkomen op een maximum van 19 jaar en 3 maanden. Uit de toelichting blijkt niet met
zoveel woorden wat nu precies de bedoeling van de wetgever is.
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In de huidige opzet van de Wvg zijn geen vervolgbesluiten nodig om het voorkeursrecht in stand te
houden. Als de raad – eventueel na een voorbeschermingsbesluit van B&W – eenmaal een
voorkeursrecht heeft gevestigd, wordt dit voorkeursrecht bestendigd indien de raad binnen de
termijn van drie jaar een structuurvisie, projectbesluit of bestemmingsplan heeft vastgesteld.
Binnen drie jaar na vaststelling van de structuurvisie dient de raad een projectbesluit vast te stellen of een
bestemmingsplan. Binnen drie jaar na vaststelling van het projectbesluit dient de raad een bestemmingsplan vast
te stellen. Het voorkeursrecht duurt dan voort voor een periode van 10 jaar.

Dit wordt met de Omgevingswet anders. Het voorkeursrecht wordt niet langer “van rechtswege”
verlengd zodra een “opvolgend” planologisch besluit wordt genomen. Na inwerkingtreding van de
Omgevingswet zal voor elke verlenging van het voorkeursrecht een separaat besluit nodig zijn
vergunningplichtige activiteiten gemeenteraad respectievelijk provinciale staten.
Mogelijk is heir sprake van een omissie. Het is niet onwaarschijnlijk dat de wettekst op dit punt tijdens de
parlementaire behandeling zal worden gecorrigeerd en dat wordt gekozen voor voortzetting van de regeling zoals
die thans in de Wvg is opgenomen. Die regeling verdient vanuit het oogpunt van vereenvoudiging van regelgeving
de voorkeur. De verlengingsbesluiten brengen als regels veel werk mee, terwijl ze weinig of geen toegevoegde
waarde hebben.
Hoe de wetgever tot de conclusie kan komen dat de regeling in de Omgevingswet per saldo naar verwachting tot
een kortere vestigingsduur van een voorkeursrecht zal leiden, is mij gelet op het voorgaande een raadsel. Dat
geldt ook voor de conclusie dat de gewijzigde regeling enerzijds een betere bescherming voor de eigenaar biedt
en anderzijds meer duidelijkheid schept voor het bevoegd gezag. Met deze regeling zou worden geborgd dat een
voorkeursrechtbeschikking alleen blijft gelden zolang dat nodig is. Naar mijn opvatting is daarvan ook al sprake
onder de huidige Wvg.

Intrekking en vervallen van een voorkeursrechtsbeschikking
Gronden mogen niet onredelijk lang belast blijven met een voorkeursrecht. Daarom is in de
Omgevingswet geregeld dat de voorkeursrechtbeschikking van rechtswege vervalt als de geldingsduur
is verstreken en dat de beschikking onverwijld wordt ingetrokken, zodra deze niet meer voldoet aan
de voor vestiging geldende eisen. Ook hier zien we een continuering van de regeling zoals die vervat is
in de huidige Wvg.
Een eigenaar kan ook verzoeken om intrekking. Omdat op een dergelijk verzoek is de algemene regeling uit de
Awb van toepassing is, stelt het kabinet voor om hiervoor geen afzonderlijke regeling in de wet meer op te nemen.
Het bevoegd gezag moet uiterlijk acht weken na ontvangst van de aanvraag een besluit nemen of meedelen
binnen welke redelijke termijn de beschikking wordt gegeven. Het bevoegd gezag voor de intrekking is dezelfde
die ook de voorkeursrechtbeschikking heeft gegeven. Dat laatste is een wijziging ten opzichte van de huidige Wet
voorkeursrecht gemeenten.

De voorkeursrechtbeschikking vervalt ook wanneer een eigenaar zijn grond te koop heeft aangeboden
aan het bevoegd gezag en het bevoegd gezag afziet van de koop. Dit is nieuw ten opzichte van de
huidige regeling in de Wet voorkeursrecht gemeenten. Dit rechtsgevolg treedt alleen in bij
voorkeursrechtbeschikkingen die zijn gebaseerd op een omgevingsplan en nadat de termijn van vijf
jaar van de voorkeursrechtbeschikking is verlengd.
Voor het bevoegd gezag betekent dit dat het voordat de termijn van vijf jaar afloopt moet beslissen of de
voorkeursrechtbeschikking wordt verlengd. Dit dwingt het bevoegd gezag om een zorgvuldige afweging te maken
over de vraag of de voorkeursrechtbeschikking nog langer nodig is. In het geval dat die afweging tot verlenging
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van de beschikking leidt, is het ook redelijk dat het vervolgens niet willen kopen van grond, ertoe leidt dat de
voorkeursrechtbeschikking vervalt.
Bovendien moet de termijn van vijf jaar voorkomen dat eigenaren na de vestiging van een voorkeursrecht hun
grond massaal gaan aanbieden aan het bevoegd gezag. Niet zozeer omdat zij deze wensen te verkopen, maar om
hun grond vrij te maken van voorkeursrecht. Het bevoegd gezag zal immers niet alle aangeboden grond direct
kunnen of willen opkopen.
Om deze reden geldt het bovengenoemde rechtsgevolg ook alleen voor een voorkeursrecht-beschikking die is
gegeven op basis van een concrete functie in een omgevingsplan. Dit betekent dat het voorkeursrecht niet vervalt
als het bevoegd gezag afziet van de aankoop van gronden waarop een voorkeursrecht is gevestigd op basis van
een omgevingsvisie of van gronden waaraan in een omgevingsvisie of omgevingsplan geen concrete functie is
toegedacht.

Onder de huidige Wet voorkeursrecht gemeenten blijft het voorkeursrecht gevestigd op de gronden,
ook wanneer het bevoegd gezag afziet van aankoop. De eigenaar krijgt dan gedurende drie jaar de
mogelijkheid om de grond in te vervreemden aan een derde, waarbij het voorkeursrecht met de
gronden meegaat naar de verkrijger. Het kabinet ziet dit als een onredelijke last voor de eigenaar en
zijn opvolger.
Eén van de verbetervoorstellen in de evaluatie van de Wet voorkeursrecht gemeenten is om een koopplicht in te
voeren voor het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag heeft immers door het vestigen van het voorkeursrecht te
kennen gegeven de grond te willen verwerven. Als een eigenaar de gronden wil verkopen, dan is het redelijk dat
het bevoegd gezag ook verplicht is om de gronden te verwerven, tegen een vergoeding van de marktwaarde. Een
dergelijke koopplicht dwingt het bevoegd gezag om goed na te denken over het gebruik van het instrument
voorkeursrecht, zo is de gedachte.
Het kabinet heeft dit voorstel niet overgenomen in de Awg, omdat zij de financiële risico’s te groot acht, die eraan
verbonden zijn. Zo kan bij het verder ontwikkelen van ruimtelijke plannen blijken dat gronden die eerder
interessant waren, uiteindelijk geen deel gaan vormen van de gewenste ontwikkeling. Wanneer het bevoegd
gezag deze gronden toch zou moet aankopen, zou dit een onacceptabele financiële last kunnen opleveren voor
het bevoegd gezag.

Verbod op hervestiging.
Dit verbod is een rem op het herhaaldelijk toepassen van het voorkeursrecht op dezelfde gronden.
Zonder een dergelijk verbod zou een beperkte geldingsduur van een voorkeurs-rechtbeschikking geen
betekenis hebben, omdat het bevoegd gezag dan na het intrekken of vervallen van het voorkeursrecht
opnieuw voorkeursrecht kan vestigen.
In de Aanvullingswet kan na het intrekken of van rechtswege vervallen van een voorkeursrechtbeschikking door het bevoegde gezag dat de ingetrokken of vervallen voorkeursrechtbeschikking
heeft genomen, of een ander bevoegd gezag van dezelfde bestuurslaag, gedurende drie jaar geen
nieuwe voorkeursrechtbeschikking worden gegeven. Het verbod geldt voor beschikkingen op
gemeentelijk, provinciaal en rijksniveau. Deze termijn is een wijziging ten opzichte van de Wet
voorkeursrecht gemeenten, waarin nu een termijn van twee jaar geldt. Dit draagt bij aan de
verbetering van de positie van de eigenaar.

Rechtsbescherming
Wat betreft het voorkeursrecht110 kent de Omgevingswet voor de bestuursrechtelijke
rechtsbescherming tegen de voorkeursrechtbeschikking en het besluit over de toepasselijkheid van de
aanbiedingsplicht geen uitzonderingen op de hoofdregel van rechtsbescherming in twee instanties.
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Aanbiedingsplicht
Aanbiedingsplicht en uitzonderingen
Het voorkeursrecht verplicht de grondeigenaar zijn eigendom eerst aan de gemeente (of provincie) te
koop aan te bieden. De wet kent een limitatief aantal uitzonderingsgronden op de aanbiedingsplicht.
Er zijn gevallen waarin de eigenaar de grond niet eerst aan de het bevoegd gezag hoeft aan te bieden. In de
meeste situaties betreft dit de transacties in de familiesfeer, bijvoorbeeld wanneer een agrarisch bedrijf overgaat
van vader op zoon.
Ook kan het gaan om overeenkomsten die zijn aangegaan met een publiekrechtelijke rechtspersoon. Verder
wordt een uitzondering gemaakt wanneer het bevoegd gezag op verzoek van een eigenaar op basis van door die
eigenaar aannemelijk gemaakte gewichtige (persoonlijke) redenen, daartoe besluit.
De notaris gaat – middels een in de akte van levering op te nemen voetverklaring - bij een overdracht van de
grond na of één van de uitzonderingen van toepassing is en of aan de voorwaarden daarvoor is voldaan.

Op de hoofdregel wordt in de Omgevingswet een nieuwe uitzondering gemaakt, namelijk voor de
situatie waarin een eigenaar aantoont zelf bereid en in staat te zijn om de nieuwe functie te realiseren
(al dan niet door een samenwerking met derden), overeenkomstig de eisen die het plan daaraan stelt
(artikel 9.18, tweede lid).
In een dergelijk geval van zelfrealisatie is het niet nodig dat het bevoegd gezag de grond moet kunnen verwerven,
omdat het uiteindelijke doel wordt bereikt doordat de eigenaar daaraan zelf invulling geeft.
De nieuwe uitzondering is alleen van toepassing in geval het gaat om een omgevingsplan, waarin een duidelijke
keuze is gemaakt over welke functie moet worden gerealiseerd en het gaat om één locatie. Bij plannen die naar
de aard minder vastomlijnd zijn geldt deze uitzondering niet. Deze uitzondering verbetert de positie van de
eigenaar en geeft meer ruimte aan initiatieven van marktpartijen. Deze uitzondering sluit aan bij de regeling voor
onteigening.

Zelfrealisatieberoep

Prijsvaststellingsprocedure
De situatie kan ontstaan dat de eigenaar van de grond en het bevoegd gezag niet tot overeenstemming
komen over de prijs voor het verwerven van de grond. In dat geval kan op de eigenaar het bevoegd
gezag verzoeken binnen vier weken een prijsvaststellingsprocedure bij de rechtbank te starten. Dit
verzoek kan op elk moment door de eigenaar worden gedaan, nadat het beginselbesluit tot aankoop
door het college van B&W is genomen.
Tijdens de procedure maakt de gemeente formeel kenbaar welke prijs zij bereid is te betalen (het bod). De
eigenaar doet hetzelfde voor de gewenste te ontvangen prijs. Daarnaast benoemt de rechtbank een of meer
deskundigen (onafhankelijke taxateurs) voor het uitbrengen van een advies over de reële marktprijs voor de
gronden in kwestie De rechter neemt vervolgens op basis van deze informatie een beslissing over wat een reële
prijs is.
Als het bevoegd gezag op basis van de prijsvaststellingsprocedure besluit om toch niet over te gaan tot aankoop
van de grond, kan de eigenaar ervoor kiezen om een procedure te starten om het bevoegd gezag tot aankoop van
de grond te dwingen (zie hieronder). Als hij daarvoor niet kiest, vervalt de voorkeursrechtbeschikking. Wanneer
de procedure door toedoen van de eigenaar niet tot koop leidt, kan hij de grond wel vervreemden, maar blijft de
voorkeursrechtbeschikking gelden.
De reden dat het verzoek tot prijsbepaling aan de rechter via het bevoegd gezag loopt, ligt in het feit dat het
bevoegd gezag de kosten van de gerechtelijke procedure, het deskundigenadvies en de rechtsbijstand van de
eigenaar moet dragen.

450

Kooplicht

Procedure tot overdracht van de grond.
Wanneer het bevoegd gezag afziet van koop, hetzij door het verzoek van de eigenaar af te wijzen om
een prijsvaststellingsprocedure te starten, hetzij door stilzwijgend de termijn te laten verstrijken, kan
de eigenaar de rechtbank verzoeken om te bepalen dat het bevoegd gezag de grond moet kopen en
moet meewerken aan de overdracht van de grond.70 Deze mogelijkheid biedt een handreiking aan de
eigenaar, die wegens bijzondere persoonlijke omstandigheden zijn met een voorkeursrecht belaste
grond van de hand moet doen en in moeilijkheden raakt doordat het bevoegd gezag aanvankelijk heeft
verklaard in beginsel te willen aankopen, maar alsnog afziet van de koop.71 Dit is in lijn met de regeling
onder de Wet voorkeursrecht gemeenten.
Nietigheid van rechtshandelingen in strijd met het voorkeursrecht
Het kan voorkomen dat een eigenaar bij verkoop van zijn grond de voorkeur geeft aan een particuliere
partij, boven het bevoegd gezag, bijvoorbeeld als hij een hogere prijs verwacht. Dit kan leiden tot
vervreemdingsconstructies, waarbij men de aanbiedingsplicht probeert te omzeilen. Wanneer het
bevoegd gezag kennis neemt van een dergelijke rechtshandeling, die de kennelijke strekking heeft
afbreuk te doen aan de voorkeurspositie van het bevoegd gezag, kan zij bij de rechtbank een verzoek
doen tot het inroepen van de nietigheid van de rechtshandeling.72
Tot en met 2014 zijn 29 rechtelijke uitspraken gedaan over nietigheid van het voorkeursrecht. In
ongeveer 85% van de gevallen werd de overheid in het gelijk gesteld.73 Deze uitspraken hebben zoveel
precedentwerking dat overheden vaak alleen nog hoeven te dreigen met een nietigheidsprocedure.
Dit heeft echter ook tot gevolg gehad dat eigenaren overeenkomsten met derden uit het zicht van de
overheid trachten te houden. De eigenaar wacht dan bijvoorbeeld met het bekend maken van de
overeenkomst tot een (eventuele) onteigeningsprocedure. Door ruimte te maken voor realisatie door
de eigenaar (zie aanbiedingsplicht hierboven), verminderd het wetsvoorstel de druk om het
voorkeursrecht te omzeilen. De nietigheidsbepaling blijft fungeren als stok achter de deur.

Rechtsbescherming
Tegen de voorkeursrechtbeschikking staat rechtsbescherming open. Belanghebbenden kunnen tegen
een dergelijke beschikking een bezwaarschrift indienen. Na de beslissing op een bezwaarschrift kan de
belanghebbende vervolgens beroep instellen bij de rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook tegen het besluit van het bevoegd gezag over het
weigeren van ontheffing van de aanbiedingsplicht staat bezwaar en beroep open op grond van de Awb.
Belanghebbenden kunnen hangende de behandeling van een bezwaar of beroep een verzoek indienen
tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (in de fase
van het bezwaar of beroep in eerste aanleg) of bij de voorzieningenrechter van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (in de fase van het hoger beroep).
Het kan voorkomen dat een voorlopige voorkeursrechtbeschikking in de fase van bezwaar of beroep
al is gevolgd door een concrete voorkeursrechtbeschikking van de gemeenteraad of provinciale staten.
Het wetsvoorstel voorziet dan in een samenloop van procedures en bepaalt dat het bezwaar en beroep
tegen de voorkeursrechtbeschikking van het college geacht wordt te zijn gericht tegen de (inmiddels
tot stand gekomen) voorkeursrechtbeschikking van de gemeenteraad of provinciale staten.74
In het kader van een procedure tot vernietiging volgt een beschikking van de rechtbank waartegen
beroep en cassatie mogelijk zijn. Indien de rechtbank het verzoek toewijst, heeft dit tot gevolg dat de
oorspronkelijke toestand wordt hersteld. Betreft het een vernietiging van een toedeling, dan wijst de
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rechtbank de grond toe aan de gemeente die de waarde dient te vergoeden aan degene aan wie de
grond eerst toebehoorde.
Tegen de beschikking van de rechtbank in de prijsvaststellingsprocedure en de procedure tot
overdracht van de grond staat geen hoger beroep open, maar uitsluiten beroep in cassatie bij de Hoge
Raad.

Schadevergoeding
In bepaalde gevallen kan een eigenaar van gronden waarvoor een voorkeursbeschikking is gegeven,
schadevergoeding vorderen. Het recht op schadevergoeding bestaat als alle van de vier hieronder
genoemde vereisten is voldaan:
• er heeft een vervreemding plaatsgevonden, terwijl sprake was van een gevestigd
voorkeursrecht,
• waarbij het omgevingsbesluit dat als vestigingsgrondslag voor het voorkeursrecht diende
uiteindelijk niet werd uitgevoerd,
• waarbij een opvolgend omgevingsplan onherroepelijk is geworden en
• waarin aan de grond een functie wordt toegekend die de vestiging van een voorkeursrecht
verhinderd zou hebben, omdat de nieuwe functie toch een agrarische functie is, of het huidige
gebruik niet meer strijdig is met die nieuwe functie.

Daarnaast bestaat er ook aanspraak op schadevergoeding wanneer:
•
•

een vervreemding aan het bevoegd gezag heeft plaatsgevonden terwijl een zogenoemd kaal
voorkeursrecht gold of een voorlopige voorkeursrechtbeschikking,
het voorkeursrecht of de beschikking van rechtswege is vervallen, omdat het bevoegd gezag
in geval van een kaal voorkeursrecht niet tijdig een opvolgend ruimtelijk besluit heeft
genomen, of in geval van een voorlopige voorkeursrechtbeschikking, niet tijdig een
voorkeursrecht heeft gevestigd.

De schadeloosstellingsprocedure zal onderdeel worden van hoofdstuk 15 van de Omgevingswet. De
afgelopen jaren zijn enkele rechtelijke uitspraken gedaan over schadevergoeding in het kader van het
voorkeursrecht. Voor schadevergoeding op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten bestaat
volgens jurisprudentie – onder verwijzing naar de parlementaire geschiedenis – alleen aanleiding als
sprake is van directe schade door bijvoorbeeld:
• verlies van de concrete mogelijkheid de grond voor een hogere prijs aan een derde te
verkopen;
• verlies van huurinkomsten;
• kosten voor tevergeefs gedane aanpassingen.
Daarnaast handelt een bevoegd gezag bijvoorbeeld onrechtmatig door het gevestigde voorkeursrecht
in stand te houden, terwijl de beoogde bestemming geen doorgang meer vindt. De gemeente is
aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit.

Handhaving
De voorkeursrechtbeschikking heeft een privaatrechtelijke werking. Die werking komt onder meer
tot uitdrukking in de verplichte notariële voetverklaring, die in elke akte van levering waarbij grond
aan de orde is - ongeacht of er een voorkeursrecht op de betrokken grond rust – moet worden
opgenomen.
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Dit betekent dat als in strijd met een voorkeursrechtbeschikking wordt gehandeld, de overheid al voldoende
privaatrechtelijke middelen heeft om effectief in te kunnen grijpen.
Bestuursrechtelijke handhaving zou geen effectieve oplossing bieden, omdat het voorkeursrecht geen recht is dat
afgedwongen kan worden door middel van bestuursdwang of door het opleggen van een dwangsom. Daarom wordt
de voorkeursrechtbeschikking uitgezonderd van het uitgangspunt in de Omgevingswet dat elk op basis van de wet
genomen besluit bestuursrechtelijk wordt gehandhaafd.

Wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie
Door de inbouw van de Wvg in de Omgevingswet zullen - samengevat - de volgende wijzigingen
opgetreden ten opzichte van de huidige situatie onder de Wet voorkeursrecht gemeenten:
•

•

•

•

•
•
•

•
•
•

De bevoegdheid tot intrekking van de voorkeursrechtbeschikking is toegekend aan het bestuursorgaan dat de
beschikking heeft gegeven, dus op gemeentelijk niveau aan de raad (en het niet college van burgemeester en
wethouders) en op provinciaal niveau aan provinciale staten (en niet het college van gedeputeerde staten).
Door de overgang van de Wet ruimtelijke ordening naar de Omgevingswet, ontstaan er nieuwe kerninstrumenten
in het omgevingsrecht en wijzigen de grondslagen voor het nemen van een voorkeursrechtbeschikking. Er is
gekozen voor díe kerninstrumenten die zo dicht mogelijk blijven bij de oude grondslagen voor vestiging van een
voorkeursrecht, namelijk het omgevingsplan, het programma en de omgevingsvisie.
De regels voor bekendmaking en mededeling zijn afgestemd op de Awb. Bekendmaking aan de eigenaar,
mededeling via publicatie. De inwerkingtreding wordt gekoppeld aan het moment van registratie in het
aangewezen register. Registratie zal plaatsvinden in het Register Omgevingsdocumenten, zodra dit register hierin
kan voorzien.
De voorkeursrechtbeschikking die is gegeven op basis van een omgevingsplan heeft een maximale geldingsduur
van vijf jaar. Daarna vervalt de voorkeursrechtbeschikking van rechtswege, tenzij het bevoegd gezag deze tijdig
heeft verlengd. De voorkeursrechtbeschikking kan één keer met vijf jaar worden verlengd. Deze aanpassing ten
opzichte van de huidige situatie dient ter versterking van de positie van de eigenaar.
Wanneer een eigenaar zijn grond wenst te vervreemden en hij deze grond aanbiedt aan het bevoegd gezag, maar
het bevoegd gezag de grond niet wenst te kopen, vervalt de voorkeursrechtbeschikking van rechtswege. Deze
aanpassing ten opzichte van de huidige situatie dient ter versterking van de positie van de eigenaar.
De termijn waarbinnen, na het verval of de intrekking van een voorkeursrechtbeschikking, niet een nieuwe
voorkeursrechtbeschikking kan worden gegeven, wordt drie jaar in plaats van twee jaar. Deze aanpassing ten
opzichte van de huidige situatie dient ter versterking van de positie van de eigenaar.
In uitzondering op de hoofdregel worden overeenkomsten toegestaan, die leiden tot realisatie van de nieuwe
functie door de eigenaar zelf, overeenkomstig de eisen die het plan daaraan stelt. Dit geeft meer ruimte aan
eigenaar en aan initiatieven uit de markt. Het sluit aan bij de wijze waarop bij onteigening met realisatie door
eigenaren wordt omgegaan.
Door aanpassing van de regels over bekendmaking van de voorkeurs-rechtbeschikking en het ingaan van het
voorkeursrecht wordt een betere kenbaarheid van voorkeursrechten bewerkstelligd. Daardoor wordt de
controlerende rol van de notaris vereenvoudigd en worden ongeldige overdrachten voorkomen.
Door een nieuwe regeling voor het verval van het voorkeursrecht wordt de positie van de vervreemder en zijn
rechtsopvolgers verbeterd.
•Door een nieuwe uitzondering op de aanbiedingsplicht vanwege «zelfrealisatie» (door de verkrijger) wordt de
positie van de vervreemder verbeterd en wordt de regeling beter afgestemd op de regeling voor onteigening.
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24.

DEEL III

THEMATISCHE ONDERWERPEN
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25.

Thema Natuur

Inleiding
De natuurwetgeving wordt geïntegreerd in de Omgevingswet en de daarop gebaseerde algemene
maatregelen van bestuur, zonder beleidsinhoudelijke wijzigingen. Voor de probleemanalyse, de
instrumentkeuze, de gevolgenbeoordeling en de resultaten van de toepassing van het integraal
afwegingskader voor de natuurwetgeving wordt verwezen naar de memorie van toelichting bij het
wetsvoorstel natuurbescherming. 1053Ter zake gelden geen gewijzigde inzichten.
De Aanvullingswet natuur regelt de integratie van de – wetstechnisch gezien nog kersverse - op 1
januari 2017 in werking getreden - Wet natuurbescherming in de Omgevingswet. 1054
Het wettelijke stelsel is daarmee ten opzichte van de vroegere natuurwetgeving sterk gemoderniseerd en
vereenvoudigd, waarbij de Europese en internationale verplichtingen centraal zijn gesteld. Bevoegdheden,
verantwoordelijkheden en taken zijn in hoofdzaak bij provincies belegd, overeenkomstig de afspraken in het
Bestuursakkoord natuur en het Natuurpact. Uitgangspunten, begrippen en systematiek van de Wet
natuurbescherming zijn zoveel mogelijk afgestemd op die van de Omgevingswet. Voor de vergunning- en
ontheffingverlening kan worden aangehaakt bij de omgevingsvergunning.

De Wet natuurbescherming biedt een specifieke bescherming aan bepaalde natuurwaarden, gegeven
hun belang voor het behoud van de biologische diversiteit, hun bijzondere kwetsbaarheid of andere
overwegingen.
Bescherming wordt geboden aan:
1. gebieden die gegeven de aanwezige natuurlijke habitats en leefgebieden van soorten van Europees belang
zijn en deel uitmaken van het samenhangende Europese ecologische netwerk «Natura 2000» als voorzien in
de Habitatrichtlijn;
2. alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogelsoorten en bepaalde (andere) dier- en
plantensoorten die een strikte bescherming behoeven op grond van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn of
de verdragen van Bern en van Bonn;
3. andere dier- en plantensoorten die bijzonder kwetsbaar zijn en baat hebben bij aanvullende bescherming
tegen schadelijke menselijke handelingen; en
4. houtopstanden.

Voor de bescherming van de natuur is onder meer voorzien in:
➢

➢

➢

1053
1054

een zelfstandig vergunningvereiste voor handelingen die potentieel schadelijk zijn voor Natura 2000-gebieden in
het licht van voor de gebieden vastgestelde instandhoudingsdoelstellingen. Het beoordelingskader voor
vergunningverlening is direct ontleend aan de Habitatrichtlijn;
verbodsbepalingen voor schadelijke handelingen voor dieren of planten van beschermde soorten, welke
bepalingen voor op grond van de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn strikt te
beschermen soorten rechtstreeks aan de verdragen en richtlijnen zijn ontleend. Dit laatste geldt ook voor de strikte
kaders voor de verlening van vrijstelling of ontheffing van die verboden; en
een herbeplantingsplicht bij de kap van houtopstanden die primair nationaal is ingegeven. Daarnaast voorziet de
Wet natuurbescherming in een algemene zorgplicht voor natuurwaarden, in de plicht om actief maatregelen te
treffen om habitats, leefgebieden en soorten in een gunstige staat van instandhouding te brengen, waarvoor
provincies onder meer het natuurnetwerk Nederland tot stand moeten brengen, in gebiedsprogramma’s (beheerplannen) voor Natura 2000-gebieden en in de mogelijkheid van een programmatische aanpak om de
instandhoudingsdoelstellingen in Natura 2000-gebieden te verwezenlijken en de staat van instandhouding van
habitats en soorten binnen en buiten die gebieden te verbeteren.

Kamerstukken II, vergaderjaar 2011–2012, 33 348, nr. 3.
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De wet bevat specifieke regels voor het vangen en doden van dieren in het kader van
schadebestrijding, populatiebeheer en jacht, waarbij een transparante uitoefening van deze
handelingen en een goede maatschappelijke inbedding vooropstaan.
Ook biedt de wet een basis voor regulering van de handel in en het bezit van dieren en planten van
bedreigde of kwetsbare soorten, van exoten en van hout, ter voldoening aan internationale
verplichtingen op dat vlak.
Ter waarborging van een samenhangend beleid is voorzien in een nationale natuurvisie en in provinciale
natuurvisies. Verder zijn regels gesteld over monitoring van de staat van natuur en landschap en van de effecten
van het beleid en over de aanwijzing van «bijzondere provinciale natuurgebieden» en «bijzondere provinciale
landschappen», voor welke laatste gebieden en landschappen in de Wet natuurbescherming overigens geen
specifiek beschermings-regime is voorzien.
Voor de voldoening aan de op grond van de Overeenkomst inzake de bescherming van het cultureel en natuurlijk
erfgoed en het Europese landschapsverdrag geldende verplichtingen zijn de algemene kaders van de
Omgevingswet van belang. De Aanvullingswet natuur (hierna: Awna) draagt via de bescherming van
natuurwaarden en houtopstanden indirect bij aan de doelen van deze verdragen, maar voorziet daarvoor niet in
specifieke instrumenten, buiten de mogelijkheid van aanwijzing van bijzondere provinciale landschappen.

Natuur is een onderdeel van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet biedt een palet aan
instrumenten om zeker te stellen dat het natuurbelang van meet af aan op volwaardige wijze wordt
meegenomen bij beleidsvorming en besluitvorming over de fysieke leefomgeving. 1055
De doelstellingen van de Omgevingswet sluiten naadloos aan bij de natuurvisie «Natuurlijk verder», die uitgaat
van een evenwichtige benadering waarbij bescherming, beleving en benutting van natuur zoveel mogelijk
samengaan en ook rekening wordt gehouden met andere ruimtelijke functies, sociaaleconomische vereisten en
lokale en regionale bijzonderheden.
Zo worden in een vroegtijdig stadium mogelijk strijdige of juist elkaar versterkende ontwikkelingen met elkaar in
verband gebracht. Met dit instrumentarium wordt onder meer ruimtelijke bescherming geboden aan gebieden
die behoren tot het landelijke ecologische netwerk «natuurnetwerk Nederland», waartoe ook de Natura 2000gebieden behoren, maar ook aan natuurgebieden daarbuiten, aan stadsnatuur en aan met de natuur verweven
landschapswaarden.
Bovendien wordt dit instrumentarium gebruikt om een goede kwaliteit van lucht, bodem, water en
watersystemen te borgen, wat ook van wezenlijk belang is voor het behoud en de ontwikkeling van
natuurwaarden. De Wet natuurbescherming biedt ten opzichte van de Omgevingswet een specifieke, aanvullende
bescherming voor bepaalde natuurwaarden. De betrokken natuurwaarden kunnen het echter niet stellen zonder
de ruimtelijke bescherming en de ruimte voor ontwikkeling die met de instrumenten van de Omgevingswet kan
worden geboden.
Daarnaast zijn die instrumenten van belang voor natuurwaarden die buiten die reikwijdte van de Wet
natuurbescherming vallen. Een en ander betekent dat in aanvulling op de provincies ook de gemeenten een
belangrijke rol kunnen vervullen bij de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van de natuur. Het
gemeentelijke beleid ter zake van de bescherming van de natuur- en landschapswaarden leggen zij vast in de op
grond van artikel 3.1, eerste lid, van de Omgevingswet vast te stellen gemeentelijke omgevingsvisie.
Het kabinet wijst er op dat de Wet natuurbescherming ook onderwerpen bevat met een horizontaal karakter,
zoals de beslistermijnen voor het verlenen van vergunningen. Hiervoor voorziet de Wet natuurbescherming in
regels die afwijken van de regels van de Omgevingswet. De integratie van de natuurbeschermingsregels in de
Omgevingswet betekent voor horizontale onderwerpen dat de algemene regeling van de Omgevingswet in
beginsel leidend is en niet de bijzondere regeling in de sectorale wet, net zo min als voor andere aspecten in de
Omgevingswet een uitzondering is gemaakt.
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Met de voorgestelde integratie kan onverminderd invulling worden gegeven aan de doelstellingen die
de Wet natuurbescherming heeft:
−bescherming en ontwikkeling van natuur, ook vanwege de intrinsieke waarde, en het behoud en herstel van de
biologische diversiteit;
−het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke functies, e
−het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle landschappen,
vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis, ook ter vervulling van
maatschappelijke functies.

Het uitgangspunt van continuering van de inhoud – normenkader en instrumenten – van de Wet
natuurbescherming bij overgang naar de Omgevingswet betekent dat de Omgevingswet moet worden
gewijzigd. 1056
Daarbij zijn de systematiek en het karakter van de Omgevingswet leidend. Dit laatste betekent dat – veel meer
dan nu bij de Wet natuurbescherming het geval is – het stellen van regels zal worden gedelegeerd naar algemene
maatregelen van bestuur. Binnen het stelsel van de Omgevingswet is er namelijk voor gekozen om enkel bepaalde
hoofdzaken op wetsniveau te regelen, zoals de kerninstrumenten, procedurele waarborgen, vergunningplichten
en ingrijpende bevoegdheden, zoals gedoogplichten.
De inhoudelijke normstelling wordt verder gebundeld in een beperkt aantal algemene maatregelen van bestuur.
Doel van deze opzet van het stelsel van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk harmonisatie te bereiken en om
de inzichtelijkheid en toegankelijkheid voor gebruikers te vergroten. Nu zijn de regels van het omgevingsrecht
vaak verspreid over regelingen op verschillende niveaus, zonder dat dit altijd kan worden verklaard vanuit de aard
van de regels of hun rechtsgevolgen.

Een ander doel van de inbouw in der Omgevingswet is om beter zorg te kunnen dragen voor een tijdige
implementatie van Europese en internationale regelgeving. Dat laatste is van belang aangezien aan de
omgevingswetgeving, met inbegrip van de natuurwetgeving, veel internationale regelgeving ten
grondslag ligt.
Gelet op de verbeterdoelen van de stelselherziening van het omgevingsrecht is gekozen voor bundeling en
harmonisatie op het niveau van algemene maatregelen van bestuur. Dit neemt evenwel niet weg dat op wettelijk
niveau regels worden gesteld over de inhoud van normstelling van de algemene maatregelen van bestuur. Zo zijn
in de Omgevingswet verplichtingen opgenomen die bepalen welke inhoudelijke regels in ieder geval moeten
worden gesteld. Ook is op wettelijk niveau voorgeschreven welke oogmerken de regels mogen hebben.
De Omgevingswet bevat daarbij waarborgen voor de betrokkenheid van het parlement en het publiek bij de
normstelling in de gedelegeerde regelgeving. Artikel 23.4 van de Omgevingswet voorziet in publieksparticipatie
bij de totstandkoming van regelgeving.
Artikel 23.5 van deze wet bevat een voorhangprocedure voor ontwerpregelgeving bij beide kamers der StatenGeneraal, waardoor het parlement vroegtijdig in de procedure de ontwerpregelgeving kan beoordelen en zo
nodig wijzigingen voor te stellen. Aansluiting bij de systematiek en het karakter van de Omgevingswet brengt met
zich, dat de Omgevingswet een adequate en voldoende ingekaderde basis zal moeten bieden en waar nodig de
verplichting zal moeten bevatten om bij algemene maatregel van bestuur al die onderwerpen te regelen die thans
zijn geregeld in de Wet natuurbescherming en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving, voor zover de aard
van die onderwerpen niet zodanig is dat het onontkoombaar is om deze in de Omgevingswet zelf op te nemen.
Waar het stellen van regels over de natuuronderwerpen wordt gedelegeerd, zullen deze worden opgenomen in
de algemene maatregelen van bestuur die uitvoering geven aan de Omgevingswet: het Omgevingsbesluit, het
Besluit kwaliteit leefomgeving en het Besluit activiteiten leefomgeving. Daarin zal het zogeheten
Aanvullingsbesluit natuur voorzien, waarvan het ontwerp te zijner tijd overeenkomstig artikel 23.5, eerste lid, van
de Omgevingswet bij het parlement zal worden voorgehangen.

1056

Kamerstukken II, vergaderjaar 2017-2018, 34 985, nr.3, p.7.

457

Natuur in de omgevingsvisie
Een belangrijk instrument om de integratie van het beleid en een integrale benadering bij de
uitoefening van taken en bevoegdheden te verzekeren wordt gevormd door de op gemeentelijk,
provinciaal en rijksniveau ingevolge artikel 3.1 van de Omgevingswet vast te stellen omgevingsvisies.
Daarin kan het natuurbelang in een vroegtijdig stadium van de beleidscyclus worden meegekoppeld met andere
belangen, zoals bijvoorbeeld waterkwaliteit en waterveiligheid. En door in deze visies bijvoorbeeld te voorzien in
versterking van natuurwaarden, kunnen ontwikkelingen die een potentieel schadelijk effect hebben soms
gemakkelijker een plaats krijgen.
Soms ook zal bij de visievorming duidelijk worden dat bepaalde ontwikkelingen op bepaalde plekken niet kunnen
plaatsvinden vanwege de gevolgen voor natuurwaarden, zodat tijdig naar alternatieven kan worden gezocht. Een
verdere concretisering vindt in het bijzonder op gemeentelijk niveau plaats in het omgevingsplan, waarin de
integrale benadering haar beslag krijgt in de toekenning van functies aan locaties en het stellen van regels die een
goede kwaliteit en een doelmatig gebruik van de fysieke leefomgeving moeten bevorderen.
Ook daarin zal tijdig rekening moeten worden gehouden met eventuele gevolgen voor natuurwaarden, in het
bijzonder de natuurwaarden die een specifieke bescherming moeten krijgen overeenkomstig de regels waarin dit
aanvullingswetsvoorstel voorziet. Ook de in artikel 2.2 van de Omgevingswet geregelde afstemming en
samenwerking tussen de verschillende bestuursorganen draagt bij aan een integrale benadering (zie ook
paragraaf 2.4.1 van deze memorie van toelichting).

Bestuurlijke afwegingsruimte
De overgang van de Wet natuurbescherming en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving leidt
niet tot een verdere vergroting van de bestuurlijke afwegingsruimte. De overgang geschiedt immers
beleidsneutraal. 1057
De toetsingskaders voor de bescherming van de specifieke natuurwaarden die onder de reikwijdte van de Wet
natuurbescherming vallen wijzigen bij overgang naar de Omgevingswet niet. Voor de meeste onder de reikwijdte
van de Wet natuurbescherming vallende natuurwaarden is er Europeesrechtelijk geen ruimte voor afwijking van
deze kaders.
De kaders vloeien veelal direct voort uit de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn, de Verdragen van Bern en van Bonn
en de Europese regelgeving op het vlak van de handel in bedreigde dier- en plantensoorten en duurzaam hout.
Ook overigens, waar het bijvoorbeeld de aanwijzing van Natura 2000-gebieden en de bepaling van
instandhoudingsdoelstellingen voor die gebieden betreft, is de afwegingsruimte begrensd; en voor zover ruimte
aanwezig is, moeten de afwegingen op landelijk niveau worden gemaakt.
Voor zover geen sprake is van Europeesrechtelijke verplichtingen biedt de Wet natuurbescherming de nodige
bestuurlijke afwegingsruimte, die bij overgang naar de Omgevingswet behouden blijft. In dit verband is het goed
om op te merken dat – ook bij Natura 2000-gebieden en bij soorten die vallen onder het strikte beschermingsregime van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn – de bestuurlijke afwegingsruimte kan worden vergroot door
actief beleid te voeren met inzet van de instrumenten die onder meer de Wet natuurbescherming en de
Omgevingswet nu al bieden. Deze instrumenten blijven op grond van het onderhavige wetsvoorstel behouden.
Verwezen zij bijvoorbeeld naar de programmatische aanpak, zoals deze wordt ingezet voor de aanpak van de
stikstofbelasting van Natura 2000-gebieden.
Daarmee wordt ruimte gecreëerd voor nieuwe ontwikkelingen. Ook voor soortenbescherming is een dergelijke
aanpak denkbaar, ook op lokaal of regionaal niveau. Verwezen zij in dit verband naar initiatieven van gemeenten
en provincies die investeren in verbetering van de staat van instandhouding van bepaalde beschermde dier- en
plantensoorten en die op voorhand maatregelen treffen of eisen dat bepaalde negatieve effecten van
toekomstige ingrepen ten behoeve van andere ruimtelijke ontwikkelingen worden ondervangen.
Dergelijke initiatieven vergemakkelijken in een later stadium de verlening van de vereiste omgevingsvergunning
of het toestaan van afwijkingen van de vergunningplicht. Bij de maatregelen die betrekking hebben op soorten
valt te denken aan maatregelen waardoor het leefgebied en de populatie van de soort zelf worden versterkt,
zodat ingrepen minder snel afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de betrokken soort. Maar ook kan
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bijvoorbeeld worden gedacht aan maatregelen waarbij voor soorten alternatieve rust-, voortplantings- of
foerageerplaatsen worden gecreëerd, waarmee op voorhand compensatie wordt geboden voor de negatieve
effecten van toekomstige ingrepen op bestaande gebieden die deze functies vervullen.
Programma’s als geregeld in afdeling 3.2 van de Omgevingswet kunnen bij een dergelijke aanpak worden ingezet,
maar ook bijvoorbeeld regels in omgevingsplannen als bedoeld in artikel 4.1 van de Omgevingswet en
maatwerkregels als bedoeld in artikel 4.6 van de Omgevingswet. In de paragrafen 2.8 en 2.9 van deze memorie
van toelichting wordt nader ingegaan op actieve beschermingsmaatregelen en de programmatische aanpak.

Instrumenten
De Omgevingswet voorziet in de volgende kerninstrumenten waarmee bestuursorganen de
inhoudelijke beleidsvoornemens en de uitwerking daarvan vorm kunnen geven:
a. de omgevingsvisie;
b. het programma;
c. algemene rijks- en decentrale regels (AmvB’s / omgevingsplan / omgevingsverordening)
d. de omgevingsvergunning;
e. het projectbesluit.
Daarnaast biedt de Omgevingswet instrumenten die gericht zijn op de doorwerking van beleidsdoelstellingen. Het
gaat dan bijvoorbeeld om instructieregels waarmee het Rijk kan sturen op de uitoefening van taken of
bevoegdheden zoals de vaststelling van een omgevingsplan. De doorwerking kan soms ook worden verzekerd door
het geven van een specifieke instructie over een individueel besluit.
Ook zijn er instrumenten die maatwerk mogelijk maken voor specifieke gebieden of gevallen: maatwerkregels en
maatwerkvoorschriften. Tenslotte zijn er instrumenten die gericht zijn op een specifiek onderwerp, zoals
bijvoorbeeld de gedoogplichtbeschikking die wordt ingezet als rechthebbenden op een bepaalde onroerende zaak
bepaalde maatregelen of voorzieningen moeten dulden.

Bij de overgang van het stelsel van de Wet natuurbescherming naar het stelsel van de Omgevingswet
wordt zoveel mogelijk bij de hiervoor genoemde instrumenten aangesloten.
➢
➢

➢

➢

➢

➢

➢

De natuurvisie zal onderdeel worden van de omgevingsvisie.
Beheerplannen voor Natura 2000-gebieden worden aangemerkt als een verplicht programma op grond van de
Omgevingswet en voor de regels over programma’s en over de programmatische aanpak wordt direct aangesloten
bij de regels daarover in de Omgevingswet.
De bij of krachtens de Wet natuurbescherming opgenomen algemeen verbindende voorschriften, specifieke kaders,
bevoegdheden en procedures worden ingepast in de algemene maatregelen van bestuur op grond van de
Omgevingswet.
de specifieke verbodsbepalingen ter bescherming van Natura 2000-gebieden en van dier- en plantensoorten
waaraan de mogelijkheid van een vergunning of ontheffing is verbonden, worden aangewezen als activiteiten
waarvoor een omgevingsvergunning nodig is.
Behoudena de provincies, waar zij thans regels kunnen stellen op grond van de Wet natuurbescherming, waaronder
de regeling van vrijstellingen van de vergunningplicht, die mogelijkheid onder de Omgevingswet en zullen zij die
regels straks stellen in de omgevingsverordening;
De specifieke beperkingen die de provincies ter bescherming van Natura 2000-gebieden op grond van de Wet
natuurbescherming kunnen stellen bij de zogenoemde «aanschrijvingsbevoegdheid», zullen straks kunnen worden
gesteld bij maatwerkvoorschrift of maatwerkregel.
Voor de regeling van door grondgebruikers te gedogen maatregelen met het oog op natuurbescherming zal worden
aangesloten bij het regime voor wettelijke gedoogplichten en gedoogplichten bij beschikking van de Omgevingswet.

Natuur in het omgevingsplan
De overgang van de Wet natuurbescherming zal geen andere of grotere rol voor omgevingsplannen
met zich brengen. Er ontstaat niet meer afwegingsruimte. De kaders van de Vogelrichtlijn en van de
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Habitatrichtlijn zijn specifieke kaders die bij de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van
de Omgevingswet te allen tijde in acht moeten worden genomen.
Dat geldt dus ook bijvoorbeeld bij het toelaten van bepaalde activiteiten in het omgevingsplan. Het omgevingsplan
zal – net zoals de huidige bestemmingsplannen en net als andere voor de toelating van activiteiten sturende
plannen – overeenkomstig artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn passend moeten worden beoordeeld als het
mogelijk significante gevolgen heeft voor een Natura 2000-gebied in het licht van de daarvoor geldende
instandhoudingsdoelstellingen.
En daarnaast is het verstandig om bij het toelaten van activiteiten in het omgevingsplan rekening te houden met
het feit dat, ingeval deze nadelige gevolgen kunnen hebben voor dier- of plantensoorten, mogelijk een
vergunningplicht op grond van artikel 5.2, tweede lid, van de Omgevingswet geldt, èn met de kans dat deze
daadwerkelijk zal kunnen worden verleend, gegeven de specifieke afwegingskaders voor de op grond van de
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn te beschermen gebieden en soorten.
Omgekeerd blijft ook de ruimte behouden die nu op grond van de Wet natuurbescherming al voor plannen bestaat.
Zo kan ook straks in het omgevingsplan onder strikte voorwaarden vrijstelling worden verleend van de vereiste
omgevingsvergunning voor Natura 2000-activiteiten of voor flora- en fauna-activiteiten.

Het voorgaande wil uiteraard niet zeggen dat de omgevingsplannen niet van belang zijn voor de
voldoening aan de Vogel- en Habitatrichtlijn en andere internationaalrechtelijke verplichtingen op het
vlak van de biodiversiteit.
Dat belang is groot, omdat de omgevingsplannen – net als de huidige bestemmingsplannen – aan
natuurwaarden ruimtelijke bescherming bieden door geen activiteiten toe te laten die met die
natuurwaarden strijdig zijn.
Die functie van de omgevingsplannen verandert met de overheveling van de Wet natuurbescherming echter niet
ten opzichte van de functie die bestemmingsplannen op dat punt al hadden. Waar dat aangewezen is in het licht
van internationaalrechtelijke verplichtingen zullen voor bepaalde natuurgebieden – namelijk de gebieden die zijn
gelegen binnen het natuurnetwerk Nederland op land, waaronder de Natura 2000-gebieden, ook instructieregels
over omgevingsplannen worden gesteld.
Thans zijn dergelijke instructieregels voor bestemmingsplannen gesteld in het Besluit algemene regels ruimtelijke
ordening op grond van de Wet ruimtelijke ordening en in provinciale verordeningen. Straks worden de
instructieregels over omgevingsplannen gesteld op grond van de Omgevingswet in het voorgenomen Besluit
kwaliteit leefomgeving en omgevingsverordeningen.

Natuur in de waterschapsverordening
Ook voor waterschapsverordeningen verandert er door de overheveling niets. Zij blijven net als nu van
belang voor de juiste milieucondities voor natuurwaarden, waaronder specifieke natuurwaarden die
onder de reikwijdte van de Omgevingswet vallen. En net nu blijft de waterschapsverordening de basis
bieden voor de bestrijding van bepaalde schadelijke exoten (beverratten en muskusratten).
Onder het oude regime worden die verordeningen vastgesteld op grond van de Waterwet, vanaf 2021 op grond
de Omgevingswet. De overheveling van het stelsel van de Wet natuurbescherming doet daar niets aan toe of af.
De overheveling van de Wet natuurbescherming betekent wel dat het onontkoombaar is om een beperkt aantal
specifieke instrumenten en juridische figuren aan het bestaande palet van de Omgevingswet toe te voegen.
Het gaat dan in het bijzonder om: aanwijzingsbesluiten voor Natura 2000-gebieden en voor bijzondere nationale
natuurgebieden en de vaststelling in die besluiten van instandhoudingsdoelstellingen, de «passende
beoordeling» van plannen en projecten met mogelijk significant negatieve gevolgen voor een Natura 2000-gebied
en faunabeheerplannen, faunabeheereenheden en wildbeheereenheden.
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Wettelijke doelstellingen natuurbescherming
De doelstelling van een sterke natuur dient niet alleen de natuur zelf, die intrinsiek waarde toekomt,
maar ook de mens, die van de natuur deel uitmaakt. Natuur is belangrijk voor het welzijn en
welbevinden van mensen en moet kunnen worden beleefd. Natuur heeft economische betekenis, niet
alleen omdat zij een land aantrekkelijk maakt voor vestiging van bedrijven, maar ook vanwege het
genetische materiaal en de andere opbrengsten die zij geeft en haar betekenis voor een duurzame
land- en tuinbouw.
In de natuurvisie staat dan ook de stelling centraal dat natuur en economie van elkaar profiteren en niet tegenover
elkaar moeten worden geplaatst als onverenigbare grootheden. Natuur draagt voorts bij aan de veiligheid en
bescherming van de mens; zij verschaft bijvoorbeeld buffers tegen overstromingen. Is natuur sterk, dan kan zij
een stootje hebben en is zij ook bestand tegen de effecten van het intensieve menselijke gebruik van de schaarse
oppervlakte voor verschillende doeleinden zoals dat in Nederland aan de orde is. Natuur is er in vele vormen, van
natuur van internationaal belang tot stadsnatuur voor de deur van de mensen, met allerlei gradaties daartussen.
Natuur en cultuur zijn met elkaar verweven; veel natuur is tot stand gekomen door ingrijpen van de mens.
Natuur is deel van het landschap waarop de mens in Nederland nadrukkelijk zijn stempel heeft gedrukt, en
omgekeerd zijn landschapselementen en een groenblauwe dooradering van het landelijk gebied onmisbaar voor
een sterke natuur. Het samenstel van natuur en landschap heeft vaak een cultuurhistorische betekenis en een
schoonheid die in zichzelf van waarde is en als cultureel erfgoed behouden moet worden.
De mens is afhankelijk van de natuur, maar omgekeerd is de natuur ook afhankelijk van de mens. Door het beheer
van natuurgebieden en het voeren van actief beleid om de staat van instandhouding van soorten te verbeteren
heeft de mens een positieve invloed op de natuur. Daar staat tegenover dat menselijke activiteiten ook nadelig
kunnen uitpakken voor de staat van instandhouding van de natuur. Natuurarealen nemen af door ontginning,
functieverandering en de vestiging van woningen of bedrijventerreinen, en worden versnipperd als gevolg van
infrastructuur en bebouwing.

De afname van de milieukwaliteit als gevolg van in het milieu aanwezige zware metalen, gewasbeschermingsmiddelen, polychloorbifenylen en chloorfluorkoolwaterstoffen, stikstof, fosfaat, nietafbreekbare kunststoffen en als gevolg van verdroging vormt een grote bedreiging voor de staat van
instandhouding van de natuur.
Vanwege het grote algemene belang dat natuur vertegenwoordigt, de kwetsbaarheid van natuur en
de voortdurende achteruitgang van natuurwaarden, heeft de overheid zich de zorg voor de
bescherming van de natuur aangetrokken. In Nederland geeft zij daarmee invulling aan artikel 21 van
de Grondwet, dat bepaalt dat de zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid van het land
en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.
Deze zorg krijgt niet alleen vorm door feitelijke bescherming te bieden aan natuurwaarden, bijvoorbeeld door
verwerving en beheer van natuurterreinen. Ook wetgeving is van belang. Daarmee worden de met het oog op de
bescherming en ontwikkeling van natuur noodzakelijke juridische en bestuurlijke instrumenten verschaft.
In die instrumenten voorzien de Omgevingswet, de Wet natuurbescherming en de op deze wetten gebaseerde
uitvoeringsregelgeving. Deze wetgeving geeft ook invulling aan internationale verdragen en Europese
regelgeving, die sinds de tweede helft van de vorige eeuw een steeds grotere betekenis hebben gekregen vanuit
het besef van landen dat veel invloeden op het leefmilieu grensoverschrijdend zijn en dat ecosystemen en soorten
deel uitmaken van een groter, samenhangend biogeografisch verband en zich niet houden aan landsgrenzen.

De handel in dieren en planten van bedreigde soorten heeft eveneens een internationaal karakter.
Veel natuur – grote delen van de zeeën, oceanen en poolgebieden – is bovendien niet territoriaal tot
een bepaald land te rekenen. Op het vlak van natuur zijn in het bijzonder de Vogelrichtlijn en
Habitatrichtlijn van belang. Deze hebben tot doel de biologische diversiteit te waarborgen door het
in een gunstige staat behouden of herstellen van natuurlijke habitats en habitats van wilde dier- en
plantensoorten van Europees belang.
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Deze richtlijnen verzekeren bovendien een Europees level playing field bij de uitvoering van internationale
biodiversiteitsverdragen, in het bijzonder het Verdrag inzake biologische diversiteit22 en de in hoofdstuk 1
aangehaalde Verdragen van Bern en van Bonn. Daarnaast gelden nog tal van andere internationale verplichtingen,
zoals bijvoorbeeld de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en
plantensoorten,23 ook wel het cites-verdrag genoemd; ter uitvoering daarvan zijn op Europees niveau regels
gesteld in onder meer de cites-basisverordening.

Verankering van doelen in wetgeving
De bescherming en ontwikkeling van de natuur, alsook het behouden en herstellen van de biologische
diversiteit zijn de overkoepelende doelstellingen van de inbouw van de Wet natuurbescherming in de
Omgevingswet.
Waar de Wet natuurbescherming en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving tot doel heeft om
internationale verplichtingen om te zetten in nationale regelgeving, is dat in de considerans of de
bepalingen zelf tot uitdrukking gebracht. Ook na de overheveling van de Omgevingswet en de daarop
gebaseerde uitvoeringsregelgeving zal steeds duidelijk zijn welke bepalingen dienen ter uitvoering van
welke internationale verplichtingen.
Evenals gebeurd is in artikel 1.3 van de Omgevingswet, zijn in de Wet natuurbescherming daarnaast ook de
bredere, maatschappelijke doelen van de wet tot uitdrukking gebracht.
Zo is de doelstelling van het doelmatig beheer, het gebruik en de ontwikkeling van de natuur direct verbonden
met het oogmerk van de vervulling van maatschappelijke functies (artikel 1.10, eerste lid, onderdeel b). De
doelstelling van de verzekering van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle
landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische betekenis, dient ook
de vervulling van maatschappelijke functies (artikel 1.10, eerste lid, onderdeel c).
Tegelijk wordt onderkend dat menselijk handelen schade kan toebrengen aan natuur en dat in Nederland veel
natuur onder druk staat en niet zo sterk is dat zij tegen een stootje kan. Daarom is als zelfstandige doelstelling –
los van de maatschappelijke functies – opgenomen de bescherming en ontwikkeling van de natuur alsook het
behouden en herstellen van de biologische diversiteit, ook los van maatschappelijke functies (artikel 1.10, eerste
lid, onderdeel a). Dit onder erkenning dat de waarde van natuur verder gaat dan de waarde die zij vanwege haar
maatschappelijke functies voor de mens heeft: zij heeft waarde in zichzelf.

Zowel natuur als landschappen worden op grond van artikel 1.2, tweede lid, van de Omgevingswet
gerekend tot het begrip «fysieke leefomgeving». De kwaliteit van natuur en landschappen maken dus
per definitie deel uit van de omgevingskwaliteit, zoals ook de biologische diversiteit daarvan onderdeel
uitmaakt. 1058
Het beschermen en ontwikkelen van de natuur, het behouden en herstellen van de biologische diversiteit en het
behouden van waardevolle landschappen valt onder de aanhef en onderdeel a van artikel 1.3. Het doelmatig
beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur of het beheer van landschappen ter vervulling van
maatschappelijke functies valt onder de aanhef en onderdeel b van artikel 1.3.
Deze doelen moeten volgens de aanhef van artikel 1.3 steeds in onderlinge samenhang worden beschouwd. Hoe
de balans tussen beide in een concreet geval uitvalt, zal – net als bij de Wet natuurbescherming het geval is – ook
in belangrijke mate afhangen van de normen- en afwegingskaders die voortvloeien uit internationale
verplichtingen.
Het begrip «goede omgevingskwaliteit» in artikel 1.3 van de Omgevings
wet duidt mede op het belang van kwaliteit van natuur en landschap, ook waar het gaat om de intrinsieke
waarden die de maatschappij toekent aan de identiteit van gebieden en aan dier- en plantensoorten.25 Terwijl
dit in de Omgevingswet impliciet is verwoord, voorziet artikel 1.10, eerste lid, onderdeel a, van de Wet
natuurbescherming in een expliciete erkenning van de intrinsieke waarde van de natuur als één van de redenen
waarom de wet zich richt op het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde leefomgeving en een
goede omgevingskwaliteit.
1058
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De expliciete verwijzing naar de intrinsieke waarde van de natuur doelbepaling belichaamt een belangrijk
uitgangspunt van het kabinetsbeleid en van de Wet natuurbescherming. Voorgesteld wordt om de erkenning van
de intrinsieke waarde van natuur ook onderdeel van de doelbepaling van de Omgevingswet te maken. De
voorgestelde wijziging van artikel 1.3 voorziet hierin. Daarbij wordt benadrukt – zoals ook steeds bij de
parlementaire behandeling van de Omgevingswet is gedaan – dat de erkenning van de intrinsieke waarde van
natuur geen zelfstandig normatief karakter heeft en geen eigenstandige bevoegdheden creëert.
De erkenning van de intrinsieke waarde is alleen onderdeel van de redengeving om natuur bescherming te bieden
en te ontwikkelen en daarvoor de instrumenten van de Omgevingswet in te zetten, los van het in onderdeel b van
artikel 1.3 opgenomen oogmerk van de vervulling van maatschappelijke functies. De voorgestelde opname van
een expliciete verwijzing naar de intrinsieke waarde van de natuur in de doelbepaling laat onverlet dat ook voor
andere aspecten als cultureel erfgoed, architectonische kwaliteit van bouwwerken en stedenbouwkundige
kwaliteit de intrinsieke waarde een van de beweegredenen is voor het stellen van regels.
In lijn met artikel 1.10, tweede lid, van de Wet natuurbescherming bepaalt artikel 2.1, eerste lid, van de
Omgevingswet dat bestuursorganen hun taken en bevoegdheden op grond de Omgevingswet uitoefenen met het
oog op de doelen van de wet, tenzij daarover specifieke regels zijn gesteld. Dat laatste is van belang voor de
onderwerpen waarvoor in de Wet natuurbescherming specifieke regels zijn gesteld die in het kader van de
overgang van die wet straks worden gesteld bij en krachtens de Omgevingswet. Er kan niet met een enkel beroep
op andere doelstellingen van de Omgevingswet worden afgeweken van deze specifieke natuurbeschermingsregels – die veelal direct zijn ontleend aan de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn – tenzij deze specifieke regels
daarvoor zelf ruimte bieden.

Bevoegdheidsverdeling
De provincies zijn – zoals enkele jaren geleden opnieuw is bevestigd in de bestuursafspraken 2011–
2015 tussen Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen – verantwoordelijk voor de inrichting van
het landelijk gebied en voor het regionale beleid op het vlak van natuur, recreatie, toerisme, landschap,
structuurversterking van de landbouw en de leefbaarheid van het platteland.
De provincies stemmen volgens deze bestuursafspraken een en ander integraal af met de uitvoering van het
provinciale en gemeentelijke ruimtelijke ordenings-, water- en milieubeleid en voeren de bovenlokale regie. In
lijn hiermee zijn in overeenstemming met het Bestuursakkoord natuur en het Natuurpact taken en bevoegdheden
in de Wet natuurbescherming zoveel mogelijk neergelegd bij de provincies, gegeven de schaalgrootte die vereist
is voor een goede invulling van de in die wet aan de orde zijnde opgave.
De wettelijke opgave voor provincies komt in essentie neer op het op landelijk niveau in een gunstige staat van
instandhouding brengen of houden van natuurlijke habitats en leefgebieden van soorten waarvoor internationale
verplichtingen gelden of die van nationaal belang zijn. Het gaat daarbij om natuurgebieden en leefgebieden van
soorten die zowel in omvang als belang het lokale niveau overstijgen en waarvoor landelijke doelstellingen gelden
die alleen kunnen worden geborgd door op provincieniveau geregisseerde en tussen provincies onderling
afgestemde gebiedsaanpakken.
De provincies hebben op het vlak van de taken en bevoegdheden van de Wet natuurbescherming in de loop der
jaren de nodige deskundigheid ontwikkeld. In overeenstemming met het Bestuursakkoord natuur en het
Natuurpact zijn de nodige middelen naar de provincies gedecentraliseerd. Zij zijn ook bevoegd voor de inzet van
ondersteunende instrumenten, zoals landinrichting op grond van de Wet inrichting landelijk gebied, welk
instrument volgens het nog bij de Tweede Kamer in te dienen voorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom
eveneens naar de Omgevingswet zal overgaan. In het kader van de Omgevingswet wordt voor deze specifieke
natuurwaarden en beschermingskaders, die het lokale niveau overstijgen, de voorheen op grond van de Wet
natuurbescherming geldende lijn doorgetrokken. Dat laat onverlet dat ook de gemeenten een belangrijke rol
toekomt.
Zij hebben immers de primaire zorg voor de kwaliteit van de leefomgeving – waarvan natuur en landschap
integraal onderdeel uitmaken – en voorzien op integrale wijze via hun omgevingsplannen en andere instrumenten
in de bescherming daarvan. Verwezen zij op dit punt ook naar de paragrafen 2.2 en 2.8 van deze memorie van
toelichting. Daar komt bij dat gemeenten over het algemeen het loket zijn voor aanvragen van
omgevingsvergunningen, ook omgevingsvergunningen die mede zien op Natura 2000-activiteiten en flora- en
fauna-activiteiten.
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Het is vanuit hun regierol in het bijzonder aan provincies om – overeenkomstig artikel 2.2 van de
Omgevingswet – met gemeenten en andere overheden, zoals waterschappen, een zodanige
samenwerking te zoeken bij de uitoefening van taken en inzet van bevoegdheden, dat een zo adequaat
mogelijke bescherming aan kwetsbare natuurwaarden wordt geboden en een zo goed mogelijk
resultaat wordt geboekt bij het realiseren van de biodiversiteitsdoelstellingen.
De decentralisatie van taken en bevoegdheden naar provincies zoals deze heeft plaatsgevonden met
de Wet natuurbescherming betekent niet dat het Rijk geen verantwoordelijkheden meer heeft. Het
Rijk blijft verantwoordelijk voor de afspraken in internationaal verband en is door andere landen of de
Europese Unie daarop aanspreekbaar.
Het Rijk blijft bovendien gaan over zaken van nationaal, provincie overstijgend belang. Vanuit die
verantwoordelijkheid maakt het Rijk beleidskaders, zoals de geldende structuurvisie infrastructuur en ruimte en
de nationale natuurvisie, die in de toekomst zullen opgaan in de omgevingsvisie.
Het Rijk biedt ook wettelijke kaders met instrumenten en normen voor natuurbescherming, zoals de
Omgevingswet en de daarop gebaseerde uitvoerings-regelgeving en – thans nog – de Wet natuurbescherming en
de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving. Het voert regie als dat nodig is, zoals blijkt uit de afspraken in het
Natuurpact.
Het Rijk stelt voorts instructieregels voor provincies, zoals bijvoorbeeld gebeurt in het voorgenomen Besluit
kwaliteit leefomgeving in navolging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening wat betreft het
natuurnetwerk Nederland.
Soms houdt het Rijk zelf de bevoegdheid om vergunningen, vrijstellingen en ontheffingen te verlenen, zoals in
het Besluit natuurbescherming op grond van artikel 1.3, vijfde lid, van de Wet natuurbescherming is gedaan voor
onder meer defensieactiviteiten, landelijke infrastructuur, het treffen van maatregelen en voorzieningen die
nodig zijn met het oog op de ontwikkeling, werking en bescherming van hoofdwateren, en schelpdiervisserij.
Of het Rijk stelt zelf nadere regels, zoals voor de handel in dieren, planten en producten daarvan. Het Rijk heeft
ook afspraken met provincies gemaakt over monitoring en evaluatie en het ziet toe op provincies in het kader van
interbestuurlijk toezicht, met de mogelijkheid van de inzet van dwingende instrumenten op grond van de
Provinciewet en de Wet naleving Europees recht publieke entiteiten. Met de overgang van de Wet
natuurbescherming naar de Omgevingswet zal de verhouding tussen de verschillende overheidslagen en
bestuursorganen in essentie niet wijzigen.
Wel zal de regeling van een groter deel van de activiteiten en het normenkader waaraan de uitoefening van de
bevoegdheden is gekoppeld plaatsvinden bij algemene maatregel van bestuur op grond van de hoofdstukken 2
en 4 van de Omgevingswet, in de vorm van instructieregels en algemeen verbindende voorschriften, en bij
algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 5.2, tweede lid, van de Omgevingswet waarin de
omgevingsvergunningplichtige activiteiten verder worden gepreciseerd.
Ook de precieze regeling van de bevoegdheidsverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten zal plaatsvinden bij
algemene maatregel bestuur op grond van de Omgevingswet.

Voor aangelegenheden die eenheid van beleid vergen of de provincieschaal overstijgen bevat de
Omgevingswet de noodzakelijke waarborgen, door het stellen van algemene kaders voor bijvoorbeeld
de beoordeling van aanvragen om omgevingsvergunningen voor Natura 2000-activiteiten of flora- en
fauna-activiteiten (artikel 5.18 van de Omgevingswet), door de eis dat bij effecten van besluiten voor
andere provincies onderlinge afstemming tussen provincies plaatsvindt (artikel 2.2, eerste lid, van de
Omgevingswet) en door de mogelijkheid van bestuursorganen om taken en bevoegdheden
gezamenlijk uit te oefenen (artikel 2.2, tweede lid, van de Omgevingswet).
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Afstemming en samenwerking
In de huidige wetgeving is voor een aantal onderwerpen voorzien in een verplichting om een ontwerp
van een algemene maatregel van bestuur eerst in procedure te brengen, een ministeriële regeling
eerst vast te stellen of een besluit eerst te nemen, nadat hierover overleg heeft plaatsgevonden met
de provincies.
Het gaat om de volgende zaken:
–het vorderen van medebewind van provincies voor de uitvoering van bij algemene maatregel van bestuur te
stellen regels over het aan de natuur onttrekken of exploiteren van dieren of planten (artikel 3.7, derde lid, van de
Wet natuurbescherming);
–de aanwijzing bij algemene maatregel van bestuur van soorten van dieren die op landelijk niveau schade
veroorzaken (artikel 3.15, achtste lid, van de Wet natuurbescherming);
–de opening van de jacht bij ministeriële regeling (artikel 3.22, zesde lid, van de Wet natuurbescherming);
–het vorderen van medebewind van provincies voor de uitvoering van de invasieve-exotenverordening, bij
algemene maatregel van bestuur (artikel 3.38, tweede lid, van de Wet natuurbescherming);
–het stellen van regels in het kader van de programmatische aanpak stikstof over de toedeling en reservering van
ontwikkelingsruimte over de twee helften van het tijdvak van het programma (artikel 2.4, tweede lid, van het Besluit
natuurbescherming), over de bepaling van de omvang van ontwikkelingsruimte (artikel 2.7, derde lid, van het
Besluit natuurbescherming) en over de registratie van bijschrijvingen, afschrijvingen en reserveringen van
ontwikkelingsruimte (artikel 2.9, zesde lid, van het Besluit natuurbescherming);
–de goedkeuring van gedragscodes door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (artikelen 3.31,
vierde lid, en 4.4, vierde lid, van de Wet natuurbescherming), en
–het vaststellen van beheerplannen voor Natura 2000-gebieden of gedeelten daarvan in het beheer bij het Rijk, het
treffen van feitelijke maatregelen en het stellen van toegangsverboden of -beperkingen ter bescherming van deze
gebieden (artikel 2.10, tweede lid, van de Wet natuurbescherming).

Voor een aantal onderwerpen is vereist dat er overeenstemming over de ontwerpregelgeving bestaat
met de provincies:
–het vorderen van medebewind van provincies voor het beschermen van bijzondere nationale natuurgebieden
(artikelen 2.11, vierde lid, van de Wet natuurbescherming);
–de aanwijzing door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van invasieve exoten ten aanzien
waarvan door gedeputeerde staten zorg wordt gedragen voor het zoveel mogelijk terugbrengen van het aantal van
die dieren of planten (artikel 3.19, derde lid, van de Wet natuurbescherming);
–de verlening van ontheffing of vrijstelling door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van het
verbod op het uitzetten van dieren of eieren of het planten of zaaien van planten van aangewezen soorten, met
het oog op herintroductie of uitzetting (artikel 3.34, vijfde lid, van de Wet natuurbescherming); en
–in het kader van de programmatische aanpak het vaststellen bij ministeriële regeling van een lijst van prioritaire
projecten waarvoor ontwikkelingsruimte wordt gereserveerd (artikel 2.8, eerste lid, van het Besluit
natuurbescherming).

Aan deze verplichtingen tot overleg en het bereiken van overeenstemming liggen afspraken tussen
Rijk en provincies ten grondslag. Het kabinet zal deze afspraken gestand doen. In de memorie van
toelichting is bij elke bevoegdheid expliciet de toezegging van het kabinet vermeld dat vooraf overleg
zal plaatsvinden of instemming zal worden gevraagd. 1059
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Wettelijke bepalingen over voorafgaand overleg en over overeenstemming acht het kabinet niet nodig, omdat
artikel 2.2 van de Omgevingswet voorziet in een algemene opdracht tot onderlinge afstemming en de mogelijkheid
tot samenwerking.
Die bepaling voorkomt de noodzaak om in de wet of uitvoeringsregelingen specifieke overleg- en afstemmingsbepalingen op te nemen en beoogt onnodige bureaucratie te voorkomen. Uit de Code interbestuurlijke
verhoudingen volgt bovendien dat bij een overdracht van bevoegdheden er eerst afstemming plaatsvindt tussen
Rijk en provincies. Bij de evaluatie van de Omgevingswet, bedoeld in artikel 23.9 van deze wet, zal de uitvoering van
deze afspraken in de praktijk worden betrokken.

Natuurvisie als onderdeel van omgevingsvisie
Een beleidsvisie op het vlak van natuur en landschap is een belangrijk onderdeel van de beleidscyclus.
Zij draagt bij aan de samenhang in het beleid op dat vlak en geeft duidelijkheid door voor een langere
termijn beleidskaders en ambities op niveau vast te leggen. Tegen die achtergrond is gekozen voor een
wettelijke verplichting tot het opstellen van een zodanige visie.
De artikelen 1.5 en 1.6 van de Wet natuurbescherming voorzien in een nationale natuurvisie. Volgens het eerste lid
van artikel 1.5 bevat de nationale natuurvisie de hoofdlijnen van het te voeren rijksbeleid gericht op het behoud en
het zo mogelijk versterken van de biologische diversiteit, het duurzame gebruik van de bestanddelen daarvan en
de bescherming van waardevolle landschappen in nationaal en internationaal verband, en het behoud en het zo
mogelijk versterken van de recreatieve, de educatieve en de belevingswaarde van natuur en landschap, in
samenhang met het beleid om te komen tot een verduurzaming van de economie.
In het derde lid van artikel 1.5 Wnb is de inhoud die de nationale natuurvisie moet hebben uitgewerkt:
–het behoud en zo nodig herstel van een gunstige staat van instandhouding van de van nature in Nederland in het
wild voorkomende soorten dieren en planten en de in Nederland voorkomende typen natuurlijke habitats en
habitats van soorten;
–de borging van een evenwichtige, duurzame economische ontwikkeling en de integratie van het beleid gericht op
het behoud van de biologische diversiteit met het algemene economisch beleid, de handelspolitiek, het landbouwen visserijbeleid en het innovatiebeleid;
–een goed functioneren van de ecosystemen in de onderscheiden natuurgebieden in onderlinge samenhang;
-het behoud, beheer en zo nodig herstel van landschappen van nationaal of internationaal belang, met
inachtneming van hun cultuurhistorische kenmerken; –het duurzame beheer van houtopstanden;
–de gevolgen van klimaatveranderingen;
–de samenhang met het ruimtelijke beleid, het milieubeleid en het waterbeleid;
–de samenhang met het beleid en de verantwoordelijkheden van andere overheden op dat terrein; en –onderzoek
op het terrein van de biologische diversiteit.
In artikel 1.7 van die wet wordt ook voorzien in een provinciale natuurvisie, om samenhang van het natuur- en
landschapsbeleid op provinciaal niveau te borgen, en om de doorwerking van de kaders en ambities die zijn gesteld
op nationaal niveau te verzekeren. Het beleid voor natuur en landschap staat niet op zichzelf, maar moet worden
bezien in samenhang met ander beleid dat effecten heeft op natuur en landschap.
Het belang van behoud en zo mogelijk versterking van de natuur en het landschap moet in een vroegtijdig stadium
worden meegewogen bij alle relevante beleidsvelden, op zo’n manier dat een effectieve, integrale benadering is
verzekerd. Tegen die achtergrond vereisen artikel 1.5, tweede en derde lid, van de Wet natuurbescherming
bijvoorbeeld dat in de nationale natuurvisie ook aandacht wordt besteed aan het economische beleid, dat gericht
moet zijn op een verduurzaming van economische activiteiten – waaronder landbouw en visserij – en van
handelsketens.
Voor integraal beleid op het vlak van natuur en landschap is het bovendien van zeer wezenlijk belang dat dit in
samenhang wordt ontwikkeld met het beleid dat is gericht op het bereiken en in stand houden van een gezonde
fysieke leefomgeving en een goede omgevings-kwaliteit en op het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen
van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies.

Bij de parlementaire behandeling van de Wet natuurbescherming was al aangegeven dat het
voornemen bestaat om het beleid gericht op de leefomgeving in de toekomst neer te leggen in een
integrale omgevingsvisie op grond van de Omgevingswet. Een belangrijk deel van het natuurbeleid zal
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immers relevant zijn voor de eisen die aan de kwaliteit, het beheer, het gebruik en de ontwikkeling van
de fysieke leefomgeving worden gesteld. Dat deel van het natuur- en landschapsbeleid moet dan ook
een plaats hebben in de toekomstige omgevingsvisie.
Met de overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet zullen de artikelen 3.1 en volgende van
de Omgevingswet de wettelijke basis vormen voor de door het Rijk en de provincies op te stellen visie op het vlak
van natuur en landschap, als onderdeel van de omgevingsvisie.
Bij het opstellen van de artikelen van de Omgevingswet is destijds gekozen voor een globale beschrijving van de
inhoud van de omgevings-visie. Hierbij is in aanmerking genomen dat het begrip «fysieke leefomgeving» veel
aspecten omvat en de wet voor langere termijn ruimte moet geven om binnen de aandachtsvelden andere accenten
te kunnen leggen. Een belangrijke toevoeging ten opzichte van de Wet natuurbescherming is dat op grond van
artikel 3.1, eerste lid, van de Omgevingswet ook gemeenten verplicht zijn een omgevingsvisie op te stellen, die ook
inzicht zal verschaffen in het lokale beleid ten aanzien van natuur en landschap.
Voorgesteld wordt de regeling van de omgevingsvisie in de Omgevingswet niet te wijzigen of aan te vullen met het
onderhavige aanvullingswetsvoorstel. De huidige omschrijving van de vereiste inhoud van de omgevingsvisie is
zodanig ruim, dat ook het beleid voor natuur en landschap daaronder valt, met inbegrip van de aspecten die nu zijn
uitgewerkt in artikel 1.5, derde lid, van de Wet natuurbescherming, opgesomd in onderdeel a van deze paragraaf.
Op grond van artikel 3.2 van de Omgevingswet moet de omgevingsvisie een beschrijving van de hoofdlijnen van de
kwaliteit van de fysieke leefomgeving bevatten, dus de op het moment van vaststelling van de visie bestaande
situatie. Gegeven deze uitgangssituatie moet in de omgevingsvisie op hoofdlijnen worden aangegeven wat de
voornemens zijn voor de ontwikkeling, het gebruik, het beheer en het behoud van het grondgebied en wat het voor
de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid behelst. «Integraal» betekent in dit verband dat steeds de
belangen van natuur en landschap in het beleid volwaardig moeten worden meegewogen.
Daarbij regelt artikel 3.3 van de Omgevingswet expliciet de doorwerking van de algemene milieubeginselen in de
visie: in een omgevingsvisie moet rekening worden gehouden met het voorzorgsbeginsel, het beginsel van
preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron moeten worden bestreden en
het beginsel dat de vervuiler betaalt. Ook voor de bescherming van natuur en landschap zijn dat wezenlijke
beginselen, die op grond van de artikelen 191 en verder van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie ten grondslag liggen aan de beschermingsregimes van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Het specifiek
voor natuur en landschap verder detailleren van de eisen die aan de inhoud van de visie worden gesteld, waarin
artikel 1.5 van de Wet natuurbescherming voorziet, past niet bij de opzet van de Omgevingswet en het integrale
karakter van de omgevingsvisie.

Rode lijsten
Een rode lijst is een overzicht van soorten die uit Nederland zijn verdwenen of dreigen te verdwijnen.
Een specifiek aandachtspunt in dit verband vormen de zogenoemde rode lijsten, genoemd in artikel
1.5, vierde lid, van de Wet natuurbescherming. Voor zover soorten in Nederland ernstig in hun
voortbestaan worden bedreigd en niet al ter uitvoering van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn
beschermd, is onder andere het eerder aangehaalde Verdrag inzake het behoud van wilde dieren en
planten en hun natuurlijke leefmilieu in Europa van belang.1060
Dit verdrag verplicht er in de artikelen 1 en 3 toe, in het beleid bijzondere aandacht te besteden aan soorten die
met uitsterven worden bedreigd of kwetsbaar zijn. Tegen die achtergrond heeft Nederland ervoor gekozen om
onder gezag van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit lijsten vast te stellen van deze met
uitsterven bedreigde en kwetsbare soorten, zodat daar in het beleid door de verschillende overheden en
natuurbeheerders rekening mee kan worden gehouden. Deze lijsten hebben op zichzelf geen rechtsgevolg.
De rode lijsten bevatten verdwenen, ernstig bedreigde, bedreigde, kwetsbare en gevoelige planten en dieren in
Nederland, verdeeld over achttien soortgroepen. Zij zijn samengesteld aan de hand van twee criteria, te weten
trend en zeldzaamheid. De rode lijsten lenen zich niet voor opname in de omgevingsvisie, vanwege hun
detailniveau, de frequentie van herziening en het feit dat vaststelling van de lijsten plaatsvindt op nationaal niveau
en dus niet in de provinciale of gemeentelijke omgevingsvisie. Bij de beschrijving van de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving volgens artikel 3.2, onder a, van de Omgevingswet, zal meer in algemene zin naar de staat van natuur
en soorten worden verwezen.
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Tegen deze achtergrond wordt met de inbouw van de Nbw in de Omgevingswet voorzien in een opdracht aan de
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de rode lijsten vast te stellen, los van de omgevingsvisie.
Deze rode lijsten kunnen in de toekomst – bij de verdere ontwikkeling van het digitaal stelsel omgevingswet op
grond van artikel 16.2, tweede lid, van de Omgevingswet – als omgevingsdocument worden aangemerkt.
Het rechtskarakter blijft daarmee ongewijzigd: het document biedt informatie waarmee in het beleid door de
verschillende overheden en natuurbeheerders rekening kan worden gehouden. In het voorgenomen Besluit
kwaliteit leefomgeving zal daarnaast voor de provincies – conform het huidige artikel 1.12, eerste lid, aanhef en
onder c, van de Wet natuurbescherming – expliciet worden geregeld dat zij verantwoordelijk zijn voor het nemen
van de nodige maatregelen voor het behoud of het herstel van de op de rode lijsten geplaatste dier- en
plantensoorten.

Kwantificering doelen
Een ander aandachtspunt vormt de kwantificering van de doelen voor de Natura 2000-gebieden. 1061
De Wet natuurbescherming geeft de opdracht om in de natuurvisie voor zover mogelijk in kwantitatieve zin
duidelijkheid te verschaffen over de vraag wanneer op landelijk niveau een gunstige staat van instandhouding is
bereikt voor de verschillende habitats en soorten die in Natura 2000-gebieden voorkomen (zie hierover hoofdstuk
3 van deze memorie van toelichting) en welke stappen er nog moeten worden gezet om deze doelstelling te
realiseren (artikel 1.5, vijfde lid, van de Wet natuurbescherming). Bij de kwantificering van de
instandhoudingsdoelstellingen gaat het er primair om dat – waar mogelijk – op landelijk niveau meer kwantitatief
wordt geduid wanneer in Nederland voor natuurlijke habitats en leefgebieden van soorten die als onderdeel van
het Natura 2000-netwerk worden beschermd, sprake is van een gunstige staat van instandhouding.
Op basis daarvan moet dan vervolgens worden bezien welke bijdrage door de individuele Natura 2000-gebieden en
door natuurwaarden buiten de Natura 2000-gebieden aan deze landelijke doelstelling kan worden geleverd, en of
in dat verband behoud van de bestaande kwaliteit en oppervlakte van de relevante natuurwaarden volstaat, dan
wel herstel of verbetering als opgave heeft te gelden.
Een dergelijke kwantificering heeft in het licht van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State zeker meerwaarde. Met deze kwantificering wordt duidelijkheid verschaft aan overheden en
beheerders en aan gebruikers in en rond de gebieden over de voor de gebieden geldende opgave, zodat zij daarmee
bij hun afwegingen en investeringsbeslissingen rekening kunnen houden. De opdracht tot het voor zover mogelijk
kwantificeren van de Natura 2000-doelen wordt in dit wetsvoorstel gecontinueerd in artikel 2.19, vierde lid, onder
a, onder 2° (nieuw) van de Omgevingswet. De resultaten van de kwantificering kunnen in de toekomst – bij de
verdere ontwikkeling van het digitaal stelsel omgevingswet op grond van artikel 16.2, tweede lid, van de
Omgevingswet31 – als omgevingsdocument worden aangemerkt.

Actualiseringsplicht
In de Omgevingswet zijn, anders dan in artikel 1.6 van de Wet natuurbescherming, geen regels gesteld
over een actualiseringsplicht van de omgevingsvisie en een (vaste) termijn waarbinnen actualisatie
moet plaatsvinden.
Daarvoor is bij de totstandkoming van de Omgevingswet gekozen, onder meer omdat dit optimale flexibiliteit biedt
aan het betrokken bestuursorgaan, bijvoorbeeld in de afstemming van de omgevingsvisie met omgevingsvisies van
andere bestuursorganen en programma’s.
Ook worden op deze manier onnodige bestuurlijke lasten voorkomen. Het achterwege laten van de
actualiseringplicht ontslaat een bestuursorgaan niet van het actueel houden van zijn beleid, maar het is aan het
betrokken bestuursorgaan om te beoordelen of de omgevingsvisie actueel is of dat wijziging nodig is. De looptijd
kan overigens in de omgevingsvisie zelf worden aangeduid, waarmee een bestuursorgaan tot uitdrukking brengt
wanneer wijziging in ieder geval moet worden overwogen.
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Monitoring
Bij de uitoefening van de bevoegdheden op grond van de Wet natuurbescherming geldt als
uitgangspunt dat de verantwoording daarover plaatsvindt volgens de horizontale verantwoordingslijnen van gedeputeerde staten naar provinciale staten en van Ministers naar de beide Kamers der
Staten-Generaal. Verantwoording en verstrekking van gegevens door de provincies aan het Rijk
worden tot een minimum beperkt, in beginsel tot die situaties waarin dat nodig is vanwege de
verantwoording die de regering moet kunnen afleggen tegenover de Europese Unie en internationale
organisaties.
Het gaat meer specifiek om de verplichtingen die voortvloeien uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn; deze geven
ook uitvoering aan de eisen die de internationale verdragen op het vlak van biodiversiteit op dit punt stellen. Artikel
11 van de Habitatrichtlijn bevat de algemene plicht voor lidstaten om toe te zien op de staat van instandhouding
van de natuurlijke habitats en de wilde dier- en plantensoorten op hun grondgebied.
Daarbij moeten zij bijzondere aandacht besteden aan de zogenoemde prioritaire typen natuurlijke habitats en de
prioritaire soorten; dat zijn habitats en soorten die dreigen te verdwijnen en voor de instandhouding waarvan de
Europese Unie een bijzondere verantwoordelijkheid draagt, omdat een belangrijk deel van hun natuurlijke
verspreidingsgebied in de Europese Unie ligt. Artikel 11 vereist monitoring en zo nodig ook wijziging van de
maatregelen die zijn gericht op het behoud of herstel van de betrokken habitats en soorten.
De richtlijn verwijst ook in artikel 4, eerste lid, naar dit toezicht, waar het gaat om voorstellen voor wijzigingen van
de op de lijst van gebieden van communautair belang geplaatste Natura 2000-gebieden. Het toezicht kan nieuwe
inzichten geven die aanleiding geven tot actualisatie van de natuurvisie in overeenstemming met artikel 1.6, eerste
lid, van de Wet natuurbescherming.
Het in artikel 11 van de Habitatrichtlijn bedoelde toezicht behoort in Nederland tot de verantwoordelijkheid van de
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In overeenstemming met de Europeesrechtelijke vereisten
voorziet de Wet natuurbescherming in de wettelijke verankering van deze verantwoordelijkheid in artikel 1.8,
eerste lid. In de Omgevingswet zijn de bepalingen over monitoring neergelegd in de artikelen 20.1 en verder. In
overeenstemming met de systematiek van de Omgevingswet zal het huidige artikel 1.8, eerste lid, van de Wet
natuurbescherming zijn plaats krijgen in het voorgenomen Besluit kwaliteit leefomgeving, dat op dit punt invulling
zal geven aan het overeenkomstig onderhavig wetsvoorstel aan artikel 20.1, van de Omgevingswet toe te voegen
vierde lid.

In artikel 20.4 van de Omgevingswet is een verplichting tot monitoring opgenomen, door toevoeging
van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn aan de opsomming van Europese richtlijnen ter uitvoering
waarvan in ieder geval regels moeten worden gesteld over monitoring.
Buiten de algemene toezichtbepaling van artikel 11 van de Habitatrichtlijn, zijn er ook specifieke bepalingen in de
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn die verplichten tot verstrekking van gegevens aan de Europese Unie, die
monitoring en gegevensverzameling verlangen. Het gaat om de volgende gegevens:
–informatie over de te treffen compenserende maatregelen als bij gebreke van alternatieven om dwingende
redenen van groot openbaar belang plannen of projecten worden toegestaan die de natuurlijke kenmerken van
een Natura 2000-gebied kunnen aantasten. Het gaat hier om de toepassing van artikel 6, vierde lid, van de
Habitatrichtlijn;
–de adviesaanvraag aan de Europese Commissie in het kader van de toepassing van artikel 6, vierde lid, van de
Habitatrichtlijn, als typen habitats en soorten in het geding zijn die door de richtlijn wegens hun grote
kwetsbaarheid als prioritair zijn aangemerkt en andere dwingende redenen van groot openbaar belang worden
aangevoerd dan redenen die verband houden met de menselijke gezondheid, openbare veiligheid of
milieubelangen;
–de verslaglegging over maatregelen en effecten voor de vogels op grond van artikel 12 van de Vogelrichtlijn (3jaarlijks) en de landelijke staat van instandhouding van habitats en soorten op grond van artikel 17 van de
Habitatrichtlijn (6-jaarlijks). Voor deze rapportages wordt een door de Europese Commissie voorgeschreven format
gebruikt;
–informatieverstrekking over wijzigingen in de gegevens over Natura 2000-gebieden ten opzichte van de gegevens
die uitgangspunt waren bij de selectie van die gebieden door de Europese Commissie, ter actualisatie van onder
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meer de aanwezige habitats en soorten, opgenomen op de bijlagen I en II bij de Habitatrichtlijn. Dit op grond van
artikel 11 in samenhang met artikel 4, eerste lid, van de Habitatrichtlijn. De gegevens worden aangeleverd door
middel van het daarvoor door de Europese Commissie vastgestelde standaardgegevensformulier;
–jaarlijkse verslaglegging over de afwijkingen van de strikte beschermingsbepalingen van de Vogelrichtlijn voor de
in het wild levende Europese vogelsoorten op Nederlands grondgebied, op grond van artikel 9, eerste lid, van de
Vogelrichtlijn; en
–tweejaarlijkse verslaglegging over de afwijkingen van de strikte beschermingsbepalingen voor in bijlage IV bij de
Habitatrichtlijn genoemde soorten, op grond van artikel 16, tweede lid van de Habitatrichtlijn.

In de verantwoordelijkheidsverdeling tussen Rijk en provincies is de Minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit verantwoordelijk voor het opstellen van de rapportages en de verstrekking van
informatie aan Europese Commissie en internationale organisaties. Dat is tot uitdrukking gebracht in
artikel 1.8, derde lid, eerste volzin, van de Wet natuurbescherming.
Het Rijk maakt daarvoor zoveel mogelijk gebruik van de bestaande gegevensbestanden. Voor een deel is evenwel
onontkoombaar dat de provincies gegevens aan het Rijk verstrekken, omdat alleen zij daarover beschikken of
omdat zij het best in staat zijn de gegevens te vergaren.
In het eerder aangehaalde Bestuursakkoord natuur is daarom tussen het Rijk en de provincies afgesproken dat de
ontwikkeling van de stand van soorten en de kwaliteit van habitats wordt gevolgd met gebruikmaking van een
gezamenlijk door Rijk en provincies uit te werken eenvoudige monitoringssystematiek; deze gaat niet verder dan
de Europese rapportageverplichting.
De provincies verzamelen de gegevens, die het Rijk aanbiedt aan de Europese Commissie, aldus het akkoord. Het
gaat dan in het bijzonder om de gegevens voor de monitoringsrapportages, bedoeld in artikel 17 van de
Habitatrichtlijn en artikel 12 van de Vogelrichtlijn, die met gebruikmaking van de standaard-gegevensformulieren
moeten worden verstrekt; uiteraard voor zover het gegevens betreft over Natura 2000-gebieden voor de
beheerplannen waarvan de provincies verantwoordelijk zijn.
Deze gegevensverzameling kan mogelijk worden gekoppeld aan de gegevensverzameling in het kader van de
evaluatie van de beheerplannen, die een wettelijke geldigheidsduur van maximaal zes jaar hebben. Daarbij kan ook
aansluiting worden gezocht bij het ritme van de monitoringsrapportages die eens in de zes jaar aan de Europese
Commissie moet worden gestuurd.
Daarnaast zullen de provincies – voor zover zij het bevoegd gezag zijn voor de ontheffingen van de
beschermingsbepalingen voor soorten – de gegevens moeten verzamelen en moeten doorgeleiden naar het Rijk
voor het jaarlijkse respectievelijk tweejaarlijkse verslag over de afwijkingen van de beschermingsregimes voor
vogels, respectievelijk voor in bijlage IV van de Habitatrichtlijn opgenomen soorten. De plicht voor de provincies om
de betrokken gegevens aan het Rijk te verstrekken is tot uitdrukking gebracht in de tweede volzin van artikel 1.8,
derde lid, van de Wet natuurbescherming.
Het gaat hier – zoals gezegd – om gegevensverstrekking voor de Europese Unie en dus niet om verantwoording aan
het Rijk in het kader van interbestuurlijk toezicht. De inhoud van artikel 1.8, derde lid, van de Wet
natuurbescherming zal overeenkomstig de systematiek van de Omgevingswet worden opgenomen in het
voorgenomen Omgevingsbesluit, dat op dit punt zal zijn gebaseerd op artikel 20.6, eerste lid, van de Omgevingswet.

Onderzoek
Ook de Omgevingswet bevat een voorziening voor wetenschappelijk onderzoek door het Planbureau
voor de Leefomgeving.1062
In artikel 1.9 van de Wet natuurbescherming is erin voorzien dat het Planbureau voor de Leefomgeving eenmaal in
de vier jaar een wetenschappelijk rapport uitbrengt over de toestand van natuur, bos en landschap, en de ten
aanzien daarvan verwachte toekomstige ontwikkelingen.

1062

Kamerstukken II, vergaderjaar 2017-2018, 34 985, nr.3, p.26.

470

Het betreft de zogeheten Natuurverkenningen. Eenmaal in de twee jaar beschrijft het planbureau de voortgang en
nieuwe ontwikkelingen op het terrein van natuur, bos en landschap. Deze rapportage is onderdeel van de
zogeheten Balans voor de Leefomgeving. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan het
planbureau vragen aan bepaalde onderwerpen of ontwikkelingen bijzondere aandacht te besteden.
Op grond van artikel 20.18 Omgevingswet brengt het planbureau ten minste eenmaal in de vier jaar een
wetenschappelijk rapport uit, waarin de ontwikkeling van de kwaliteit van bij ministeriële regeling aangewezen
onderdelen van de fysieke leefomgeving worden beschreven. In het kader van de overgang van de Wet
natuurbescherming naar de Omgevingswet zal in de betrokken ministeriële regeling worden geregeld dat de
ontwikkeling van de kwaliteit van natuur, bos en landschap als onderdelen van de fysieke leefomgeving wordt
beschreven.
Daarnaast staat het de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uiteraard vrij om – wel of niet samen
met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat – specifieke onderzoeksopdrachten aan het planbureau te geven,
waaronder bijvoorbeeld het uitbrengen van een tweejaarlijkse rapportage over de toestand van natuur, bos en
landschap, en de ten aanzien daarvan verwachte toekomstige ontwikkelingen.
Behalve de onderzoeksopdrachten aan het Planbureau voor de Leefomgeving geeft de Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit ook specifieke opdrachten voor ecologisch onderzoek aan verschillende
onderzoeksinstellingen. Met de opdrachten aan het planbureau en andere onderzoeksinstellingen geeft de Minister
tevens invulling aan de in artikel 10, eerste lid, van de Vogelrichtlijn opgenomen plicht voor de lidstaten tot het
bevorderen van het onderzoek en de werkzaamheden, dat, onderscheidenlijk die nodig voor de bescherming en
het beheer van de populaties van natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de
lidstaten.

De door de Minister gegeven specifieke onderzoeksopdrachten betreffen onder meer de opstelling van
rode lijsten voor bedreigde of gevaar lopende soorten, de inventarisatie van relevante gebieden voor
trekvogels, de inventarisatie van gegevens over de populaties van trekvogels aan de hand van geringde
vogels, onderzoek naar de gevolgen voor populaties van de verschillende methoden voor het aan de
natuur onttrekken van vogels, de uitwerking en ontwikkeling van ecologische methoden voor de
preventie van vogelschade, de bepaling van de rol van sommige soorten als indicator van
verontreiniging en onderzoek naar de schadelijke effecten van chemische verontreiniging op het
populatieniveau van de vogelsoorten.
Artikel 18 van de Habitatrichtlijn bevat eveneens een plicht tot bevordering van onderzoek en wetenschappelijk
werk, en wel voor het in een gunstige staat van instandhouding brengen van in het wild levende dier- en
plantensoorten, en voor het eerdergenoemde toezicht op de staat van instandhouding, bedoeld in artikel 11 van
de richtlijn. Ook daaraan wordt door de Minister, behalve met de opdrachten aan het planbureau, invulling gegeven
door middel van specifieke onderzoeksopdrachten aan onderzoeksinstellingen.
Te denken valt bijvoorbeeld aan onderzoek naar maatregelen om de schadelijke effecten van stikstofbelasting voor
habitats en soorten te mitigeren en onderzoek naar maatregelen voor de bescherming van de otter en de
instandhouding van het korhoen en de korenwolf. Voor een adequate omzetting van de Vogelrichtlijn en de
Habitatrichtlijn is van belang dat de verantwoordelijkheid van de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit voor het bevorderen van vorenbedoeld onderzoek en wetenschappelijk werk in wetgeving wordt
verankerd. Dat is gebeurd in artikel 1.8, tweede lid, van de Wet natuurbescherming. Met dit voorstel voor de
Aanvullingswet natuur Omgevingswet wordt deze verantwoordelijkheid tot uitdrukking gebracht in een voorgesteld
nieuw derde lid van artikel 20.18 van de Omgevingswet.

Zorgplicht

Zorgplicht in de Wet natuurbescherming
De wetgever acht het van belang om de eigen verantwoordelijkheid van burgers, ondernemers en
overheden voor het behoud en de bescherming van de natuur tot uitdrukking te brengen. Tegen deze
achtergrond voorziet artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming in een zorgplichtbepaling die geldt
voor alle in het wild levende dieren en planten, dus niet alleen dieren en planten van soorten waarvoor
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de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en van Bonn specifieke
beschermingsmaatregelen eisen. 1063
Ook exoten vallen hieronder. Behalve de dieren en planten zelf, vallen ook de voor hun voortbestaan relevante –
directe – leefomgeving alsook de Natura 2000-gebieden en in voorkomend geval bijzondere nationale
natuurgebieden onder de reikwijdte van de zorgplichtbepaling.
Hiermee zijn alle denkbare elementen gedekt die in Nederland in de natuur voorkomen. Het uitgangspunt van de
zorgplicht is dat burgers, ondernemers en overheden alle handelingen die nadelige gevolgen kunnen hebben voor
in het wild levende planten en dieren, hun directe leefomgeving of een Natura 2000-gebied achterwege laten. Dat
brengt met zich dat degene die een bepaalde handeling wil verrichten met mogelijk nadelige gevolgen voor
natuurwaarden, zich eerst op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan en de
mogelijke gevolgen daarvoor van zijn handelen. Zo nodig raadpleegt hij een ecoloog.
Alleen als het achterwege laten van de handeling redelijkerwijs niet kan worden verlangd, kan betrokkene de
handeling toch verrichten. Hij zal dan alle noodzakelijke maatregelen moeten treffen die in redelijkheid van hem
kunnen worden verlangd om nadelige gevolgen te voorkomen en bij de daadwerkelijke verrichting steeds alert
moeten zijn op het daadwerkelijk achterwege blijven van de gevolgen.

Als nadelige gevolgen niet zijn te voorkomen, moet hij maatregelen treffen om deze gevolgen zoveel
mogelijk te beperken of – voor zover toch schade optreedt – ongedaan te maken. Als hij voor de
afweging van de te treffen maatregelen niet over de nodige deskundigheid beschikt, zal hij een beroep
op de deskundigheid van anderen moeten doen.
De zorgplicht is uiteraard niet van toepassing op handelen of nalaten in overeenstemming met het bij of krachtens
de Wet natuurbescherming bepaalde; als deze wet bijvoorbeeld het doden van dieren in het kader van
schadebestrijding, populatiebeheer of jacht toestaat, is de zorgplicht niet van toepassing (artikel 1.11, derde lid,
van de Wet natuurbescherming).

Als degene die een handeling verricht de zorgplicht niet nakomt, biedt de zorgplicht de nodige
handvatten voor het bevoegd gezag – meestal gedeputeerde staten van de betrokken provincie, soms
de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit – om op te treden, ook al is de norm open
geformuleerd en niet vervat in precieze verboden. Als sprake is van overtreding van specifieke
verboden, dan komt de zorgplicht materieel uiteraard geen betekenis toe en richt de handhaving zich
op de overtreding van de verbodsbepaling.
Handhaving van de zorgplichtbepaling is in ieder geval mogelijk in kennelijke gevallen van onzorgvuldig handelen.
Daarvan is bijvoorbeeld sprake als de betrokkene, zonder zich op de hoogte te stellen van de aanwezige planten
en dieren in een natuurterrein, graafwerkzaamheden of houtkap verricht en daar in het wild levende dieren doodt
of zeldzame planten vernietigt.
Echter, ook in op voorhand wellicht minder duidelijke gevallen is handhaving mogelijk: de instrumenten van
bestuurlijke handhaving bieden het bestuursorgaan de mogelijkheid om verder te concretiseren wat van de
betrokken burger, ondernemer of andere overheid in het licht van de zorgplicht in het concrete geval wordt
verlangd.
Het bestuursorgaan kan bij activiteiten of projecten met mogelijk nadelige gevolgen de initiatiefnemer uitnodigen
voor overleg, om met elkaar vast te stellen of het project of de activiteit op de betrokken locatie redelijkerwijs
nodig is en, als dat het geval is, om af te spreken welke concrete maatregelen zullen worden getroffen om schade
te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
Werkt de betrokkene niet mee, dan kan – eventueel na een waarschuwing – een last worden afgegeven waarin
concreet staat aangegeven wat van hem wordt verlangd op straffe van verbeurte van een dwangsom of inzet van
bestuursdwang. De last kan inhouden dat de werkzaamheden of activiteiten worden stilgelegd of dat bepaalde
maatregelen worden getroffen om schade te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Heeft de
betrokkene de schade al aangericht, dan kan worden gelast om herstelwerkzaamheden voor het leefgebied van
een of meer bepaalde soorten te verrichten.

1063

Kamerstukken II, vergaderjaar 2017-2018, 34 985, nr.3, p.27.

472

Zorgplicht in de Omgevingswet
De Omgevingswet bevat in de artikelen 1.6 tot en met 1.8 een algemene zorgplicht die een gelijke
strekking en inhoud heeft als de zorgplicht die is neergelegd in artikel 1.11 van de Wet
natuurbescherming. De algemene zorgplicht van de Omgevingswet heeft evenwel een ruimere
reikwijdte, omdat zij ziet op de gehele fysieke leefomgeving.
Onder «fysieke leefomgeving» wordt op grond van artikel 1.2, tweede lid, onder h, van de Omgevingswet ook
«natuur» verstaan. Daarmee is de reikwijdte van deze zorgplicht gelijk aan die van de Wet natuurbescherming,
die immers alle elementen omvat die in de natuur voorkomen. Deze zorgplicht kan op grond van artikel 18.1 van
de Omgevingswet, evenals het geval is bij de zorgplicht van de Wet natuurbescherming, door inzet van een last
onder dwangsom worden gehandhaafd.
Op grond van artikel 18.2, vierde lid, van de Omgevingswet zal in het voorgenomen Omgevingsbesluit worden
geregeld dat gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn voor bestuurlijke handhaving, en in
uitzonderingsgevallen de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor zover het gaat om activiteiten
die nadelige gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden, voor bijzondere nationale natuurgebieden of
voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.
De algemene zorgplicht treedt terug als voor een activiteit vanwege een bepaald belang specifieke zorgplichten
gelden (zie hierna) of specifieke regels zijn gesteld krachtens de Omgevingswet, in of krachtens een andere wet
of in decentrale regelgeving.
Dat brengt mee dat niet alleen handelen of nalaten in overeenstemming met de op grond van de Omgevingswet
vastgestelde regels ter bescherming van de natuur, maar ook handelen of nalaten overeenkomstig het bepaalde
bij of krachtens de Visserijwet 1963 over het vangen of doden van vissen niet leidt tot overtreding van de
zorgplicht. Die regels worden immers ook gesteld in het belang van de bescherming van de natuur.36 Tegen deze
achtergrond is het opnemen in de Omgevingswet van een overeenkomstige bepaling als artikel 1.11, derde lid,
van de Wet natuurbescherming, dat voorziet in een expliciete uitzondering van de zorgplicht voor handelen of
nalaten in overeenstemming met de Visserijwet 1963, niet nodig.

Specifieke zorgplichten
Gewezen wordt op de mogelijkheid om voor een onderwerp een concretere omschrijving van de
zorgplicht te stellen. Deze specifieke zorgplicht geeft degenen die activiteiten in de fysieke
leefomgeving uitvoeren meer houvast over de inhoud van de zorgplicht.
Zij zullen worden opgenomen in algemene maatregelen van bestuur, op basis van artikel 4.3 van de
Omgevingswet. Daardoor is het volledige juridische kader voor algemene regels ook van toepassing op de
specifieke zorgplichten. Zo zal een bevoegd gezag worden aangewezen op grond van paragraaf 4.1.3. Artikel 4.5
biedt de mogelijkheid te bepalen dat het bevoegd gezag de verplichtingen nader kan concretiseren door middel
van een maatwerkvoorschrift.
De grotere concreetheid van de specifieke zorgplichten maakt het mogelijk dat deze strafrechtelijk worden
gehandhaafd in onmiskenbare gevallen, of wanneer een opgelegd maatwerkvoorschrift niet wordt nageleefd. Het
voornemen is om ter vervanging van de huidige aanschrijvingsbevoegdheid ter bescherming van Natura 2000gebieden op grond van de Wet natuurbescherming in het voorgenomen Besluit activiteiten leefomgeving een
specifieke zorgplicht te stellen die wordt uitgewerkt via maatwerkvoorschriften of maatwerkregels. 1064

Actieve beschermingsmaatregelen
Om dier- en plantensoorten duurzaam in een gunstige staat van instandhouding te krijgen en te
behouden, is actieve bescherming nodig. Het gaat dan om maatregelen gericht op het sturen van
essentiële condities en natuurlijke processen, zoals het beschermen, herstellen en in stand houden
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van biotopen en leefgebieden voor soorten in voldoende gevarieerdheid en omvang, ook buiten de
Natura 2000-gebieden. 1065
Onderzoek, planvorming en monitoring maken daar onderdeel van uit. Enkel een stelsel van wettelijke verboden
– ook wel passieve bescherming genoemd – voor de bescherming van dier- en plantensoorten is onvoldoende.
Het Europese Hof van Justitie heeft in zijn jurisprudentie uitgemaakt, dat de plicht tot het treffen van de nodige
maatregelen voor de instelling van een systeem van strikte bescherming voor soorten van communautair belang
op grond van artikel 12, eerste lid, van de Habitatrichtlijn niet alleen inhoudt dat lidstaten een volledig rechtskader
met de in die bepaling genoemde verboden dienen in te stellen.
De lidstaten zijn ook gehouden om concrete en specifieke beschermingsmaatregelen ten uitvoer te leggen. Het
Hof heeft bovendien geoordeeld dat het systeem van strikte bescherming het nemen van coherente en
gecoördineerde preventieve maatregelen veronderstelt. De artikelen 2 en 3 van de Vogelrichtlijn vereisen
eveneens actieve maatregelen voor de bescherming en nadrukkelijk ook het herstel en de verbetering van
populaties, biotopen en leefgebieden, in dit geval voor vogels. Die richtlijn maakt duidelijk dat de plicht tevens
ziet op het herstel of weer aanleggen van vernietigde biotopen, of het aanleggen van nieuwe biotopen.
De instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen voor Natura 2000-gebieden, als voorgeschreven in
artikel 6, eerste en tweede lid, van de Habitatrichtlijn, hebben ook in belangrijke mate het karakter van actieve
beschermingsmaatregelen; de omzetting van die specifieke regels wordt nader toegelicht in hoofdstuk 3 van deze
memorie van toelichting en blijft hier verder buiten beschouwing.
Ook uit de biodiversiteitsverdragen – het Verdrag inzake biologische diversiteit (artikel 8, onderdelen d en f), het
Verdrag van Bern (artikel 2) en het Verdrag van Bonn (artikelen II en III) – volgt een plicht tot het treffen van
actieve beschermingsmaatregelen. Actieve beschermingsmaatregelen zijn in het belang van de habitats en van
de dier- en plantensoorten zelf.
Maar zij zijn ook van belang voor het creëren van ruimte voor maatschappelijke activiteiten die potentieel een
nadelig effect voor natuurwaarden hebben en voor het meer hand in hand te laten gaan van maatschappelijke
ontwikkelingen en natuurbescherming. Naarmate de staat van instandhouding van habitats en van dier- en
plantensoorten beter is en de natuur sterker is, zullen maatschappelijke ontwikkelingen minder snel negatieve
gevolgen hebben voor die soorten.

Regeling beschermingsmaatregelen in de Wet natuurbescherming
Gelet op het belang van de actieve beschermingsmaatregelen ook buiten de Natura 2000-gebieden, is
een wettelijke verankering daarvan gewenst. Daarmee wordt ook helderheid geboden welke overheid
daarvoor verantwoordelijkheid draagt en daarop zo nodig aanspreekbaar is. Tegen die achtergrond is
de plicht tot het treffen van actieve beschermingsmaatregelen opgenomen in artikel 1.12 van de Wet
natuurbescherming.
De verantwoordelijkheid daarvoor is belegd bij de provincies, in overeenstemming met het
Bestuursakkoord natuur. De provincies hebben aanzienlijke ruimte om voor de invulling van de actieve
beschermingsmaatregelen eigen beleid te voeren; het betreft zogenoemd «vrij medebewind».
De maatregelen moeten in overeenstemming met het eerste lid van artikel 1.12 wel gericht zijn op behoud of
herstel van een gunstige staat van instandhouding van de habitats en soorten die op grond van de Vogelrichtlijn
en de Habitatrichtlijn bijzondere bescherming behoeven en van de op de rode lijsten voorkomende soorten.
Een effectieve inzet op dit punt, vereist een provinciegrensoverschrijdende aanpak, reden waarom in het eerste
lid tot uitdrukking is gebracht dat weliswaar elke provincie verantwoordelijk is voor de in de eigen provincie te
treffen maatregelen, maar dat wel sprake moet zijn van een aanpak van de provincies gezamenlijk. Voor het
treffen van actieve beschermingsmaatregelen beschikken de provincies over een veelheid van instrumenten. Te
denken valt aan planologische instrumenten, landinrichting, programma’s en een programmatische aanpak (zie
hierna), subsidieverlening, grondverwerving, overeenkomsten en maatregelen in het kader van het agrarisch
natuurbeheer. De provinciale natuurvisie, straks de provinciale omgevingsvisie, is bij uitstek het kader waarbinnen
afwegingen over de in te zetten instrumenten, kaders en doelen gemaakt kunnen worden, met inbreng van de
relevante maatschappelijke actoren en andere overheden.
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Een verplicht en wezenlijk onderdeel van de actieve beschermingsmaatregelen is het tot stand brengen en in
stand houden van het samenhangende, landelijke ecologische netwerk van natuurgebieden, «natuurnetwerk
Nederland» genaamd (artikel 1.12, tweede lid, van de Wet natuurbescherming). Hierover zijn tussen Rijk en
provincies afspraken gemaakt in het Bestuursakkoord natuur en in het Natuurpact.
Gegeven het nationale belang van dit netwerk en de daarmee gediende internationaalrechtelijke biodiversiteitsverplichtingen, zijn op dit punt instructieregels door het Rijk vastgesteld, die zijn neergelegd in het op de Wet
ruimtelijke ordening gebaseerde Besluit algemene regels ruimtelijke ordening. In het derde lid van artikel 1.12
van de Wet natuurbescherming wordt onderkend dat naast het natuurnetwerk Nederland en de op grond van de
Habitatrichtlijn specifiek beschermde Natura 2000-gebieden (zie hoofdstuk 3 van deze memorie van toelichting),
gebieden kunnen bestaan met bijzondere natuurwaarden of landschappelijke waarden. Als deze van provinciaal
belang zijn, kunnen de provincies deze desgewenst aanduiden als «bijzondere provinciale natuurgebieden»,
respectievelijk «bijzondere provinciale landschappen» en een op dat gebied toegesneden beschermingsregime
stellen met gebruikmaking van de generieke instrumenten die het omgevingsrecht daarvoor biedt.
Het vierde lid van artikel 12 van de Wet natuurbescherming voorziet in een gezamenlijke monitoring door de
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies van de geleverde inspanning voor het
behalen van de doelstellingen van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Daarnaast voorziet het artikellid in
rapportage door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aan beide Kamers der Staten-Generaal
over de voortgang van de totstandkoming en instandhouding van het «natuurnetwerk Nederland».

Regeling in de Omgevingswet
Waar nodig in de Omgevingswet aanvullende bepalingen opgenomen, zodat ook na overgang van de
Wet natuurbescherming een adequate verankering van de verplichting om actieve beschermingsmaatregelen te treffen is verzekerd.
In artikel 2.18, eerste lid, sub f Omgevingswet – dat de provinciale taken voor de fysieke leefomgeving benoemt
– wordt in subonderdeel 1° geregeld dat de provincies tot taak hebben het behoud of herstel van dier- en
plantensoorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen, van hun biotopen en habitats, en van in
Nederland voorkomende typen natuurlijke habitats, overeenkomstig de internationaalrechtelijke verplichtingen.
In het Besluit kwaliteit leefomgeving zal deze taak nader worden uitgewerkt in overeenstemming met de inhoud
van artikel 1.12, eerste, tweede en derde lid, van de Wet natuurbescherming. Artikel 2.31a, onder a, van de
Omgevingswet voorziet hierin.

Het Bkl zal ook de instructieregels voor de totstandbrenging en de bescherming van het
natuurnetwerk Nederland bevatten. De Aanvulllingswet natuur voorziet op dit punt in een expliciete
opdracht in het voorgestelde artikel 2.31a, onder d. De bij algemene maatregel van bestuur te stellen
regels zullen een vergelijkbare strekking hebben en een vergelijkbaar beschermingsniveau verzekeren
als de regels die zijn gesteld in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening.1066
De mogelijkheid om «bijzondere provinciale natuurgebieden» en «bijzondere provinciale
landschappen» aan te wijzen, wordt gecontinueerd in het voorgestelde artikel 2.43, vijfde lid.
De in artikel 1.12, vierde lid, van de Wet natuurbescherming neergelegde specifieke monitoringsplicht en de daar
eveneens verwoorde rapportageplicht inzake het natuurnetwerk Nederland, zullen worden opgenomen in op de
artikelen 20.1, derde lid, en 20.2, derde lid, van de Omgevingswet te baseren algemene maatregelen van bestuur,
namelijk het voorgenomen Besluit kwaliteit leefomgeving en het voorgenomen Omgevingsbesluit.

Rol van de gemeente bij natuurbescherming
In de Wet natuurbescherming zijn geen verplichtingen voor gemeenten (of andere overheden)
opgenomen tot het treffen van actieve soortenbeschermingsmaatregelen. Zij hebben geen specifieke
verantwoordelijkheden ten aanzien van het in een gunstige staat van instandhouding brengen van de
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onder de reikwijdte van die wet vallende habitats en soorten, buiten de zorgplicht en de verplichting
om niet in strijd te handelen met de in de Wet natuurbescherming gestelde verboden om voor die
habitats en soorten nadelige handelingen te verrichten (passieve bescherming). 1067
Met de overheveling van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet verandert dat niet. Zoals aangegeven
in paragraaf 2.2 van deze memorie van toelichting, kunnen gemeenten wel baat hebben bij het eigener beweging
treffen van actieve maatregelen voor de betrokken soorten, om gemakkelijker een beroep te kunnen doen op
een vrijstelling of afwijking bij de omgevingsvergunning van de toepasselijke verbodsbepalingen.
Ook kunnen zij uiteraard op grond van autonoom beleid beslissen actief maatregelen te treffen ter bescherming
van natuur- of landschaps-waarden. De Omgevingswet biedt daarvoor de nodige instrumenten. Door verankering
van dit beleid in de gemeentelijke omgevingsvisie en door afstemming met het provinciale beleid en het
rijksbeleid – overeenkomstig artikel 2.2, eerste lid, van de Omgevingswet – worden de belangen van
transparantie, samenhang en effectiviteit maximaal gediend.

Programmatische aanpak
Artikel 1.13 van de Wet natuurbescherming voorziet in de mogelijkheid om in het kader van een
programmatische aanpak programma’s vast te stellen die tot doel hebben de draagkracht van de
natuur te verbeteren, waardoor ruimte ontstaat voor het toelaten van nieuwe economische
ontwikkelingen.1068
Een programmatische aanpak kan voor Natura 2000-gebieden aangewezen zijn, wanneer er problemen zijn die in
de weg staan aan de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen in die gebieden, die het niveau van het
individuele Natura 2000-gebied overstijgen en voor de oplossing waarvan maatregelen van verschillende
bestuursorganen nodig zijn. Een programma kan dan voorzien in een samenhangende, doelgerichte en
wetenschappelijk onderbouwde aanpak, waarbij de realisatie is gewaarborgd door een dwingende werking ten
opzichte van alle betrokken bestuursorganen en door een systeem van monitoring en bijsturing.
Een voorbeeld is de programmatische aanpak stikstof voor Natura 2000-gebieden (PAS). Een programmatische
aanpak hoeft niet altijd een landelijk karakter te hebben. Het kan ook gaan om een provinciale aanpak op regionaal
niveau, eventueel met betrokkenheid van meer provincies. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan de terugdringing
van de uitstoot van bepaalde schadelijke stoffen of aan het gebruik van grond- en oppervlaktewater als dat relevant
is voor de verwezenlijking van de doelstellingen in één of meer specifieke gebieden.
Bovendien kan een programmatische aanpak ook buiten Natura 2000-gebieden een meerwaarde bieden,
bijvoorbeeld voor een actieve leefgebiedenbenadering op regionaal niveau voor bepaalde soorten waarvoor dat in
het licht van de internationale verplichtingen nodig is. Ook dan kan de bundeling van de inzet van de bevoegdheden
van verschillende provincies, gemeenten, waterschappen en andere overheden tot een meer doelmatige aanpak
leiden en tegelijk ruimte voor economische en ruimtelijke ontwikkelingen genereren, doordat met de
programmatische aanpak de zekerheid wordt geboden dat het streven naar een gezonde populatie van de
betrokken soort daarbij niet in het gedrang komt (zie ook de paragrafen 2.3 en 2.8 van deze memorie van
toelichting).
Voor de situatie dat op landelijk niveau een programmatische aanpak nodig is, voorziet artikel 1.13, eerste lid,
aanhef, van de Wet natuurbescherming in vaststelling van de aanpak bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur. Op provinciaal niveau gebeurt dat ingevolge het zevende lid van voornoemd artikel bij provinciale
verordening. Bij algemene maatregel van bestuur of de verordening worden eisen opgenomen over de
onderwerpen die in elk geval in het programma moeten zijn uitgewerkt.

De overgang van de Wet natuurbescherming naar de Omgevingswet vereist geen aanvulling of
aanpassing van de Omgevingswet op het punt van de regeling van de programmatische aanpak.
Artikel 1.13 van de Wet natuurbescherming sluit aan op de artikelen 3.15 tot en met 3.19 van de Omgevingswet.
Het toepassingsbereik van die laatste artikelen strekt zich uit tot de verwezenlijking van doelstellingen op het vlak
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van de fysieke leefomgeving in brede zin, dus ook tot doelstellingen voor natuurwaarden in Natura 2000-gebieden
en – ook buiten Natura 2000-gebieden – voor dieren- en plantensoorten en hun leefgebieden.
Artikel 3.15, tweede lid, van de Omgevingswet biedt daarbij ruimte om de programmatische aanpak niet alleen in
te zetten voor de realisatie van bepaalde omgevings-waarden, maar ook voor de realisatie van niet in de vorm van
omgevings-waarden geformuleerde doelstellingen voor de fysieke leefomgeving. De voorbereidingsprocedure voor
het programma (artikel 1.13, vierde lid, van de Wet natuurbescherming) komt overeen met de op grond van de
artikelen 16.23 en 16.26 van de Omgevingswet geldende voorbereidings-procedure.

Nadere eisen aan het programma kunnen worden gesteld in het Bkl op grond van de artikelen 3.15,
derde lid, en 16.88, eerste lid, onder b, en tweede lid, van de Omgevingswet. Artikel 3.16, eerste lid,
van de Omgevingswet biedt de basis voor het stellen van regels over de in voorkomend geval met de
programmatische aanpak te creëren ontwikkelingsruimte, waarop een beroep kan worden gedaan bij
verlening van een omgevingsvergunning of andere vorm van toestemming voor projecten en andere
handelingen (artikel 1.13, derde lid, van de Wet natuurbescherming).
In het Bkl kan vervolgens voor de verlening van de omgevingsvergunning als eis worden gesteld dat aan de activiteit
ontwikkelingsruimte is toebedeeld.

Programmatische aanpak stikstof
De natuurwetgeving kent nu één programmatische aanpak, het programma aanpak stikstof. Dit
programma is op 1 juli 2015 in werking getreden en is destijds vastgesteld op grond van het toenmalige
artikel 19kg van de Natuurbeschermingswet 1998, dat voorzag in een wettelijke opdracht tot
vaststelling.
Het overgangsrecht van de Wet natuurbescherming (artikel 9.3, derde lid) voorziet in een
continuering van dit programma onder de Wet natuurbescherming. In het systeem van de Wet
natuurbescherming is de formele opdracht tot vaststelling van het programma expliciet tot
uitdrukking gebracht in artikel 2.1 van het Besluit natuurbescherming.
Aangezien in het stelsel van de Omgevingswet de wet zelf voorziet in verplichtingen tot
vaststelling van programma’s (paragraaf 3.2.2 van de Omgevingswet), voorziet dit
aanvullingswetsvoorstel in de opdracht tot vaststelling van het programma aanpak stikstof
(voorgesteld nieuw artikel 3.9, vierde lid, van de Omgevingswet).
De inhoud van de regels over het programma aanpak stikstof, opgenomen in hoofdstuk 2 van
het besluit natuurbescherming, zullen worden gecontinueerd in het Besluit kwaliteit
leefomgeving. Het kabinet zegt toe dat de in het kader van het programma aanpak stikstof bij
ministeriële vast te stellen regels over de toedeling en reservering van ontwikkelingsruimte
over de twee helften van het tijdvak van het programma (artikel 2.4, tweede lid, van het Besluit
natuurbescherming), over de bepaling van de omvang van ontwikkelingsruimte (artikel 2.7,
derde lid, van het Besluit natuurbescherming) en over de registratie van bijschrijvingen,
afschrijvingen en reserveringen van ontwikkelingsruimte (artikel 2.9, zesde lid, van het Besluit
natuurbescherming), na overleg met de provincies zullen worden vastgesteld.
Eveneens zegt het kabinet toe dat de vaststelling van de lijst van prioritaire projecten waarvoor
ontwikkelingsruimte wordt gereserveerd, blijft plaatsvinden in overeenstemming met de
provincies (artikel 2.8, eerste lid, van het Besluit natuurbescherming).
De regeling in de Omgevingswet heeft overigens – anders dan de regeling in de Wet
natuurbescherming – niet alleen betrekking op rijksprogramma’s of provinciale programma’s.
In hun omgevingsplan kunnen ook gemeenten voorzien in de inzet van een programmatische
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aanpak, om bepaalde in het omgevingsplan – al dan niet in de vorm dan omgevings-waarden
– geformuleerde doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bereiken.
Dat kunnen doelstellingen op het vlak van natuur en landschap zijn. De gemeenten beschikken
daarmee over een eigen instrument om niet alleen de natuur te versterken, maar ook ruimte
te creëren voor door de gemeente gewenste ruimtelijke ontwikkelingen die potentieel een
nadelig gevolg voor bepaalde natuurwaarden kunnen hebben. Voor zover het gaat om de
gemeenteschaal overstijgende gevolgen is een gezamenlijke aanpak met andere gemeenten
en de provincie uiteraard meer aangewezen.

Natura 2000-Gebieden
Hoofdstuk 2 van de Wet natuurbescherming stelt de noodzakelijke regels ter implementatie van het
beschermingsregime voor de speciale beschermingszones als neergelegd in de Vogelrichtlijn en de
Habitatrichtlijn. Samen vormen de beschermingszones in de verschillende lidstaten een Europees
ecologisch netwerk, «Natura 2000» genaamd. In de wet worden de speciale beschermingszones
aangeduid als «Natura 2000-gebied» (artikel 2.1, eerste lid, van de Wet natuurbescherming).
Kort samengevat komen verplichtingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn voor gebiedsbescherming op het
volgende neer:
a.

Aanwijzing Natura 2000-gebieden
Met het oog op de instandhouding van de in het wild op het Europese grondgebied van de lidstaten voorkomende
vogelsoorten, voorziet de Vogelrichtlijn in de plicht voor lidstaten om leefgebieden van bepaalde kwetsbare
vogelsoorten en trekvogels te beschermen. Hiertoe moeten de lidstaten de meest geschikte gebieden aanwijzen
als speciale beschermingszone (artikel 4 van de Vogelrichtlijn).
Met het oog op het in een gunstige staat van instandhouding brengen van natuurlijke habitats en habitats van
soorten van communautair belang in hun natuurlijke verspreidingsgebied, voorziet de Habitatrichtlijn in de plicht
om speciale beschermingszones voor deze habitats aan te wijzen, zodat er een coherent Europees ecologisch
netwerk tot stand wordt gebracht, «Natura 2000» genaamd; de speciale beschermingszones voor de leefgebieden
van vogelsoorten maken integraal onderdeel van dat netwerk uit (artikelen 3 en 4 van de Habitatrichtlijn).
Anders dan bij de speciale beschermingszones voor vogels, vindt bij de speciale beschermingszones voor habitats
op basis van een aanmelding door de lidstaten eerst een nadere selectie plaats door de Europese Commissie, die
de door de lidstaten aan te wijzen gebieden vervolgens plaatst op een lijst van gebieden van communautair belang.
Selectie en aanwijzing van speciale beschermingszones vindt alleen plaats op basis van in de richtlijnen uitgewerkte
ecologische criteria.

b.

Bepaling instandhoudingsdoelstellingen
De lidstaten moeten voor de speciale beschermingszones voor natuurlijke habitats en habitats van soorten
prioriteiten stellen ten aanzien van de maatregelen om de habitats in een gunstige staat van instandhouding te
behouden of te herstellen (artikel 4, vierde lid, van de Habitatrichtlijn).
Deze plicht en de toepassing van de verplichting om instandhoudings- en beschermingsmaatregelen te treffen op
grond van artikel 4 van de Vogelrichtlijn en artikel 6 van de Habitatrichtlijn veronderstellen dat voor de speciale
beschermingszones instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgesteld.

c.

Beschermingsmaatregelen
De Vogelrichtlijn vereist, behalve de in artikel 3, eerste en tweede lid, onderdelen b, c een d, van de richtlijn
genoemde algemene beschermingsmaatregelen om populaties van de vogelsoorten en hun leefgebieden in een –
kort gezegd – adequate staat van instandhouding te houden of te herstellen, ook speciale
beschermingsmaatregelen voor de speciale beschermingszones (artikel 4, eerste lid, eerste volzin, en tweede lid,
van de Vogelrichtlijn).
Het beschermingsregime voor de speciale beschermingszones voor natuurlijke habitats en habitats van soorten
bestaat op grond van de Habitatrichtlijn uit:
–behoud- en herstelmaatregelen («instandhoudingsmaatregelen»), om een gunstige staat van instandhouding te
bereiken voor de habitats en soorten waarvoor de gebieden zijn aangewezen (artikel 6, eerste lid, van de
Habitatrichtlijn);
–«passende maatregelen», om verslechtering van de kwaliteit van de habitats en – een in het licht van de
doelstellingen van de richtlijn, zoals vertaald naar het gebied – significante verstoring van soorten in de gebieden
te voorkomen (artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn);
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–een voorafgaande «passende beoordeling» van nieuwe plannen of projecten die significant negatieve gevolgen
kunnen hebben voor het gebied, welke beoordeling betrekking heeft op de gevolgen van het plan of project,
rekening houdend met de instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. Alleen als uit de passende beoordeling
zekerheid is verkregen dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet worden aangetast, kan toestemming voor
het plan of project worden gegeven (artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn).
Op grond van dwingende redenen van groot openbaar belang kan een uitzondering worden toegelaten, maar alleen
als er geen alternatieven zijn en adequate compensatie voor de aangetaste natuurwaarden wordt geboden (artikel
6, vierde lid, van de Habitatrichtlijn).
De verplichtingen van artikel 6, tweede lid (passende maatregelen) en derde lid (procedure van voorafgaande
passende beoordeling), van de Habitatrichtlijn gelden ook voor de speciale beschermingszones voor vogels (artikel
7 van de Habitatrichtlijn).

Regeling in de Wet natuurbescherming
De in het voorgaande besproken verplichtingen voor gebiedsbescherming die voortvloeien uit de
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn als volgt omgezet in de Wet natuurbescherming:
a.

Aanwijzing Natura 2000-gebieden
De aanwijzing van Natura 2000-gebieden geschiedt bij besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit, in sommige gevallen in overeenstemming met andere betrokken Ministers. Bij het
aanwijzingsbesluit wordt een kaart opgenomen waarop de begrenzing van het gebied nauwkeurig is aangegeven.
Op de voorbereiding van het besluit is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing (artikel 2.1,
eerste, tweede en derde lid, van de Wet natuurbescherming), behalve in gevallen waarin sprake is van wijzigingen
van ondergeschikte aard (artikel 2.1, zevende lid). De bevoegdheid tot aanwijzing is op het rijksniveau belegd,
aangezien het hier om een directe omzetting van internationale verplichtingen gaat waarbij een voldoende dekking
op landelijk niveau moet zijn verzekerd en geen ruimte bestaat voor regionale afwegingen. Ook de allocatie van
hersteldoelstellingen in de aanwijzingsbesluiten is provincie-overstijgend (zie hierna onder b).

b.

Bepaling instandhoudingsdoelstelling
In het besluit tot aanwijzing van een Natura 2000-gebied worden in elk geval de instandhoudingsdoelstelling voor
het Natura 2000-gebieden opgenomen voor de leefgebieden voor vogels, voor zover nodig ter uitvoering van de
Vogelrichtlijn, of de natuurlijke habitats en habitats van soorten, voor zover nodig ter uitvoering van de
Habitatrichtlijn (artikel 2.1, vierde lid, van de Wet natuurbescherming). Over de wijze waarop de doelstellingen
worden bepaald zijn geen specifieke regels gesteld; de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn in dezen leidend.
Artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn vereist minimaal het behoud (oppervlakte en kwaliteit) van de
betrokken leefgebieden voor vogels, natuurlijk habitats en habitats van soorten. Om in overeenstemming met de
artikelen 1 en 2 van de Vogelrichtlijn en de artikelen 2, tweede lid, 3, eerste lid, en 6, eerste lid, van de
Habitatrichtlijn op landelijk niveau een gunstige staat van instandhouding te realiseren, zal in veel gebieden evenwel
ook herstel (verbetering kwaliteit of uitbreiding oppervlakte) van de betrokken leefgebieden of habitats moeten
plaatsvinden. De hersteldoelstellingen worden strategisch gelokaliseerd, te weten in die gebieden waar, gegeven
de natuurlijke omstandigheden en menselijke en economische activiteiten, herstel het best kan worden
gerealiseerd. De landelijk te realiseren doelstellingen en de systematiek voor het hiervan afleiden van de
gebiedsdoelstellingen zijn neergelegd in het Natura 2000-doelendocument.

c.

Beschermingsmaatregelen
De Wet natuurbescherming voorziet in de volgende beschermingsmaatregelen:
1°. Artikel 2.2 van de Wet natuurbescherming bevat een algemene opdracht aan gedeputeerde staten van de
provincies om de beschermingsmaatregelen, «instandhoudingsmaatregelen» en «passende maatregelen», te
treffen die worden voorgeschreven in de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.
Een goede omzetting van deze richtlijnen vereist dat de verantwoordelijkheid eenduidig wordt belegd. In
overeenstemming met het Bestuursakkoord natuur en het Natuurpact is dat gebeurd bij de provincies, die
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het gebiedsgerichte beleid. Alleen voor zover sprake is van
oppervlaktewateren in beheer bij het Rijk, defensieterreinen of terreinen voor het beheer waarvan een andere
Minister dan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verantwoordelijk is, ligt de
verantwoordelijkheid om de vereiste maatregelen te nemen bij de daarvoor in artikel 2.10, eerste lid, van de Wet
natuurbescherming aangewezen Minister.
De verantwoordelijkheid voor het treffen van de instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen betekent
dat het betrokken bestuursorgaan op dit punt een regierol vervult. Het bestuursorgaan moet er bijvoorbeeld ook
op toezien dat de in het beheerplan voorziene maatregelen daadwerkelijk worden getroffen door de daarvoor
bevoegde gezagen en moet terreinbeheerders en andere bevoegde gezagen daarop aanspreken.
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Voor de invulling van hun verantwoordelijkheid kunnen de provincies – en soms het Rijk – een heel scala van
maatregelen op het vlak van gebiedsinrichting, beheer en ontwikkeling en bescherming inzetten, met
gebruikmaking van de verschillende instrumenten die worden geboden door het reguliere omgevingsrecht (zie het
gestelde in paragraaf 2.8 van deze memorie van toelichting) en de in het navolgende besproken specifieke
instrumenten van de Wet natuurbescherming. De maatregelen moeten al naar gelang de
instandhoudingsdoelstellingen verzekeren dat de leefgebieden en habitats worden behouden (kwaliteit en
oppervlakte) en dat zo nodig herstel plaatsvindt.
2°.Artikel 2.3 in samenhang met artikel 2.10, derde lid, van de Wet natuurbescherming schrijft voor dat
gedeputeerde staten van de provincie waarin een Natura 2000-gebied geheel of grotendeels is gelegen, een
specifiek programma onder de naam «beheerplan» vaststellen, waarin in ieder geval wordt beschreven welke
beschermingsmaatregelen, instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen met het oog op de
instandhoudingsdoelstellingen worden getroffen en wordt aangegeven welke resultaten daarmee worden beoogd.
Voor zover de plicht tot het nemen van die maatregelen betrekking heeft op oppervlaktewateren in beheer bij het
Rijk of op bepaalde rijksterreinen, ligt die plicht voor het vaststellen van het beheerplan bij de daarvoor in artikel
2.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming aangewezen Minister.
De bevoegde bestuursorganen zijn gehouden zorg te dragen voor een tijdige uitvoering van de in het beheerplan
opgenomen maatregelen waarmee zij hebben ingestemd. Het beheerplan wordt vastgesteld voor een tijdvak van
ten hoogste zes jaar, met een eenmalige verlengingsmogelijkheid met zes jaar. Op de voorbereiding is afdeling 3.4
van de Afdeling bestuursrecht van toepassing, waarbij zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht door
eenieder. In gevallen waarin sprake is van wijzigingen van ondergeschikte aard, kan het bevoegd gezag afdeling 3.4
van de aangehaalde wet buiten toepassing laten (artikel 2.3, zesde lid).
3°. Artikel 2.4 van de Wet natuurbescherming schrijft voor dat, als dat nodig is gelet op de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, aan degene die een handeling verricht of voornemens is dat te doen:
–een informatieverplichting wordt opgelegd,
–de plicht wordt opgelegd om preventieve of herstelmaatregelen te treffen,
–beperkingen worden opgelegd voor de uitvoering van handelingen of
–de plicht wordt opgelegd de handeling niet uit te voeren of te staken. Dat kan individueel, bij besluit van
gedeputeerde staten (artikel 2.4, eerste lid), of generiek, bij verordening van provinciale staten (artikel 2.4, derde
lid).
In situaties waarin onmiddellijk moet worden ingegrepen om schade voor de te beschermen natuurwaarden te
voorkomen, bijvoorbeeld bij de constatering van een lozing van schadelijke stoffen, kan het bevoegd gezag ook
mondeling een verplichting opleggen, en deze verplichting vervolgens zo spoedig mogelijk alsnog op schrift stellen
(artikel 2.4, tweede lid).
4°. Artikel 2.5 van de Wet natuurbescherming schrijft voor dat, als dat nodig is gelet op de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied, de toegang tot een Natura 2000-gebied door gedeputeerde staten
wordt verboden of beperkt. Voor zover sprake is van oppervlaktewateren in beheer bij het Rijk of van bepaalde
rijksterreinen, ligt die bevoegdheid bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (artikel 2.10, eerste
lid, onderdeel b, van de Wet natuurbescherming). Een verbod of beperking geldt niet voor rechthebbenden van
een in het desbetreffende gebied gelegen onroerende zaak, voor zover het verbod of de beperking de toegang tot
de zaak ernstig zou belemmeren (artikel 2.5, tweede lid).
5°. Artikel 2.6 van de Wet natuurbescherming schrijft voor dat gedeputeerde staten feitelijke handelingen
verrichten of laten verrichten, als dat nodig is gelet op de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000gebied, en regelt dat de eigenaar en degene die een gebruiksrecht heeft dat moeten gedogen. Voor zover sprake is
van oppervlaktewateren in beheer bij het Rijk of van bepaalde rijksterreinen, ligt die plicht bij de daarvoor in artikel
2.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming aangewezen Minister.
Behalve bij een spoedeisend belang, vindt de uitvoering van de feitelijke handelingen pas plaats nadat vier weken
zijn verstreken na schriftelijke aankondiging aan eigenaar en gebruiksgerechtigde.
6°. De artikelen 2.7 en 2.9 van de Wet natuurbescherming voorzien in een vergunningplicht voor projecten en
andere handelingen die gelet op de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura 2000-gebied kunnen leiden tot
een kwaliteitsverslechtering of een significante verstoring in de zin van artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn.
De vergunning wordt verleend door gedeputeerde staten van de provincie waarin de activiteit grotendeels
plaatsvindt, tenzij deze bevoegdheid bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is neergelegd
(artikel 1.3, eerste en vijfde lid, van de Wet natuurbescherming).
Wanneer sprake is van een plan of project met mogelijk significante gevolgen voor het gebied, is het opstellen van
een voorafgaande passende beoordeling in de zin van artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn vereist en geldt
ook overigens het afwegingskader van artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn.

480

7°. De aanvrager kan op grond van het Besluit omgevingsrecht ervoor kiezen om de Natura 2000-toets onderdeel
te laten zijn van de omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Een aparte
Natura 20000-vergunning van gedeputeerde staten of de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is
dan niet meer nodig.
Het college van burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag voor de verlening van deze
omgevingsvergunning. Het college kan de aangevraagde vergunning alleen verlenen wanneer gedeputeerde staten
of de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de gevolgen van de activiteit voor een Natura 2000gebied een positief oordeel hebben gegeven in een verklaring van geen bedenkingen. Voor tracébesluiten als
bedoeld in de Tracéwet en wegaanpassingsbesluiten als bedoeld in de Spoedwet wegverbreding is geregeld dat de
Natura 2000-toets wordt betrokken bij de totstandkoming van deze besluiten. Voor de handelingen waarop deze
besluiten betrekking hebben, is geen separate Natura 2000-vergunning vereist (artikel 9, vierde tot en met zesde
lid, van de Spoedwet wegverbreding en artikel 13, zevende, achtste en negende lid, van de Tracéwet).
8°. De beslistermijn voor de behandeling van een aanvraag om een Natura 2000-vergunning bedraagt dertien
weken, met de mogelijkheid om de termijn eenmalig te verlengen met zeven weken (artikel 5.1, eerste en tweede
lid, van de Wet natuurbescherming). Wanneer de Natura 2000-toets onderdeel uitmaakt van een
omgevingsvergunning, bedraagt de termijn ten hoogste zes maanden, te verlengen met ten hoogste zes weken
(artikel 3:18, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3.12, achtste lid, van de Wet algemene
bepalingen omgevingswet).

Bijzondere voorzieningen
Uitzondering vergunningplicht
Artikel 2.9 van de Wet natuurbescherming voorziet in een aantal uitzonderingen op de
vergunningplicht van artikel 2.7, mits aan bepaalde voorwaarden en beperkingen is voldaan.
Deze gelden – kort gezegd – voor activiteiten die worden verricht in overeenstemming met het beheerplan (eerste
lid), voor activiteiten die zijn aan te merken als zogenoemd «bestaand gebruik» (tweede lid), voor activiteiten die
zijn vrijgesteld bij provinciale verordening (derde en vierde lid) en voor activiteiten waarvan de effecten vallen onder
de reikwijdte van een programmatische aanpak en die binnen bepaalde bij algemene maatregel van bestuur
vastgestelde grenswaarden vallen (vijfde en zesde lid).
Als de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op grond van artikel 1.3 van de Wet natuurbescherming
en artikel 1.3 van het Besluit natuurbescherming bevoegd gezag is, kan hij vrijstelling verlenen bij ministeriële
regeling.

Bijzondere nationale natuurgebieden
Artikel 2.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in de bevoegdheid van de Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit om, in aanvulling op de bescherming van Natura 2000-gebieden, extra
gebieden te beschermen door het treffen van passende maatregelen voor «bijzondere nationale
natuurgebieden».
Dit kan in de volgende vier situaties nodig zijn:
a.

Uit jurisprudentie van het Hof van Justitie volgt dat lidstaten gebieden die door hen zijn aangemeld voor plaatsing
op de lijst van gebieden van communautair belang (artikel 4, eerste lid, van de Habitatrichtlijn), alvast moeten
beschermen in afwachting van plaatsing van die gebieden op deze lijst. Dit om te voorkomen dat het bereiken van
de doelen van de richtlijnen in de periode tot de vaststelling van de lijst van gebieden van communautair belang
wordt gefrustreerd.
Artikel 2.11, eerste lid, onderdeel a, van de Wet natuurbescherming voorziet in de bevoegdheid van de Minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om in afwachting van definitieve Europese besluitvorming deze
gebieden te beschermen met toepassing van de door het derde lid van dat artikel geboden specifieke wettelijke
instrumenten. Daarbij zal de Minister uiteraard steeds moeten bezien in hoeverre inzet van de betrokken specifieke
instrumenten daadwerkelijk noodzakelijk is, in het licht van de aard, het gebruik en het beheer van het gebied en
de bescherming die door andere maatregelen al wordt geboden of kan worden geboden.
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b.

In artikel 5 van de Habitatrichtlijn is voorzien in de procedure voor geschillen tussen de Europese Commissie en een
lidstaat over de aanmelding van gebieden door de lidstaat. Op grond van artikel 5, vierde lid, is gedurende die
procedure artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn van toepassing op het betrokken gebied. Het Hof van Justitie
heeft geoordeeld dat de toepasselijkheid van dit beschermingsregime gedurende de procedure van het geschil in
nationaal recht moet worden omgezet.
Artikel 2.10, eerste lid, onderdeel b, van de Wet natuurbescherming voorziet hierin, in samenhang met de met het
derde lid van dat artikel geboden specifieke wettelijke instrumenten. Ook hier geldt dat de daadwerkelijke inzet
van de in die bepaling opgenomen bevoegdheid zal afhangen van de vraag of dat in het licht van de te bieden
bescherming en de inzet van eventuele andere beschermingsmaatregelen noodzakelijk is.

c.

Het kan voorkomen dat bij de realisatie van projecten met significante gevolgen voor een Natura 2000-gebied onder
toepassing van artikel 6, vierde lid, van de Habitatrichtlijn compenserende maatregelen moeten worden getroffen
die alleen mogelijk zijn in een gebied dat op dat moment geen deel uitmaakt van het Natura 2000-netwerk. Dat
gebied zal dan alsnog onderdeel moeten gaan uitmaken van dat netwerk, hetzij door aanwijzing van dat gebied als
nieuw gebied, hetzij door opname van dat gebied in een bestaand Natura 2000-gebied.
Artikel 2.8, achtste lid, van de Wet natuurbescherming draagt dat op aan de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit. In afwachting van het moment waarop het (gewijzigde) aanwijzingsbesluit onherroepelijk is
geworden, is het wenselijk het gebied al de nodige bescherming te bieden. Artikel 2.11, eerste lid, onderdeel c, in
samenhang met de door het derde lid van dat artikel geboden specifieke wettelijke instrumenten, voorziet daarin.

d.

Zoals in paragraaf 2.8 van deze memorie van toelichting is aangegeven zijn ook actieve beschermingsmaatregelen
nodig voor het bereiken van de resultaatsverplichtingen die voortvloeien uit de Vogelrichtlijn of de Habitatrichtlijn.
Het kan zijn dat op enig moment blijkt dat ter realisatie van die verplichtingen op rijksniveau moet worden
ingegrepen door aanwijzing van bijzondere nationale natuurgebieden. Artikel 2.11, eerste lid, onderdeel d, in
samenhang met de door het derde lid van dat artikel geboden specifieke wettelijke instrumenten, voorziet daarin.
Op het besluit tot aanwijzing van deze gebieden zijn de regels voor de besluiten tot aanwijzing van Natura 2000gebieden van overeenkomstige toepassing (artikel 2.11, tweede lid, van de Wet natuurbescherming).

Wanneer een gebied op één van de voornoemde gronden (a tot en met d) is aangewezen als bijzonder
beschermingsgebied, is de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevoegd om
verschillende passende maatregelen, waarin de Omgevingswet voorziet ter bescherming van Natura
2000-gebieden, toe te passen (artikel 2.11, derde lid, van de Wet natuurbescherming).
Daarbij kan het gaan om het treffen van maatregelen op basis van de voorgestelde aanschrijvingsbevoegdheid
(artikel 2.4 van de Wet natuurbescherming), om toegangsbeperkingen of -verboden (artikel 2.5 van de Wet
natuurbescherming) of om het treffen van feitelijke behoud- of herstelmaatregelen (artikel 2.6 van de Wet
natuurbescherming). Wanneer dit uit een oogpunt van een efficiënte uitvoering van dit wetsvoorstel wenselijk is,
kan de uitoefening van de hiervoor genoemde bevoegdheden en taken bij algemene maatregel van bestuur worden
overgedragen aan provincies. Zolang dit niet het geval is, stemt de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit de te treffen maatregelen af met de provincies waarin het betrokken gebied is gelegen. Waar het
gaat om gebieden die vooruitlopend op hun aanwijzing als Natura 2000-gebied zijn aangewezen als bijzonder
beschermingsgebied (artikel 2.11, eerste lid, onderdeel a, b of c, van de Wet natuurbescherming), geldt uiteraard
de hoofdregel dat provincies het bevoegd gezag zijn zodra deze gebieden daadwerkelijk een Natura 2000-gebied
zijn geworden (zie de artikelen 2.4, 2.5 en 2.6 van de Wet natuurbescherming).

Omzetting in Omgevingswet
Voorgesteld wordt de inhoud van de in het voorgaande weergegeven bepalingen van de Wet natuurbescherming voor de Natura 2000-gebieden als volgt te laten landen in de Omgevingswet en de daarop
gebaseerde uitvoeringsregelgeving:
a. Aanwijzing Natura 2000-gebieden 1069
Voorzien is in een bevoegdheid van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om Natura
2000-gebieden aan te wijzen (voorgesteld artikel 2.4, eerste lid, van de Omgevingswet).
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In het Bkl zullen de regels over de aanwijzing worden vastgesteld. Artikel 2.31a, eerste lid, onder a, van de
Omgevingswet brengt dit tot uitdrukking.
–Voor de overeenstemming met andere Ministers die in bepaalde situaties vereist is, komt de in artikel 2.2 van de
Omgevingswet opgenomen algemene regeling voor afstemming en samenwerking tussen bestuursorganen in de
plaats.
–De voorbereidingsprocedure voor de aanwijzing en de procedure voor intrekking of wijziging van de aanwijzing
worden geregeld in het nieuwe voorgestelde artikel 16.25a, eerste en tweede lid, in samenhang met artikel 16.22
van de Omgevingswet (toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht).
–Anders dan in de Wet natuurbescherming is de kring van inspraakgerechtigden in het systeem van de
Omgevingswet uitgebreid naar eenieder (artikel 16.23 van de Omgevingswet). Dat geldt op grond van dit
wetsvoorstel dus ook voor de totstandkoming van besluiten tot aanwijzing van Natura 2000-gebieden.
–Het voorstel voor een Invoeringswet Omgevingswet zal regelen in welke gevallen afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht buiten toepassing kan blijven.
–De plicht om zorg te dragen voor actualisatie van het aanwijzingsbesluit zal bij algemene maatregel van bestuur –
het voorgenomen Omgevingsbesluit – op grond van artikel 16.88, eerste lid, onder a, van de Omgevingswet worden
geregeld (voorgesteld artikel 2.31a, onder b, van de Omgevingswet).

Met het aanwijzingsbesluit voor Natura 2000-gebieden wordt een nieuw specifiek instrument
toegevoegd aan het instrumentenpalet van de Omgevingswet.
Hiervoor is gekozen, omdat voor deze specifieke gebieden geen van de reeds in de Omgevingswet voorziene
instrumenten geschikt is om de functie van de huidige aanwijzingsbesluiten over te nemen. In het stelsel van de
Omgevingswet zou normaliter het omgevingsplan het meest aangewezen instrument zijn voor de afbakening van
gebieden en de bepaling van de daarvoor noodzakelijke beschermingsmaatregelen. Dat geldt althans voor gebieden
die binnen de gemeentegrens vallen en ten aanzien waarvan lokale afwegingsruimte bestaat. In dit geval is evenwel
sprake van grotere gebieden, die veelal zijn gelegen op het grondgebied van meer dan één gemeente. Deels zijn de
gebieden gelegen in delen van de Noordzee, die niet gemeentelijk en provinciaal zijn ingedeeld en dus sowieso
enkel door het Rijk zouden kunnen worden aangewezen. Aanwijzing van de gebieden bij omgevings-plannen van
individuele gemeenten en deels bij rijksbesluiten zou dan ook een heel versnipperd beeld geven en het zou voor
burgers, ondernemers en overheden moeilijk worden om zo inzicht te verkrijgen in de precieze ligging en afbakening
van de ruim 160 Natura 2000-gebieden die Nederland rijk is.
Daar komt bij dat noch ten aanzien van de gebiedsaanwijzingen noch ten aanzien van het daarvoor geldende
specifieke beschermingsregime sprake is van enige lokale afwegingsruimte, waardoor ook de meerwaarde van
aanwijzing bij omgevingsplan ontbreekt. Bij de speciale beschermingszones voor natuurlijke habitats en habitats
van soorten die moeten worden aangewezen op grond van de Habitatrichtlijn is sprake van een één-op-één
omzetting van de door de Europese Commissie op grond van artikel 4 van de Habitatrichtlijn vastgestelde lijst van
gebieden van communautair belang.
Bij de speciale beschermingszones voor leefgebieden van vogels en voor trekvogels die op grond van de
Vogelrichtlijn moeten worden aangewezen, moeten ingevolge artikel 4 van die richtlijn de daarvoor meest geschikte
gebieden binnen Nederland, met inbegrip van de exclusieve economische zone, worden aangewezen; dat is een
afweging die de individuele provincies en gemeenten overstijgt. Ook ten aanzien van de voor de gebieden te treffen
beschermingsmaatregelen is geen sprake van lokale afwegingsruimte.
De treffen maatregelen worden vastgelegd in het beheerplan voor het Natura 2000-gebied en bij de bepaling
daarvan hebben de provincies – soms het Rijk – de regie. Dit vloeit voort uit de schaal van de gebieden en de vereiste
samenhang van de maatregelen ter bereiking van de instandhoudingsdoelstellingen; die doelstellingen worden –
zoals in het voorgaande is uiteengezet – vanuit een landelijk perspectief met inachtneming van de
Europeesrechtelijke verplichtingen aan de gebieden toegedeeld en zijn dus voor gemeenten een vaststaand
gegeven zijn. Op het punt van de te treffen maatregelen is het gemeentelijke omgevingsplan dus evenmin leidend
en derhalve is ook de samenhang tussen de aangewezen gebieden en in het omgevingsplan te treffen maatregelen
geen argument om de aanwijzing van de gebieden in het omgevingsplan op te nemen.
Ingeval wel zou worden gekozen voor aanwijzing van Natura 2000-gebieden bij omgevingsplan, zouden voor de
betrokken gemeenten bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 2.25 heel precieze instructieregels
moeten worden vastgesteld, waarin de precieze begrenzing – die overigens in de loop der tijd ook weer kan wijzigen
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– al op voorhand wordt bepaald. Duidelijk is dat dit een weinig doelmatige en doorzichtige gang van zaken zou zijn,
die niet bijdraagt aan de doelen van de Omgevingswet.
Het voorgaande betekent niet dat er geen enkele relatie is met de omgevingsplannen van gemeenten en dat de
aanwijzing van de Natura 2000-gebieden daarin geen enkele doorwerking zou hebben. Sowieso geldt dat de
omgevingsplannen, als zij significant negatieve gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied, alleen
kunnen worden vastgesteld als eerst een passende beoordeling in de zin van artikel 6, derde lid, van de
habitatrichtlijn moet zijn uitgevoerd.
Kan op grond van die passende beoordeling niet zonder redelijke wetenschappelijke twijfel worden uitgesloten dat
de natuurlijke kenmerken van het gebied worden aangetast, dan kan het omgevingsplan niet worden vastgesteld.
Dat zal onder meer het geval zijn als bepaalde functies worden toegelaten in het gebied die in de weg staan aan het
behoud of herstel van de relevante natuurwaarden in het gebied overeenkomstig de vastgestelde
instandhoudingsdoelstellingen. Ook voor de daadwerkelijke invulling van de functies als voorzien in het
omgevingsplan is nog een toets nodig als het gaat om activiteiten – projecten of andere handelingen – die nadelige
gevolgen kunnen hebben voor habitats en soorten waarvoor het Natura 2000-gebied is aangewezen. Voor
dergelijke activiteiten is een omgevingsvergunning nodig en bij projecten met mogelijk significant negatieve
gevolgen geldt daarbij dat opnieuw, maar nu op het niveau van de concrete activiteit, een passende beoordeling
zal moeten worden uitgevoerd.
Het ligt in de rede dat gemeenten in hun omgevingsplannen hierop inspelen en het plan zo invullen dat dit in de
praktijk ook uitvoerbaar zal blijken. Verwezen zij verder na het hierna in onderdeel c, onder 6°, gestelde. Tot slot
ligt er een relatie, waar provincies, soms het Rijk, met gemeenten afspraken kunnen maken om bepaalde regels in
het omgevingsplan op te nemen, die een positieve bijdrage leveren aan het realiseren van de
instandhoudingsdoelstellingen voor het betrokken Natura 2000-gebied.
Zo nodig kunnen Rijk en provincies door middel van instructieregels of – in het uiterste geval – specifieke instructies
op grond van de artikelen 2.22, 2.24, 2.33 en 2.34 verzekeren dat het beleid ten aanzien van Natura 2000-gebieden
in de omgevingsplannen doorwerkt. Instructieregels worden in ieder geval in het voorgenomen Bkl gesteld voor de
bescherming van het natuurnetwerk Nederland op land, waarvan de Natura 2000-gebieden deel uitmaken. Om een
optimale kenbaarheid en doorwerking in beleids- en besluitvorming te verzekeren, zullen de aanwijzingsbesluiten
in de toekomst, bij de verdere ontwikkeling van het digitaal stelsel Omgevingswet, in het voorgenomen
Omgevingsbesluit worden aangewezen als omgevingsdocument, op grond van artikel 16.2, tweede lid, van de
Omgevingswet.

b. Bepaling instandhoudingsdoelstellingen
De Omgevingswet voorziet in vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000gebieden door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de aanwijzing van deze
gebieden (voorgesteld artikel 2.43, eerste lid, van de Omgevingswet). 1070
Op grond van artikel 2.24, eerste lid, van de Omgevingswet worden bij algemene maatregel van bestuur – het
voorgenomen Besluit kwaliteit leefomgeving – in ieder geval instructieregels gesteld over de vaststelling van
instandhoudingsdoelstellingen (voorgesteld artikel 2.31a, eerste lid, onder a).
Deze instructieregels zullen een gelijke strekking hebben als artikel 2.1, vierde lid, van de Wet natuurbescherming.
Er is niet gekozen voor een formulering van instandhoudingsdoelstellingen in de vorm van omgevingswaarden, vast
te stellen bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 2.14 van de Omgevingswet. Het is immers niet
mogelijk te volstaan met het vaststellen van enkele omgevingswaarden voor afgebakende categorieën van
natuurwaarden.
De instandhoudingsdoelstellingen per gebied zijn immers niet alleen afhankelijk van de op landelijk niveau te
realiseren overkoepelende doelstellingen, maar ook van de specifieke kenmerken van het gebied en de huidige
staat van instandhouding van de relevante natuurwaarden in dat gebied.
Voor de ruim 160 Natura 2000-gebieden zou dat leiden tot een zeer gedifferentieerde vastlegging in het
voorgenomen Besluit kwaliteit leefomgeving van lijsten van omgevingswaarden die voor elk habitattype of
leefgebied van een soort in elk gebied weer anders kan zijn. Bovendien zullen op basis van ontwikkelingen in de
gebieden met enige regelmaat aanpassingen nodig zijn, wat ook enige flexibiliteit vraagt. Het ligt dan ook in de rede
de instandhoudingsdoelstellingen, net als nu het geval is, op te nemen in het aanwijzingsbesluit voor het betrokken
Natura 2000-gebied.
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Op die manier is alle voor het beschermingsregime en beleid relevante informatie over het gebied in één-enhetzelfde document te vinden, kan relatief snel worden ingespeeld op wenselijk gebleken actualisaties en wordt
ook recht gedaan aan het feit dat bij deze vaststelling sprake is van een voor beroep vatbaar besluit van algemene
strekking. In het voorgaande is al aangegeven dat, waar hier sprake is van een landelijk verdelingsvraagstuk,
besluitvorming op rijksniveau is aangewezen, en is ingegaan op de verhouding tot de omgevingsplannen.

c. Beschermingsmaatregelen
1°. De in artikel 2.2 van de Wet natuurbescherming neergelegde taak van gedeputeerde staten van de provincies
om «instandhoudingsmaatregelen» en «passende maatregelen» te treffen wordt in de Omgevingswet toegevoegd
aan de in artikel 2.18, eerste lid, van de Omgevingswet genoemde taken die in ieder geval bij het provinciebestuur
berusten (nieuw onderdeel f, onder 2°, eerste streepje). Voor die gevallen waarin – overeenkomstig artikel 2.10,
eerste lid, van de Wet natuurbescherming – de betrokken taak bij één van de Ministers ligt, wordt dit op grond van
het voorgestelde artikel 2.19, vierde lid, onder b van de Omgevingswet geregeld bij algemene maatregel van
bestuur.
Een precisering van deze taak zal worden opgenomen in een instructieregel in het Besluit kwaliteit leefomgeving,
op grond van artikel 2.24, eerste lid, van de Omgevingswet (voorgesteld artikel 2.31a van de Omgevingswet).
2°. Voor de in artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming geregelde beheerplannen voor Natura 2000-gebieden is
geen wijziging van de Omgevingswet noodzakelijk. Artikel 3.8, derde lid, van de Omgevingswet bevat de opdracht
voor gedeputeerde staten van de provincie waarin het Natura 2000-gebied geheel of grotendeels is gelegen om
een beheerplan vast te stellen.
Op de voorbereiding daarvan is op grond van de artikelen 16.23 en 16.27 van de Omgevingswet afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht van toepassing, waarbij zienswijzen naar voren kunnen worden gebracht door
eenieder. Het voorstel voor een Invoeringswet Omgevingswet zal regelen in welke gevallen afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht buiten toepassing kan blijven. Eisen aan de inhoud en de duur van het beheerplan
zullen in de vorm van instructieregels worden gesteld bij algemene maatregel van bestuur – het voorgenomen
Besluit kwaliteit leefomgeving – op grond van artikel 2.24, eerste lid, van de Omgevingswet.
De plicht voor de daarvoor bevoegde bestuursorganen om tijdig uitvoering te geven aan de in het beheerplan
opgenomen maatregelen waarmee zij hebben ingestemd, zal eveneens in die algemene maatregel van bestuur
worden geregeld, op grond van artikel 3.12 van de Omgevingswet.
3°. De in artikel 2.4 van de Wet natuurbescherming neergelegde aanschrijvingsbevoegdheid van het provinciaal
bestuur om bepaalde verboden of plichten op te leggen aan degene die een activiteit uitvoert of voornemens is dat
te doen, zal in het systeem van de Omgevingswet worden vormgegeven als maatwerkvoorschrift als bedoeld in
artikel 4.5 of als maatwerkregel als bedoeld in artikel 4.6 van de Omgevingswet. Daartoe zal op grond van het
voorgestelde artikel 4.30 van de Omgevingswet bij algemene maatregel van bestuur – het voorgenomen Besluit
activiteiten leefomgeving – worden geregeld dat voor iedereen die een activiteit verricht met mogelijke
verslechterende of significant verstorende gevolgen voor een Natura 2000-gebied, een specifieke zorgplicht geldt
om mogelijke verslechterende of significant verstorende gevolgen te voorkomen, onder toepassing van de artikelen
4.5 en 4.6 van de Omgevingswet.
Wanneer het provinciaal bestuur het nodig acht om een concreet verbod of een concrete verplichting op te leggen,
kan het op grond van artikel 4.5 aan een burger of bedrijf een concreet maatwerkvoorschrift opleggen. Wanneer
het gaat om categorieën van gevallen, kunnen de concretiserende verboden of verplichtingen als maatwerkregel
worden opgelegd bij omgevingsverordening op grond van artikel 4.6. Wanneer de Minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit bevoegd gezag is in plaats van de provincie, kan hij soortgelijke verboden of verplichtingen als
uitvoeringstechnisch voorschrift bij regeling stellen op grond van artikel 4.3, vierde lid (nieuw), van de
Omgevingswet.
In spoedeisende gevallen, waarin er geen tijd is om een maatwerk-voorschrift vast te stellen, zal een toezichthouder
die constateert dat door een handelen of een nalaten mogelijk een verslechterend of significant verstorend effect
optreedt, de betrokkene mondeling informeren over zijn bevindingen. Daarbij geeft de toezichthouder aan
betrokkenen aan wat deze moet doen of nalaten om deze effecten te beperken of ongedaan te maken. Doet
betrokkene niets met de informatie van de toezichthouder en neemt hij niet de geëigende maatregelen om nadelige
effecten voor het Natura 2000-gebied te voorkomen, dan handelt hij in strijd met de specifieke zorgplicht. Zo nodig
kan het bevoegd gezag overgaan tot bestuurlijke handhaving van de specifieke zorgplicht door oplegging van een
last onder bestuursdwang of dwangsom. Bovendien begaat betrokkene een strafbaar feit en loopt dus het risico op
strafvervolging.
4°. De in artikel 2.5 van de Wet natuurbescherming neergelegde bevoegdheid van gedeputeerde staten om de
toegang tot Natura 2000-gebieden geheel of gedeeltelijk te beperken of te verbieden, is opgenomen in het
voorgestelde artikel 2.44, eerste lid, van de Omgevingswet. Het geval waarin deze bevoegdheid kan en moet
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worden toegepast – indien een beperking of verbod nodig is gelet op de instandhoudingsdoelstelling voor het
gebied – en de uitzondering op deze beperking of dit verbod voor rechthebbenden van onroerende zaken in dit
gebied, zullen worden geregeld in de vorm van een instructieregel voor het bevoegd gezag in het voorgenomen
Besluit kwaliteit leefomgeving, op grond van artikel 2.24, eerste lid, van de Omgevingswet.
5°. De in artikel 2.6 van de Wet natuurbescherming neergelegde plicht voor gedeputeerde staten om bepaalde
feitelijke herstel- of behouds-maatregelen te (laten) verrichten, zullen in de vorm van instructieregels over de
uitvoering van de taak, genoemd in het voorgestelde artikel 2.18, eerste lid, onder f, onder 2°, eerste streepje, van
de Omgevingswet, worden opgenomen in een algemene maatregel van bestuur – het voorgenomen Besluit
kwaliteit leefomgeving – op grond van artikel 2.24, eerste lid, en 2.25, eerste lid, onder b, van de Omgevingswet
(voorgesteld artikel 2.31a van de Omgevingswet). Dat geldt ook voor de toe te passen procedure.
De plicht voor de eigenaar of gebruiksgerechtigde om die maatregel te gedogen worden geregeld in het
voorgestelde artikel 10.10a, eerste lid, van de Omgevingswet.
6°. De in de artikelen 2.7 en 2.8 van de Wet natuurbescherming gestelde regels over de specifieke vergunning voor
potentieel schadelijke activiteiten voor Natura 2000-gebieden worden met dit wetsvoorstel geheel geïntegreerd
met de in de artikelen 5.1 en verder van de Omgevingswet gestelde regels over de omgevingsvergunning. Daarvoor
wordt voorgesteld om de reikwijdte van het in artikel 5.1, eerste lid, van de Omgevingswet opgenomen verbod om
zonder omgevingsvergunning bepaalde activiteiten te verrichten, uit te breiden tot «Natura 2000-activiteiten»;
deze activiteiten worden in de bijlage van de Omgevingswet inhoudelijk op gelijke wijze omschreven als de
projecten en andere handelingen die op grond van artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming
vergunningplichtig zijn.
Het in artikel 2.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming opgenomen vereiste van het opstellen van een
voorafgaande passende beoordeling voor plannen of projecten met mogelijk significante gevolgen voor een Natura
2000-gebied wordt geregeld in het met het onderhavige wetsvoorstel geïntroduceerde artikel 16.53a van de
Omgevingswet.
Gezien de verplichting in artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn om een dergelijke passende beoordeling op te
stellen, gezien het feit dat het hier gaat om een zelfstandige verplichting die komt naast het daarmee
samenhangende inhoudelijke beoordelingskader voor projecten in het kader van de omgevingsvergunningplicht
voor Natura 2000-activiteiten en gezien het feit dat de verplichting niet alleen geldt voor projecten maar ook voor
plannen met mogelijk significante gevolgen voor Natura 2000-gebieden is de aanvulling van het reguliere
instrumentarium van de Omgevingswet met een dergelijke specifieke toets onontkoombaar. Hier is ook sprake van
een zekere analogie met de regels over milieueffectrapportages.
Waar in de Omgevingswet in verband met de Europeesrechtelijke verplichtingen al specifieke regels waren
opgenomen over milieueffectrapportages voor plannen, programma’s en projecten in afdeling 16.4 van de
Omgevingswet, is ervoor gekozen de regels over de passende beoordeling in een direct daarna volgende, nieuwe
afdeling 16.4A op te nemen. Het inhoudelijke beoordelingskader voor de verlening van een omgevingsvergunning
voor een Natura 2000-activiteit als neergelegd in artikel 2.8 van de Wet natuurbescherming, waar de passende
beoordeling deel van uitmaakt, zal worden opgenomen in een algemene maatregel van bestuur – het voorgenomen
Omgevingsbesluit – op grond van artikel 5.18 van de Omgevingswet.
Het inhoudelijke beoordelingskader voor de vaststelling van plannen met mogelijk significant negatieve gevolgen
voor een Natura 2000-gebied zal worden geregeld op grond van het met het onderhavige wetsvoorstel
geïntroduceerde artikel 2.31a, onder f, van de Omgevingswet. De vereiste voorafgaande passende beoordeling
geldt voor alle plannen, dus ook voor omgevingsplannen.
In het licht van de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak over de eisen die aan de passende
beoordeling voor bestemmingsplannen worden gesteld, in het bijzonder ingeval bestemmingsplannen functies
toelaten die stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden die voor stikstof gevoelig zijn, doet zich de
vraag voor in hoeverre deze toets de functie van het instrument «omgevingsplan» in gevaar brengt. Voor
gemeenten moet het omgevingsplan in de toekomst het integrale, gebiedsdekkende instrument worden ter
regulering van het gebruik en de bescherming van de leefomgeving; een instrument dat niet alleen voorziet in de
toedeling van functies aan locaties en regels ter zake met het oog op een goede ruimtelijke ordening, maar onder
meer ook alle regels bevat die worden gesteld in het belang van de fysieke leefomgeving. Daarbij zal vaak behoefte
bestaan aan een meer globale invulling van het omgevingsplan, waarmee ruimte wordt geboden voor een flexibele
invulling in de praktijk op basis van voorstellen van private partijen voor gebiedsontwikkeling («uitnodigingsplanologie»).
Door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden thans hoge eisen gesteld aan het onderzoek
ter voorbereiding van besluiten over plannen, in het bijzonder bestemmingsplannen, die een praktijk in de hand
werken van versnippering in plaats van een gebiedsdekkende, integrale aanpak. Als in een bestemmingsplan een
globalere bestemming is opgenomen die ruimte laat voor een flexibele invulling, wordt door de eis van de Afdeling
dat bij een passende beoordeling moet worden uitgegaan van een maximale planologische invulling getoetst op
basis van een worst case scenario, terwijl de latere feitelijke invulling van het plan vaak veel minder ver gaat en veel
minder gevolgen voor een gebied met zich brengt.
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Als wordt uitgegaan van het totale grondgebied van de gemeente, wordt het op basis van deze benadering vaak
zeer moeilijk om een positieve conclusie te trekken over de toelaatbaarheid van het plan. Vaak wordt thans om tot
een hanteerbare toets te komen door gemeenten dan ook gekozen voor een specifiek plan of een afwijking van het
bestemmingsplan ten behoeve van één specifieke functie of ontwikkeling in de gemeente. Volgens deskundigen50
vloeit de eis om bij de passende beoordeling uit te gaan van een maximale planologische invulling niet voort uit de
Habitatrichtlijn en dus ook niet uit de voormalige Natuurbeschermingswet 1998, de geldende Wet
natuurbescherming en het onderhavige voorstel voor de Aanvullingswet natuur, die direct bij de Habitatrichtlijn
aansluiten.
Deze deskundigen wijzen erop dat artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn inderdaad eist dat niet alleen concrete
projectbesluiten, maar ook daaraan voorafgaande plannen, voor zover zij kaderstellend zijn, aan een passende
beoordeling moeten worden onderworpen, maar wijzen erop dat een beoordeling van een plan een ander karakter
en een andere diepgang heeft dan de beoordeling van een project. Zij verwijzen naar de conclusie van de AdvocaatGeneraal bij het Hof van Justitie van de Europese Unie d.d. 9 juni 2005 in zaak C-6/04 (Commissie tegen het Verenigd
Koninkrijk). Naarmate een plan globaler van inhoud is en minder sturend en bepalend voor de
vervolgbesluitvorming, kan ook de passende beoordeling globaler zijn. Naarmate de besluitvorming vordert en
concreter wordt, dient ook de beoordeling steeds concreter te worden, aldus de Advocaat-Generaal.
Dat betekent volgens de deskundigen dat artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn niet eist dat steeds wordt
bekeken of ook bij een maximale invulling van een plan in alle denkbare omstandigheden met zekerheid geen
significante effecten optreden. De eis dat bij het onderzoek ten behoeve van een besluit over een plan moet worden
uitgegaan van de maximale planologische mogelijkheden van een bestemmingsplan lijkt volgens deze deskundigen
veeleer afkomstig te zijn uit het Nederlandse systeem van het ruimtelijk ordeningsrecht.
De verwachting is dan ook dat, nu bestemmingsplannen worden vervangen door omgevingsplannen in de
Omgevingswet en deze omgevingsplannen een heel ander karakter hebben dan bestemmingsplannen, de thans
ervaren problemen bij de plantoets tot het verleden zullen gaan behoren. Het ligt niet in de rede ter zake regels op
te nemen in de Aanvullingswet natuur, waar het hier om nationale interpretaties van de vereisten van Europese
richtlijnen; dergelijke regels zouden uit de pas kunnen gaan lopen met toekomstige jurisprudentie van het Hof van
Justitie van de Europese Unie.
7°. De aanvrager kan ervoor kiezen om voor zijn Natura 2000-activiteit een afzonderlijke aanvraag om een
omgevingsvergunning te doen («enkelvoudige aanvraag») of om voor verschillende activiteiten tegelijk een
aanvraag te doen («meervoudige aanvraag»). Voor enkelvoudige aanvragen voor Natura 2000-activiteiten zullen
bij algemene maatregel van bestuur – het voorgenomen Omgevingsbesluit -gedeputeerde staten of een Minister
als bevoegd gezag worden aangewezen. Dat geldt ook voor meervoudige aanvragen die betrekking hebben op
Natura 2000-activiteiten en omgevingsvergunningplichtige activiteiten waarop eveneens door gedeputeerde
staten, respectievelijk de Minister wordt beslist (artikel 5.10, eerste lid, aanhef en onder e, en artikel 5.11, eerste
lid, aanhef en onder f, van de Omgevingswet). Burgemeester en wethouders zijn voor de verlening van de overige
meervoudige omgevingsvergunningen het bevoegd gezag (artikel 5.8 van de Omgevingswet). Voor deze aanvragen
zal in het voorgenomen Omgevingsbesluit worden voorzien in een vereiste van voorafgaande instemming van
gedeputeerde staten of de Minister met de verlening van de omgevingsvergunning, voor zover deze betrekking
heeft op Natura 2000-activiteiten (artikelen 16.15 en 16.16 van de Omgevingswet). Op grond van artikel 5.52,
tweede lid, van de Omgevingswet is het mogelijk dat in een projectbesluit voor bijvoorbeeld de aanleg van een
autoweg wordt bepaald dat dat projectbesluit geldt als omgevingsvergunning voor bijvoorbeeld een Natura 2000activiteit. Artikel 5.53, tweede lid, van de Omgevingswet waarborgt dat alsdan de beoordelingsregels voor Natura
2000-activiteiten van toepassing zijn op het projectbesluit.
8°. De beslistermijn op grond van de Omgevingswet is korter dan die van de Wet natuurbescherming. Onder de
Omgevingswet is voor enkelvoudige aanvragen om een vergunning voor een Natura 2000-activiteit de termijn acht
weken, eenmalig te verlengen met ten hoogste zes weken. Wanneer er sprake is van een meervoudige vergunning,
bedraagt de beslistermijn twaalf weken, eenmalig te verlengen met zes weken (artikel 16.64 van de Omgevingswet).
Bij algemene maatregel van bestuur – het voorgenomen Omgevingsbesluit – kunnen op grond van artikel 16.65 van
de Omgevingswet activiteiten worden aangewezen waarvoor de aanvraag om een vergunning wordt behandeld
met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.
In dat geval bedraagt de termijn ten hoogste zes maanden, te verlengen met ten hoogste zes weken (artikel 3:18,
eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 16.66, vierde lid, van de Omgevingswet). Voor zover onder
1° tot en 5° genoemde taken en verantwoordelijkheden volgens de Wet natuurbescherming niet bij de provincies
maar bij één van de Ministers liggen, blijft dat ongewijzigd. Gewezen wordt op de voorgestelde artikelen 2.44, derde
lid, 2.45, derde lid, 2.19, vierde lid, onder b, en de op grond van artikel 5.11, eerste lid, aanhef en onder f, van de
Omgevingswet bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels.
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d. Bijzondere voorzieningen
1. Uitzondering vergunningplicht 1071
In het Bkl zal worden gewaarborgd dat het verbod om zonder omgevingsvergunning Natura 2000activiteiten te verrichten niet geldt in de uitzonderingssituaties van de vergunningplicht die nu op
rijksniveau zijn vastgesteld (artikel 2.9 van de Wet natuurbescherming).
In de bevoegdheid van provinciale staten om algemene regels te stellen ter vervanging van de vergunningplicht,
kan op grond van artikel 5.2, eerste lid, van de Omgevingswet worden voorzien: bij algemene maatregel van bestuur
kunnen gevallen worden aangewezen waarin bij omgevings-verordening kan worden afgeweken van de
vergunningplicht.
Het voorgestelde nieuwe tweede lid van artikel 5.2 voorziet in een gelijke bevoegdheid voor de Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de gevallen dat hij ook bevoegd is om de omgevingsvergunning te
verlenen in plaats van gedeputeerde staten (te regelen op grond van artikel 5.11 van de Omgevingswet). De
uitzonderingen op de vergunningplicht moeten voldoen aan de artikelen 6, tweede, derde en vierde lid, van de
Habitatrichtlijn.

2. Bijzondere nationale natuurgebieden
De Omgevingswet voorziet in de bevoegdheid van de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit om bijzondere nationale natuurgebieden aan te wijzen en om instandhoudingsdoelstellingen vast te stellen (voorgesteld artikel 2.43, tweede lid).
In het Bkl worden de hiervoor in paragraaf 3.2, onder d, beschreven criteria voor aanwijzing als instructieregels
vastgesteld (artikel 2.24, eerste lid, van de Omgevingswet en het voorgestelde artikel 2.31a, eerste lid, onder b).
Voor de omzetting in de Omgevingswet van de regels over de aanwijzing van de bijzondere nationale
natuurgebieden (artikel 2.11, tweede lid, van de Wet natuurbescherming) is alles wat in het voorgaande is
beschreven over de aanwijzing van de Natura-gebieden en de bepaling van de instandhoudingsdoelstellingen voor
die gebieden van overeenkomstige toepassing:
–Op de eventuele betrokkenheid van andere Ministers is de regeling van afstemming en samenwerking is artikel
2.2 van de Omgevingswet van toepassing.
–De geometrische begrenzing van de gebieden zal onderdeel zijn van het aanwijzingsbesluit; dit zal bij algemene
maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 2.24, eerste lid, van de Omgevingswet worden geregeld.
–De voorbereidingsprocedure voor de aanwijzing en de procedure voor intrekking of wijziging van de aanwijzing
worden geregeld in een nieuw artikel 16.25a, eerste en tweede lid, in samenhang met artikel 16.24 van de
Omgevingswet; de plicht om zorg te dragen voor actualisatie van het aanwijzingsbesluit zal worden geregeld op
grond van artikel 2.24, eerste lid, van de Omgevingswet.
–Het opleggen van verboden of verplichtingen voor mogelijk schadelijke activiteiten zal kunnen geschieden door
het stellen van maatwerk-voorschriften als bedoeld in artikel 4.5 of door het stellen van uitvoeringstechnische
voorschriften als bedoeld in artikel 4.3, vierde lid (nieuw), van de Omgevingswet, in samenhang met een bij
algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 4.3 en het voorgestelde artikel 4.30 te regelen specifieke
zorgplicht om schadelijke gevolgen voor een bijzonder nationaal natuurgebied te voorkomen.
–Het voorgestelde artikel 2.44 voorziet in een bevoegdheid van de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit om de toegang tot een gebied geheel of gedeeltelijk te verbieden of te beperken.
–De taak om zorg te dragen voor het treffen van de nodige maatregelen voor behoud of herstel van de gunstige
staat van instandhouding van bijzondere nationale natuurgebieden berust op grond van dit wetsvoorstel bij de
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (voorgesteld nieuw vierde lid, onder a, onder 1°, van artikel
2.19, van de Omgevingswet). De in dat kader te treffen feitelijke maatregelen dienen door rechthebbenden van het
gebied te worden gedoogd (voorgesteld artikel 10.10a, eerste lid, van de Omgevingswet).
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–Bij algemene maatregel van bestuur zullen instructieregels worden vastgesteld met betrekking tot de uitoefening
van deze bevoegdheden (voorgesteld artikel 2.31a, onder c, van de Wet natuurbescherming). Deze instructieregel
zal een gelijke strekking hebben als artikel 2.11 van de Wet natuurbescherming.
–Net als in de Wet natuurbescherming kan bij algemene maatregel de overdracht van bevoegdheden aan het
provinciebestuur worden geregeld (voorgesteld gewijzigd artikel 2.18, eerste lid, onder f, onder 2°, tweede streepje,
en voorgestelde artikelen 2.44, derde lid, en 4.12, eerste lid, onder f, van de Omgevingswet). Het kabinet zegt toe
dat een ontwerp van een dergelijke algemene maatregel van bestuur eerst in procedure zal worden gebracht als
tussen beide bestuurslagen overeenstemming bestaat over de overdracht van taken en bevoegdheden.

Soortenbescherming in de Wnb 1072
In hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming zijn regels opgenomen ter bescherming van dieren en
planten van aangewezen soorten en producten daarvan. Ook de regulering van activiteiten om de
stand van populaties van in het wild levende dieren te beheren – populatiebeheer door
faunabeheereenheden, schadebestrijding door grondgebruikers en de uitoefening van de jacht op vijf
wildsoorten door de jachthouder – maken hiervan onderdeel uit.
Diverse Europese en internationale verplichtingen zijn voor de inhoud ervan leidend, zoals de Vogelrichtlijn, de
Habitatrichtlijn, het Verdrag inzake biologische diversiteit, de verdragen van Bern en Bonn, de Europese citesverordening en de Benelux-regelgeving over de uitoefening van de jacht.

Algemene verboden ter bescherming van dieren of planten
De Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn voorzien in aanvulling op de speciale bescherming van habitats
en soorten in Natura 2000-gebieden ook in een algemeen toepasselijk strikt beschermingsregime voor
vogelsoorten en dier- en plantensoorten van Europees belang die worden bedreigd in hun
voortbestaan. Dat regime geldt niet alleen in Natura 2000-gebieden maar ook daarbuiten.
Samengevat gaat het om de volgende verplichtingen:
a. Vogelrichtlijn: bescherming van vogels
1. Verboden handelingen
Artikel 5 van de Vogelrichtlijn verplicht lidstaten ertoe de nodige maatregelen te nemen om een algemene
regeling voor de bescherming van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten in te voeren. Deze bescherming
omvat met name de volgende verboden: een verbod om vogels opzettelijk te doden of te vangen (onderdeel a),
een verbod om vogels opzettelijk te storen, met name in de broedperiode (onderdeel d) en een verbod om –
behoudens bepaalde uitzonderingen – vogels te houden (onderdeel e).
Het verbod op het storen van vogels ziet alleen op verstoringen die van wezenlijke negatieve invloed zijn op de
staat van instandhouding van een vogelsoort. Ook ter bescherming van de nesten en eieren van vogels voorziet
artikel 5 in de instelling van verboden: een verbod om nesten en eieren opzettelijk te vernielen of te beschadigen
en om nesten weg te nemen (onderdeel b) en een verbod om in de natuur eieren te rapen of om deze, zelfs als
zij leeg zijn, in bezit te hebben (onderdeel c).
Artikel 6, eerste lid, van de Vogelrichtlijn verplicht de lidstaten tot het verbieden van diverse activiteiten in het
kader van de handel in vogels. Ook dode vogels vallen onder de reikwijdte van dit verbod, evenals gemakkelijk
herkenbare delen van vogels en producten van vogels.
Voor in bijlage III, onderdeel A, bij de richtlijn genoemde vogelsoorten geldt een uitzondering op dit verbod, onder
de voorwaarde dat de vogels van de betrokken soorten op legale wijze zijn gevangen of gedood (artikel 6, tweede
lid). Voor in onderdeel B van die bijlage genoemde vogelsoorten geldt dat het aan lidstaten is om te bepalen of
vogels van die soorten die op legale wijze zijn verkregen, mogen worden verhandeld (artikel 6, derde lid). Als
lidstaten de handel in vogels van die soorten willen toestaan, moeten zij eerst met de Europese Commissie in
overleg treden. Dit overleg heeft – kort gezegd – tot doel om na te gaan of de staat van instandhouding van de
desbetreffende soort door het toestaan van handel in gevaar kan komen.
In gevangenschap geboren of gefokte vogels vallen niet onder de reikwijdte van de Vogelrichtlijn; dat volgt uit
jurisprudentie van het Hof van de Europese Unie.51 Lidstaten van de Europese Unie zijn bevoegd om zelf een
regeling te treffen.
2. Verboden middelen
1072

Awna, p.52 e.v.

489

Artikel 8 van de Vogelrichtlijn verplicht de lidstaten ook tot het verbieden van het gebruik van middelen waarmee
een grootschalige of niet-selectieve vangst kan worden bereikt, waardoor een vogelsoort plaatselijk kan
verdwijnen. Het gaat dan in het bijzonder om gebruikmaking van de middelen genoemd in bijlage IV bij de richtlijn,
te weten: strikken, lijm, haken, blindgemaakte of verminkte levende vogels, bandopnemers, elektrocutieapparatuur, kunstmatige lichtbronnen, spiegels, explosieven, (mist)netten, vallen en vergiftigd lokaas, alsook
vliegtuigen, motorvoertuigen en snelle vaartuigen.
3. Uitzonderingen
Het in het voorgaande beschreven algemene beschermingsregime van de Vogelrichtlijn gaat uit van het «nee,
tenzij-principe»: de genoemde schadelijke handelingen zijn verboden, tenzij door het bevoegd gezag van de
betrokken lidstaat een afwijking van het verbod wordt toegestaan op één of meer van de in artikel 9, eerste lid,
van de richtlijn limitatief opgesomde gronden: de volksgezondheid, de openbare veiligheid, de veiligheid van het
luchtverkeer, de voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren, en de
bescherming van de flora en fauna (onderdeel a).
Ook kunnen op grond van dat artikellid afwijkingen worden toegestaan met het oog op onderzoek, onderwijs, het
uitzetten en herinvoeren van soorten en de daarmee samenhangende teelt (onderdeel b), en met het oog op het
vangen, houden en gebruik van vogels in kleine hoeveelheden onder strikt gecontroleerde omstandigheden
(onderdeel c). Algemene voorwaarde voor het kunnen toestaan van een afwijking van een verbod is dat er geen
andere bevredigende oplossing voorhanden is (artikel 9, eerste lid, aanhef) en dat het toestaan van de afwijking
niet leidt tot een verslechtering van de staat van instandhouding van de betrokken vogelsoort in Nederland
(artikel 13 van de richtlijn).
Wanneer een schadelijke handeling in afwijking van een van de genoemde verboden wordt toegestaan, moet
daarbij worden bepaald op welke soort de afwijking betrekking heeft, welke middelen, installaties of methoden
voor het vangen of doden zijn toegestaan, welke voorwaarden gelden ter beperking van de risico’s en met
betrekking tot het tijdstip en de plaats van handeling, wie de bevoegde autoriteit is en welke controles worden
uitgevoerd (artikel 9, tweede lid, van de richtlijn). De nationale wetgeving die decentrale overheden machtigt om
het gebruik van vangmiddelen en installaties voor vogels toe te staan, moet daarbij volgens rechtspraak van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voorschrijven welke middelen, methoden of installaties voor
het vangen of doden zijn toegestaan (artikel 9, tweede lid, van de richtlijn).
b. Habitatrichtlijn:
bescherming dieren en planten van soorten van Europees belang Lidstaten zijn op grond van de artikelen 12 en
13 van de richtlijn gehouden om de nodige maatregelen te treffen voor de instelling van een systeem van strikte
bescherming voor dier- en plantensoorten van Europees belang in hun verspreidingsgebied, waarbij een aantal
strikte verboden moeten worden ingesteld. Het gaat hier om diersoorten en plantensoorten die zijn opgesomd in
bijlage IV, respectievelijk onderdeel A en B, bij de richtlijn. Voor de soorten, genoemd in bijlage V bij de richtlijn,
moeten de lidstaten op grond van artikel 14 van de richtlijn maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat het aan
de natuur onttrekken en de exploitatie verenigbaar zijn met een goede staat van instandhouding van deze
soorten.
1. Verboden handelingen
Het in artikel 12 van de Habitatrichtlijn voorziene strikte beschermings-regime voor dieren van soorten van
Europees belang komt goeddeels overeen met het beschermingsregime voor vogelsoorten. Het opzettelijk
vangen of doden van dieren van deze soorten moet door de lidstaten worden verboden (artikel 12, eerste lid,
onderdeel a). Dat geldt ook voor het opzettelijk verstoren van dieren, vooral tijdens de voortplantingsperiode, de
periode dat ze jongen grootbrengen, de winterslaap en de trek (artikel 12, eerste lid, onderdeel b).
Voorts moet het opzettelijk vernielen of rapen van eieren, alsook het beschadigen of het vernielen van
voortplantings- en rustplaatsen worden verboden (artikel 12, eerste lid, onderdelen c en d), evenals – kort gezegd
– het verhandelen van dieren van soorten van Europees belang (artikel 12, tweede lid). Artikel 13 van de
Habitatrichtlijn voorziet voor planten van soorten van Europees belang in een gelijksoortig strikt
beschermingsregime. De lidstaten moeten voorzien in een verbod om exemplaren van deze soorten opzettelijk
te plukken en verzamelen, af te snijden, ontwortelen of vernielen (artikel 13, eerste lid, onderdeel a). Ook moet
– kort gezegd – het verhandelen van planten van deze soorten worden verboden (artikel 13, eerste lid, onderdeel
b).
2. Exploitatie en onttrekking
Voor de soorten op bijlage V bij de Habitatrichtlijn moeten de lidstaten maatregelen treffen om ervoor te zorgen
dat het aan de natuur onttrekken en de exploitatie verenigbaar zijn met een goede staat van instandhouding van
deze soorten (artikel 14, eerste lid, van de richtlijn). Voor de bescherming van deze soorten schrijft de
Habitatrichtlijn geen concreet regime voor. Artikel 14, tweede lid, van de richtlijn bepaalt dat deze maatregelen
onder meer kunnen inhouden: een toegangsbeperking tot gebieden, een verbod op het onttrekken van dieren en
planten aan de natuur en het exploiteren van populaties, het instellen van een onttrekkingsvergunning en het
opleggen van beperkingen aan de handel.
3. Verboden middelen
Op grond van artikel 15 van de Habitatrichtlijn moeten de lidstaten het gebruik van niet-selectieve middelen voor
het aan de natuur onttrekken, vangen of doden van dieren van soorten, genoemd in bijlage IV of V bij de richtlijn
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verbieden, als deze middelen de plaatselijke verdwijning of ernstige verstoring van de rust van populaties van
deze soorten tot gevolg kunnen hebben. Het gaat om een soortgelijke bepaling als artikel 8 van de Vogelrichtlijn
voor vogels bevat.
4. Uitzonderingen
In het eerste lid van artikel 16 van de Habitatrichtlijn zijn de afwijkingsmogelijkheden van de verboden geregeld.
De mogelijkheden en voorwaarden komen voor een groot deel overeen met die van artikel 9 van de Vogelrichtlijn.
De Habitatrichtlijn kent echter meer uitzonderingsgronden. Zo kan niet alleen van de verboden worden
afgeweken wegens het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid, maar ook vanwege andere
dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en
voor het milieu wezenlijk gunstige effecten (onderdeel c). Ook mag worden afgeweken van de verboden om
ernstige schade te voorkomen aan andere vormen van eigendom dan gewassen, vee, bossen, visgronden en
wateren (onderdeel b). Lidstaten mogen op grond van de aanhef van artikel 16, eerste lid, van de Habitatrichtlijn
afwijkingen van de verboden alleen toestaan als er geen andere bevredigende oplossing bestaat en op
voorwaarde dat de afwijking geen afbreuk doet aan het streven om de populaties van de betrokken soort in hun
natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan.
c. Verdragen van Bern en Bonn
Nederland en de Europese Unie zijn beide partij bij het Verdrag van Bern, inzake het behoud van wilde dieren en
planten en hun natuurlijk leefmilieus, en het Verdrag van Bonn, inzake de bescherming van trekkende wilde
diersoorten. Beide verdragen zien op van nature in het wild voorkomende dieren en planten in Europa. De
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn vormen de omzetting in EU-regelgeving van beide verdragen. De materie van
de Verdragen van Bern en Bonn wordt in overwegende mate gedekt door de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.
Er bestaat echter ook een aantal verschillen. Zo beschermt het Verdrag van Bern, anders dan de Vogelrichtlijn,
niet alleen nesten van vogels maar ook hun rustplaatsen tegen vernieling of beschadiging. Het grootste gedeelte
van de in bijlagen I en II bij het Verdrag van Bern opgenomen dier- en plantensoorten komt ook voor op de lijst
van soorten van bijlage IV bij de Habitatrichtlijn.
Zeven soorten worden echter niet in bijlage IV genoemd, waaronder de mercuurwaterjuffer, de liggende raket en
de tonghaarmuts. Het grootste gedeelte van de in bijlage III bij het Verdrag van Bern genoemde dier- en
plantensoorten komt ook voor op de lijst van soorten van bijlage V bij de Habitatrichtlijn maar circa veertig
soorten niet, waaronder de das, de eekhoorn, de adder, de beekprik en het vliegend hert. Op de monarchvlinder
na vallen alle soorten die worden beschermd op grond van het Verdrag van Bonn onder het beschermingsregime
van de Habitatrichtlijn en het Verdrag van Bern. Uitvoering van beide verdragen geschiedt in de eerste plaats door
implementatie van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft daarover overwogen dat «de bescherming van
diersoorten als bedoeld in het Verdrag van Bern wordt beheerst door het Unierecht, nu onder meer de
Habitatrichtlijn hierin door middel van soortenbescherming voorziet».53 Ook heeft de Afdeling
bestuursrechtspraak uitgesproken dat het Verdrag van Bern, voor zover de Habitatrichtlijn daarmee in
overeenstemming is, via deze richtlijn tot gelding komt en de rechtsgevolgen van het verdrag binnen de Europese
Unie door deze richtlijn worden beheerst.
Nederland is echter als verdragsluitende partij ook gehouden om het gedeelte van de verdragen te
implementeren dat niet wordt gedekt door de richtlijnen. De richtlijnen staan immers verdergaande
beschermingsmaatregelen toe, waar zij voorzien in minimumharmonisatie.55 De onderdelen van de verdragen
die niet gedekt worden door de richtlijnen, zijn ook niet in strijd met de bepalingen van de richtlijnen. Bovendien
is de Europese Unie zelf partij bij de verdragen, waarmee zij deel zijn gaan uitmaken van het Unierecht; op
duidelijke en nauwkeurig omschreven verplichtingen die geen nadere uitvoeringshandelingen vereisen kunnen
belanghebbenden zich rechtstreeks bij de nationale rechter beroepen.
d. Biodiversiteitsverdrag
Het Verdrag inzake biologische diversiteit voorziet onder meer in een algemene verplichting voor de
verdragsluitende staten om, voor zover mogelijk en passend, regels te stellen om bedreigde dier- en
plantensoorten te beschermen (artikel 8, onderdeel k, van het verdrag). Er worden – anders dan in de
voornoemde richtlijnen en verdragen – geen concrete beschermingsmaatregelen voorgeschreven.
Het is primair aan de verdragsluitende partijen – waartoe ook de Europese Unie behoort – om te bezien welke
regels nodig zijn. De in de Wet natuurbescherming opgenomen beschermingsregimes ter uitvoering van de
Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn en van de verdragen van Bern en van Bonn, tezamen met het in de Wet
natuurbescherming opgenomen aanvullende beschermingsregime voor soorten die niet specifiek zijn genoemd
in die richtlijnen en verdragen, vormen een adequate invulling van de verplichtingen van het
Biodiversiteitsverdrag ten aanzien van de bescherming van bedreigde dier- en plantensoorten in Europa.
e. Benelux-overeenkomst jacht en vogelbescherming
De Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbe-scherming56 is tot stand gekomen onder het
Benelux-Unieverdrag en beoogt harmonisatie tussen de wettelijke bepalingen van Nederland, België en
Luxemburg op het gebied van jacht en vogelbescherming te bereiken.
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Deze harmonisatie werd noodzakelijk geacht om de douanecontroles aan de binnengrenzen te kunnen opheffen
en zo te komen tot een vrij verkeer van geschoten of gevangen wild en producten daarvan. Daartoe bevat de
overeenkomst ook een beschermingsregime voor in het wild levende vogels, dat overeenkomt met het
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn en dus geen zelfstandige betekenis heeft. Wel relevant is dat de
overeenkomst, anders dan de Vogelrichtlijn, de partijen ook verplicht tot het verbieden van het onder zich hebben
van uit het wild afkomstige vogels, anders dan voor verkoop.

Regeling in de Wet natuurbescherming
In de paragrafen 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming zijn de algemene
beschermingsregimes voor dieren en planten opgenomen, te weten:
➢
➢
➢

a.

het beschermingsregime voor vogels ter implementatie van de Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1),
het beschermingsregime voor andere dieren en voor planten, ter implementatie van de
Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en van Bonn (paragraaf 3.2), en
het beschermingsregime voor niet onder de reikwijdte van paragraaf 3.2 vallende zoogdieren,
amfibieën en reptielen, en tot bedreigde en ernstig bedreigde soorten behorende vissen,
dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten.
Bescherming van vogels, andere dieren en planten van soorten van Europees belang

In de regeling van de soortenbescherming staan de verplichte instrumenten van de Vogelrichtlijn, de
Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn centraal. De verboden, afwijkingsmogelijkheden en andere
beschermingsmaatregelen, opgenomen in de artikelen 3.1 tot en met 3.9 van de Wet natuurbescherming, zijn
direct overgenomen uit de hiervoor beschreven richtlijnen en verdragen.
De verbodsbepalingen en afwijkingsmogelijkheden zijn uitsluitend van toepassing op de soorten waarvoor dit
onmiddellijk voortvloeit uit de vereisten van de genoemde richtlijnen en verdragen. Het gaat daarbij om alle op
het Europees grondgebied in het wild levende vogels en voorts om de dieren en planten van de soorten, genoemd
in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn die van
nature op het Nederlands grondgebied voorkomen.
In totaal betreft het circa zevenhonderd vogelsoorten57 en honderd andere diersoorten en plantensoorten,
waaronder de bever, de hamster, de otter, de knoflookpad, de rugstreeppad, alle vleermuissoorten en een aantal
insectensoorten. Artikel 3.3, vijfde lid, onderdeel a, van de wet voorziet in de aanwijzing van middelen, installaties
of methoden om vogels te vangen of te doden bij algemene maatregel van bestuur.
Artikel 3.7, eerste lid, van de Wet natuurbescherming voorziet in de bevoegdheid om bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur te voorzien in maatregelen voor een aantal soorten (vermeld op bijlage V bij de
Habitatrichtlijn en bijlage III bij het verdrag van Bern) als hun instandhouding wordt bedreigd als gevolg van
exploitatie van dieren of planten door de mens. De in Nederland van nature voorkomende soorten die door dit
artikel worden beschermd, worden in Nederland niet in betekenende mate aan de natuur onttrokken of
geëxploiteerd. Er zijn op dit moment dan ook geen regels vastgesteld
b.

Bescherming van dieren en planten van soorten van nationaal belang

1. Aangewezen soorten van nationaal belang en verboden
In aanvulling op deze door de genoemde richtlijnen en verdragen voorgeschreven beschermingsregimes voorziet
de Wet natuurbescherming in de bescherming van soorten die niet vallen onder de reikwijdte van de
Habitatrichtlijn, het verdrag van Bern of van Bonn. Hieraan liggen nationale beleidsoverwegingen ten grondslag,
wel of niet ter uitvoering van de algemene verplichting van het verdrag van Rio de Janeiro om de staat van
instandhouding van soorten te beschermen.
In de eerste plaats worden soorten van zoogdieren, amfibieën en reptielen beschermd, vanwege de breed in de
maatschappij levende overtuiging dat deze dieren een bijzondere bescherming behoeven, ongeacht of het om
een bedreigde soort gaat of niet. Deze soorten zijn genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij de Wet
natuurbescherming. Hieronder vallen bijvoorbeeld de das, de eekhoorn, de grijze zeehond, de vuursalamander
en de ringslang. Ter bescherming van deze soorten is voorzien in een verbod op het doden en vangen en een
verbod op het vernielen of beschadigen van hun vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen (artikel 3.10, eerste
lid, onderdelen a en b).
De algemeen in Nederland voorkomende zwarte rat, bruine rat, huismuis en mol zijn niet opgenomen in de
bijlage, omdat anders een effectieve en efficiënte ongediertebestrijding onmogelijk zou worden. Van deze
soorten is de staat van instandhouding niet in het geding. Daarnaast gelden de verboden op opzettelijk doden of
vangen niet voor bosmuizen, huisspits-muizen en veldmuizen, en voor het beschadigen van hun vaste
voortplantings- of rustplaatsen voor zover die zich in of op gebouwen of daarbij behorende erven of roerende
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zaken bevinden (artikel 3.10, derde lid). Ook voor deze diersoorten geldt dat bestrijding in die gevallen algemeen
wordt aanvaard en dat de gunstige staat van instandhouding daardoor niet in gevaar komt.
Voor een aantal vissen, dagvlinders, libellen en kevers van soorten geldt het aanvullende beschermingsregime
ook. Dit omdat deze soorten in hun voortbestaan worden bedreigd als gevolg van, of mede als gevolg van, het
doden of vangen of het vernielen of beschadigen van hun rustplaatsen (artikel 3.10, eerste lid, onderdelen a en
b). Hetzelfde geldt, mutatis mutandis, voor de vaatplanten van de in de bijlage, onderdeel B, bij de Wet
natuurbescherming genoemde soorten. Voor deze planten geldt een verbod om deze in hun natuurlijke
verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen (artikel
3.10, eerste lid, onderdeel c, van de Wet natuurbescherming).
2. Uitzonderingen verboden
Van de hiervoor genoemde verboden kan het bevoegd gezag vrijstelling en ontheffing verlenen. Hierop zijn de
Europese vereisten van artikel 16 van de Habitatrichtlijn van overeenkomstige toepassing (artikel 3.10, tweede
lid, aanhef, van de Wet natuurbescherming), aangevuld met extra afwijkingsgronden (artikel 3.10, tweede lid,
onderdelen a tot en met i):
–in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden en het daarop volgende gebruik van het
ingerichte of ontwikkelde gebied, –ter voorkoming van schade of overlast, met inbegrip van schade aan
sportvelden, schietterreinen, industrieterreinen, kazernes, of begraafplaatsen,
–ter beperking van de omvang van de populatie van dieren, in verband met door deze dieren ter plaatse en in het
omringende gebied veelvuldig veroorzaakte schade of in verband met de maximale draagkracht van het gebied
waarin de dieren zich bevinden,
–ter voorkoming of bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren,
–in het kader van bestendig beheer of onderhoud in de landbouw of bosbouw, –in het kader van bestendig beheer
of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen,
spoorwegen of bermen, of in het kader van natuurbeheer,
–in het kader van bestendig beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied,
of in het algemeen belang. Dieren en planten van soorten die niet vallen onder één van de drie regimes, worden
beschermd door de zorgplicht (artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming).
3 Meldingsplicht in plaats van ontheffing
Voor een aantal categorieën van handelingen biedt artikel 3.11 de mogelijkheid voor invoering van een
meldingsplicht ter vervanging van de beschermingsverboden. In dat geval geldt wel de zorgplicht. De
meldingsplicht kan alleen worden ingevoerd voor handelingen waarbij dieren worden gevangen of waarbij hun
voortplantings- of rustplaats wordt beschadigd, of waarbij planten worden beschadigd. Voor handelingen waarbij
dieren moeten worden gedood blijft vanwege het ver strekkende karakter ervan een ontheffing vereist.
Provinciale staten kunnen regels stellen waaraan een melding moet voldoen (artikel 3.11, tweede lid).
c. Bevoegd gezag
Gedeputeerde staten en provinciale staten zijn in de regel bevoegd om respectievelijk ontheffing en vrijstelling
te verlenen van de verboden (artikelen 3.3, eerste en tweede lid, en 3.8, eerste en tweede lid, van de Wet
natuurbescherming), tenzij de bevoegdheid bij algemene maatregel van bestuur is neergelegd bij de Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (artikel 1.3, vijfde lid, van de Wet natuurbescherming).
De bevoegdheid tot verlening van ontheffing en vrijstelling van de verboden betreffende de handel is eveneens
bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit belegd (artikel 3.3, derde lid, en 3.8, derde lid, van de
Wet natuurbescherming). Dit vanwege het provinciegrens overschrijdende en vaak internationale karakter van
handel en de samenhang met de regels inzake cites (zie hierna).
Ook verleent de Minister in voorkomend geval de ontheffingen voor het gebruik van vaartuigen voor het
achtervolgen van vogels op volle zee (artikel 3.4, derde lid), omdat de zee niet provinciaal ingedeeld is. d.
Gedragscodes Voor werkzaamheden die met het oog op bepaalde belangen worden verricht op basis van een
door de Minister goedgekeurde gedragscode geldt een vrijstelling van de onderscheiden verboden opgenomen
in de paragrafen 3.1, 3.2 en 3.3 (artikel 3.31). Goedkeuring is alleen mogelijk als de gedragscode voldoet aan de
wettelijke eisen aan de verlening van ontheffing of vrijstelling (artikelen 3.3, vierde lid, 3.8, vijfde lid en 3.10,
tweede lid).
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bevoegd tot het verlenen van goedkeuring aan een
gedragscode. Over de voorgenomen verlening of intrekking van goedkeuring vindt overleg met de provincies
plaats (artikel 3.31, vierde lid). e. Ontheffingen overig De aanvrager van een ontheffing van de
soortenbeschermingsverboden kan ervoor kiezen om de flora- en faunatoets te laten uitvoeren bij de verlening
van een omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Verwezen wordt naar hetgeen hierover is opgemerkt bij Natura 2000-vergunningen (paragraaf 3.2, onderdeel c,
onder 7 en 8 van deze memorie van toelichting). Ten aanzien van de beslistermijnen voor aanvragen van
ontheffingen geldt hetzelfde als voor Natura 2000-vergunningen. Verwezen wordt naar paragraaf 3.2, onderdeel
c, onder 8, van deze memorie van toelichting. f. Verbod op uitzetten dieren en eieren Op grond van artikel 3.34,
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eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het verboden om dieren en eieren uit te zetten, omdat dit uit een
oogpunt van soortenbescherming in het algemeen ongewenst is.
Het verbod is van toepassing op alle soorten dieren, zowel diersoorten die niet of niet meer in het wild voorkomen
– exoten en uitgestorven soorten – als soorten die wel in Nederland in het wild voorkomen. Het uitzetten van
diersoorten die nog wel in het wild voorkomen wordt ook als ongewenst beschouwd. Dit aspect van het verbod
ziet bijvoorbeeld ook op het uitzetten van bejaagbare soorten ten behoeve van de uitoefening van de jacht. Op
de herintroductie van diersoorten – het uitzetten van dieren die van nature in Nederland in het wild voorkomen
of voorkwamen, met als doel een zelfstandige duurzame populatie te bevorderen of deze opnieuw te stichten –
is de beleidslijn herintroducties van dieren van toepassing.
Gedeputeerde staten en provinciale staten kunnen respectievelijk ontheffing en vrijstelling verlenen van dit
verbod. Artikel 3.34, tweede lid, van de Wet natuurbescherming bepaalt dat het uitzetverbod niet geldt voor
vissen die op grond van de Visserijwet 1963 zijn aangewezen als «vis». Op deze vissen is de Visserijwet 1963 van
toepassing en deze wet bevat een eigen kader voor het uitzetten van vis.

Omzetting in Omgevingswet
De in de vorige paragraaf beschreven bepalingen van het algemene soortenbeschermingsregime van
de Wet natuurbescherming worden als volgt omgezet in de Omgevingswet en de daarop gebaseerde
uitvoeringsregelgeving1073:
a. Bescherming van vogels, dieren en planten van soorten van Europees belang
1. Verboden activiteiten
In dit wetsvoorstel vallen de in de Wet natuurbescherming verboden handelingen ter bescherming van vogels of
dieren of planten van soorten, genoemd in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of
bijlage I bij het Verdrag van Bonn, onder het algemene begrip «flora- en fauna-activiteit» (voorgestelde wijziging
van het begrip «flora- en fauna-activiteit» in de bijlage behorende bij artikel 1.1 van de Omgevingswet). Bij
algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de Omgevingswet zullen deze
handelingen specifiek worden aangewezen als omgevingsvergunningplichtige activiteit.
Het is op grond van het wetsvoorstel verboden om deze activiteiten te verrichten zonder omgevingsvergunning
(voorgesteld artikel 5.1, tweede lid, onder g, nieuw, van de Omgevingswet). In individuele gevallen kan een burger
of bedrijf een aanvraag om een omgevingsvergunning doen. Via de beoordeling van deze aanvraag toetst het
bevoegd gezag of aan de vereisten is voldaan om toestemming te verlenen voor die handeling. In de systematiek
van de Omgevingswet worden de beoordelingsregels voor activiteiten waarvoor een omgevings-vergunning
wordt aangevraagd, bij algemene maatregel van bestuur gesteld (artikel 5.18, eerste lid, van de Omgevingswet).
In artikel 5.29 van de Omgevingswet is geregeld dat deze regels worden gesteld met het oog op de
natuurbescherming. In elk geval zal hiermee uitvoering worden gegeven aan artikel 9 van de Vogelrichtlijn en
artikel 16 van de Habitatrichtlijn. Dat brengt mee dat het in paragraaf 4.2.1 beschreven toetsingskader bij
algemene maatregel van bestuur zal worden geregeld.
De gevallen waarin op grond van de Wet natuurbescherming door provinciale staten vrijstelling wordt verleend
van de verboden, kunnen op grond van het voorgestelde gewijzigde artikel 5.2, eerste lid, van de Omgevingswet
bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen als gevallen waarin bij omgevingsverordening kan
worden afgeweken van de vergunningplicht, binnen de bij die aanwijzing aangegeven grenzen. Bij
omgevingsverordening kan dan dus worden afgeweken van het verbod om zonder omgevingsvergunning deze
flora- en fauna-activiteiten te verrichten. Voor de gevallen waarin de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit bevoegd is tot het verlenen van een vrijstelling, voorziet het voorgestelde nieuwe tweede lid van
artikel 5.2 van de Omgevingswet in een gelijksoortige bevoegdheid. Bij algemene maatregel van bestuur zal
worden gewaarborgd dat in gevallen waarin mag worden afgeweken van de verboden, wordt voldaan aan artikel
9 van de Vogelrichtlijn en artikel 16 van de Habitatrichtlijn.
Deze afwijkingsmogelijkheden zijn ook van belang voor gemeenten die het initiatief nemen om ruimte te bieden
voor ontwikkelingen in gebieden, waarvoor zij een globaal omgevingsplan vaststellen met het oog op het mogelijk
maken van organische groei en uitnodigingsplanologie. Onderdeel daarvan kan een door gemeenten vast te
stellen gebiedsge-richte aanpak en een soortenmanagementplan zijn. Provinciale staten kunnen op hun beurt de
afwijkingsmogelijkheid (artikel 5.2, eerste lid, van de Omgevingswet) toepassen op flora- en fauna-activiteiten die
worden verricht op basis van een door de gemeente vastgesteld plan.
Uiteraard moet daarbij op voorhand zijn verzekerd dat geen afbreuk wordt gedaan aan de doelstelling van een
gunstige staat instandhouding voor de soorten in dat gebied, dat de activiteiten noodzakelijk zijn met het oog op
1073
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een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen algemeen belang, en dat er geen andere bevredigende
oplossing bestaat. Ook zullen gedeputeerde staten, en in voorkomend geval de Minister van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit, op voorhand moeten instemmen met dit onderdeel van het plan. Zij zijn immers bevoegd
tot de verlening van een enkelvoudige omgevingsvergunning voor de desbetreffende flora- en fauna-activiteiten,
dan wel tot instemming met het onderdeel van een meervoudige omgevingsvergunning dat hierop betrekking
heeft.
De algemene bevoegdheid van artikel 5.34, tweede lid, van de Omgevingswet om bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur regels te stellen over aan een omgevingsvergunning te verbinden voorschriften, biedt ook
een grondslag om daarbij middelen, installaties of methodes aan te wijzen die mogen worden gebruikt om vogels
te vangen en te doden, zoals vereist door de Vogelrichtlijn. De gekozen systematiek voor de omzetting van de
verbodsbepalingen van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn komt niet geheel overeen met de systematiek van
die richtlijnen, waarin eerst wordt voorzien in te stellen verboden (artikelen 5 en verder van de Vogelrichtlijn en
artikelen 12 en verder van de Habitatrichtlijn) en vervolgens in de mogelijkheid daarvan af te wijken (artikel 9 van
de Vogelrichtlijn en artikel 16 van de Habitatrichtlijn).
De voorgestelde formulering van het verbod in artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet heeft bovendien een
algemenere formulering dan de in de richtlijnen opgenomen verboden. De wettelijke systematiek voldoet
evenwel aan de eisen die ingevolge de vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie van de Europese Unie aan de
omzetting van de richtlijnen worden gesteld. In samenhang met de nadere regels die bij algemene maatregel van
bestuur worden gesteld zal een volledige en algehele toepassing van de richtlijnen zijn verzekerd, op zodanige
wijze dat een geharmoniseerde en doeltreffende uitvoering van de daarin geformuleerde regels mogelijk wordt
gemaakt en dat tevens wordt voldaan aan de eisen van nauwkeurigheid en duidelijkheid die uit een oogpunt van
rechtszekerheid moeten worden gesteld.
1.

Exploitatie en onttrekking
Op grond van het voorgestelde gewijzigde artikel 4.3, derde lid, onder d, in samenhang met artikel 4.38 van de
Omgevingswet kunnen bij algemene maatregel van bestuur algemene regels worden gesteld over de onttrekking
of exploitatie met het oog op de bescherming van de staat van instandhouding van soorten wanneer dat nodig is
ter uitvoering van artikel 14 van de Habitatrichtlijn. Net als in de Wet natuurbescherming kan worden geregeld
dat provinciale staten bevoegd zijn tot het stellen van deze regels in de vorm van maatwerkregels (artikel 4.6 van
de Omgevingswet). Het kabinet zegt toe dat provincies alleen een bevoegdheid ter zake zullen krijgen als hierover
eerst overleg is gevoerd tussen Rijk en provincies. Eén van de beschermingsmaatregelen die kunnen worden
getroffen, is het instellen van een vergunningenstelsel voor het onttrekken van dieren of planten aan de natuur.
Bij algemene maatregel van bestuur op grond van het voorgestelde gewijzigde artikel 5.1, tweede lid, van de
Omgevingswet kunnen die activiteiten worden aangewezen als «flora- en fauna-activiteit» waarvoor een
omgevingsvergunning is vereist.
b. Bescherming van dieren en planten van soorten van nationaal belang
1. Aangewezen soorten van nationaal belang en verboden
In dit wetsvoorstel vallen de handelingen die in de Wet natuurbescherming verboden zijn ter bescherming van
vogels of dieren of planten van soorten van nationaal belang, onder het voorgestelde begrip «flora- en faunaactiviteit», waarvoor een omgevingsvergunning is vereist (voorgestelde wijziging van het begrip «flora- en faunaactiviteit» in de bijlage behorende bij artikel 1.1 van de Omgevingswet).
In de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet zullen deze
activiteiten worden aangewezen als omgevingsvergunningplichtige activiteit. Daarbij zal worden geregeld welke
soorten op basis van nationaal beleid worden beschermd tegen deze handelingen. Het kabinet heeft het
voornemen om de in de bijlage bij de Wet natuurbescherming opgenomen lijst van dier- en plantensoorten te
continueren in de bij algemene maatregel van bestuur vast te stellen lijst van soorten van nationaal belang. Het
is overeenkomstig het wetsvoorstel verboden om deze activiteiten te verrichten zonder omgevingsvergunning
(voorgesteld artikel 5.1, tweede lid, onder h, nieuw, van de Omgevingswet).
2. Uitzonderingen verbod
De in artikel 3.10, tweede lid, in samenhang met artikel 3.8, vijfde lid, van de Wet natuurbescherming opgenomen
uitzonderingsgronden zullen in de systematiek van de Omgevingswet als beoordelingsregels voor activiteiten
waarvoor een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, bij algemene maatregel van bestuur worden gesteld
(artikel 5.18, eerste lid, van de Omgevingswet). Voor de op grond van de Wet natuurbescherming te verlenen
vrijstellingen wordt verwezen naar hetgeen hiervoor onder a is opgemerkt.
3. Meldingsplicht in plaats van omgevingsvergunning
Bij algemene maatregel van bestuur op grond van het voorgestelde gewijzigde artikel 5.1, tweede lid, van de
Omgevingswet kan worden geregeld dat ten aanzien van bepaalde flora- en fauna-activiteiten met betrekking tot
dieren of planten van soorten van nationaal belang geen vergunningplicht geldt. In plaats daarvan kan grond van
het voorgestelde gewijzigde artikel 4.3, derde lid, onder d, in samenhang met het voorgestelde artikel 4.38 van
de Omgevingswet, bij algemene maatregel van bestuur een meldingsplicht worden ingesteld. Anders dan in de
Wet natuurbescherming worden in het systeem van de Omgevingswet regels over de wijze waarop door het Rijk
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voorgeschreven meldingen worden gedaan, bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld (artikel 16.88, eerste
lid, onder c, van de Omgevingswet) en niet door provinciale staten. Deze keuze is gemaakt om uniforme regels te
verzekeren voor alle vanwege rijksregelgeving te melden activiteiten, zoals regels ten aanzien van digitalisering
en de termijnen.
c. Bevoegd gezag
De Omgevingswet maakt het mogelijk dat bedrijven en burgers ervoor kunnen kiezen om voor de flora- en faunaactiviteit een afzonderlijke omgevingsvergunning aan te vragen (artikel 5.7, eerste lid, van de Omgevingswet).
Ook kunnen zij ervoor kiezen de aanvraag van de omgevingsvergunning betrekking te laten hebben op meer dan
één activiteit. Als de aanvraag alleen betrekking heeft op een flora- en fauna-activiteit, zal op grond van artikel
5.10, eerste lid, onder e, of artikel 5.11, eerste lid, onder f, van de Omgevingswet bij algemene maatregel van
bestuur worden geregeld dat dan respectievelijk gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn en in bepaalde
gevallen de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Wanneer er sprake is van een meervoudige
omgevingsvergunning, is het college van burgemeester en wethouders het bevoegd gezag, en hebben
gedeputeerde staten en in bepaalde gevallen de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een
adviesrecht en een recht van instemming. Dit zal worden geregeld bij algemene maatregel van bestuur op grond
van de artikelen 16.15, eerste lid, en 16.16, eerste lid, van de Omgevingswet.
d. Gedragscodes
Bij algemene maatregel van bestuur op grond van het gewijzigde artikel 5.1, tweede lid, van de Omgevingswet,
zal worden geregeld dat een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit niet is vereist als een
activiteit wordt uitgevoerd overeenkomstig een door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
goedgekeurde gedragscode. Bij algemene maatregel van bestuur zal worden geregeld dat deze goedkeuring
alleen kan worden verleend als de gedragscode voldoet aan dezelfde regels die op grond van artikel 5.18 van de
Omgevingswet als beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen worden gesteld. Het kabinet zegt toe dat een
besluit over goedkeuring van een gedragscode alleen wordt genomen als over het voorgenomen besluit eerst
overleg heeft plaatsgevonden met de provincies.
e. Omgevingsvergunning overig
Ten aanzien van de enkelvoudige aanvragen om omgevingsvergunningen voor flora- en fauna-activiteiten en
meervoudige aanvragen en ten aanzien van de beslistermijnen wordt verwezen naar wat hierover is opgemerkt
bij Natura 2000-activiteiten (paragraaf 3.3, onderdeel c, onder 7 en 8, van deze memorie van toelichting).
f. Verbod op uitzetten dieren en eieren
Bij algemene maatregel van bestuur op grond van het voorgestelde gewijzigde artikel 5.1, tweede lid, onder g,
van de Omgevingswet zal via het Aanvullingsbesluit natuur in het Besluit activiteiten leefomgeving het uitzetten
van dieren of eieren in de natuur, met inbegrip voor de uitzondering op het uitzetten van vis, worden aangewezen
als flora- en fauna-activiteit waarvoor een omgevingsvergunning is vereist. In het voorgenomen Omgevingsbesluit
zal via het Aanvullings-besluit natuur op grond van het voorgestelde gewijzigde artikel 5.11, eerste lid, onder g,
van de Omgevingswet worden geregeld dat gedeputeerde staten en provinciale staten het bevoegd gezag zijn
voor het verlenen van de omgevings-vergunning.

Regimes beheer van in het wild levende populaties, schadebestrijding, jacht 1074
1.Internationale verplichtingen:
a. Vogelrichtlijn
Binnen het beschermingsregime van de Vogelrichtlijn is er ruimte voor de bestrijding van schadelijke vogels
(artikel 9) en voor jacht op vogels (artikel 7). Artikel 9 van de Vogelrichtlijn geeft lidstaten de bevoegdheid om
afwijkingen toe te staan van de in de artikelen 5 tot en met 8 van de richtlijn opgenomen verboden ter
bescherming van vogels.
Hier is van belang is dat artikel 9 in het eerste lid, onderdeel a, ook afwijkingen ten behoeve van het bestrijden
van schadelijke vogels toelaat. De Europese Commissie heeft in haar gidsdocument over de interpretatie van de
Vogelrichtlijn met betrekking tot de jacht60 aangegeven dat de vogeljacht een hulpmiddel kan zijn om schade
veroorzaakt door bepaalde vogelsoorten te beperken.
Artikel 7 van de Vogelrichtlijn bepaalt onder welke voorwaarden jacht is toegestaan op beschermde vogelsoorten.
Ingevolge het eerste lid van artikel 7 is de mogelijkheid van jacht beperkt tot de soorten, genoemd in bijlage II bij
1074

Awna, p.63.

496

de richtlijn. Los daarvan moet de jacht plaatsvinden volgens de eigen jachtwetgeving van de lidstaten. De lidstaten
moeten daarbij borgen dat de jacht op vogelsoorten de pogingen tot instandhouding die in hun
verspreidingsgebied worden ondernomen, niet in gevaar brengt.
Het vierde lid van artikel 7 van de Vogelrichtlijn bevat een aantal uitgangspunten en kaders waaraan de jacht op
vogelsoorten dient te voldoen. Zo moeten de principes van verstandig gebruik en een ecologisch evenwichtige
regulering in acht worden genomen. Het vierde lid van artikel 7 van de Vogelrichtlijn bevat tevens beperkingen
ten aanzien van de toegestane jachtseizoenen. Zo mogen vogelsoorten niet worden bejaagd zolang de jonge
vogels het nest nog niet hebben verlaten of gedurende de verschillende fasen van de broedperiode. Trekvogels
mogen bovendien niet worden bejaagd tijdens de trek naar hun nestplaatsen.
Het in artikel 8 van de Vogelrichtlijn voorziene verbod op het gebruik van niet-selectieve middelen geldt –
behoudens overeenkomstig artikel 9 van de richtlijn toegestane afwijkingen – ook ten aanzien van
schadebestrijding en jacht.

b. Habitatrichtlijn
De Habitatrichtlijn staat geen jacht toe op de soorten van communautair belang, genoemd in bijlage IV bij de
richtlijn, omdat deze soorten bedreigd, kwetsbaar of zeldzaam zijn.
Bestrijding van deze soorten vanwege schade zou kunnen worden toegestaan op grond van artikel 16 van de
richtlijn, maar in de praktijk zullen deze soorten vanwege hun bedreigde of zeldzame staat weinig schade kunnen
aanrichten en zal vanwege die staat niet snel voldaan zijn aan de eis dat bestrijding geen afbreuk mag doen aan
de staat van instandhouding van de betreffende soort.
Op de soorten die worden genoemd in bijlage V bij de richtlijn is in beginsel wel jacht mogelijk en deze soorten
mogen ook worden bestreden. Wel zijn lidstaten gehouden om de nodige maatregelen te nemen om te zorgen
dat het onttrekken aan de natuur en de exploitatie van dieren van deze soorten verenigbaar zijn met het behoud
van deze soorten in een gunstige staat van instandhouding (artikel 14).

c. Verdragen van Bern en Bonn
Voor de soorten, genoemd in bijlage II bij het Verdrag van Bern, geldt hetzelfde regime als voor soorten, genoemd
in bijlage IV bij de Habitatrichtlijn, en voor de soorten, genoemd in bijlage III bij het Verdrag van Bern, geldt
hetzelfde regime als voor de soorten, genoemd in bijlage V bij de Habitatrichtlijn. Kortheidshalve wordt verwezen
naar de toelichting op de Habitatrichtlijn in het voorgaande. Het Verdrag van Bonn voorziet in een verbod op het
onttrekken aan de natuur van de trekkende diersoorten, genoemd in bijlage I bij het verdrag. Van dit verbod mag
alleen worden afgeweken indien bijzondere omstandigheden dat vereisen.

d. Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming
Aan de Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming is invulling gegeven door op
de overeenkomst gebaseerde beschikkingen van het Comité van Ministers van de Benelux. De overeenkomst en
de daarop gebaseerde beschikkingen bevatten een lijst van soorten waarop de jacht kan worden uitgeoefend en
bepalingen over de jachtseizoenen, de afmeting van jachtvelden, de toegestane jachtmiddelen en de handel in
wild.

Schadebestrijding
Regeling in de Wet natuurbescherming
In de paragrafen 3.4 en 3.5 van de Wet natuurbescherming zijn de regels opgenomen over
schadebestrijding, faunabeheer, jacht en overlastbestrijding. Bij de eerstgenoemde drie regimes staan
de faunabeheereenheden, het faunabeheerplan en de wildbeheereenheden centraal. 1075
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a.

Faunabeheereenheden, faunabeheerplannen en wildbeheereenheden

– In elke provincie is ten minste één faunabeheereenheid actief. Faunabeheereenheden zijn samenwerkingsverbanden, in het bestuur waarvan jachthouders uit het werkgebied van de faunabeheereenheid en
maatschappelijke organisaties die het doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild
levende dieren in de betrokken regio zijn vertegenwoordigd (artikel 3.12, eerste en tweede lid). Bij de
jachthouders gaat het om grondeigenaren, waaronder agrariërs en terreinbeherende organisaties, bij
maatschappelijke organisaties kan het bijvoorbeeld gaan om organisaties op het vlak van natuurbescherming en
dierenbescherming.
– Met het oog op een maatschappelijk verantwoorde en transparante uitoefening van schadebestrijding door
grondgebruikers, populatiebeheer door faunabeheereenheden en de uitoefening van de jacht door jachthouders,
is geregeld dat voor deze activiteiten een faunabeheer-plan moet worden vastgesteld door de
faunabeheereenheid (artikel 3.12, eerste lid, van de Wet natuurbescherming). Deze activiteiten moeten in
overeenstemming met het faunabeheerplan plaatsvinden.
– Bij het opstellen van het faunabeheerplan stemt de faunabeheereenheid alle inspanningen in het werkgebied
op elkaar af, onder regie van voornoemd bestuur waarin niet alleen jachthouders maar ook maatschappelijke
organisaties vertegenwoordigd zijn uit het desbetreffende werkgebied. Het bestuur kan andere organisaties en
wetenschappers uitnodigen om deel te nemen aan zijn vergaderingen en om het bestuur te adviseren (artikel
3.12, tweede lid, van de Wet natuurbescherming). Een en ander versterkt een transparante aanpak en een
maatschappelijke en gebiedsgerichte inbedding van alle activiteiten in het faunabeheerplan.
– In het faunabeheerplan worden passende en doeltreffende maatregelen opgenomen om schade die door in het
wild levende dieren wordt aangericht, te voorkomen en te bestrijden. De in het plan op te nemen maatregelen
dienen te worden onderbouwd door trendtellingen van wildpopulaties in het desbetreffende werk gebied van de
faunabeheer-eenheid (artikel 3.12, vierde en vijfde lid, van de Wet natuurbescherming). Bij het opstellen van het
faunabeheerplan kan gebruik worden gemaakt van de verplicht door jachtaktehouders aan de
faunabeheereenheid te overleggen afschotgegevens (artikel 3.13, eerste lid, van de Wet natuurbescherming) en
door betrokkenen vrijwillig verstrekte schattingen, informatie over trends en – waar redelijkerwijs mogelijk –
tellingen. Voor het onderdeel dat betrekking heeft op populatiebeheer, bevat het faunabeheerplan gegevens over
afschot, trends, schattingen en waar mogelijk tellingen.
– Het publieke belang bij de faunabeheereenheden is uiteindelijk geborgd door het vereiste dat het
faunabeheerplan goedkeuring nodig heeft van gedeputeerde staten (artikel 3.12, zevende lid, van de Wet
natuurbescherming)
– Gegeven de verwevenheid van de beheersactiviteiten met de regionale situatie worden nadere regels over
faunabeheereenheden en faunabeheerplannen door provincies vastgesteld (artikel 3.12, negende lid, van de Wet
natuurbescherming).
– Met het oog op een transparante uitvoering van beheersactiviteiten moeten faunabeheereenheden jaarlijks
een verslag uitbrengen aan gedeputeerde staten over de uitvoering van het faunabeheerplan (artikel 3.12,
achtste lid).
– Om dezelfde reden dienen als hiervoor al aangegeven houders van een jachtakte – die het geweer mogen
gebruiken om dieren te doden – aan faunabeheereenheden gegevens te verstrekken over de aantallen dieren die
zij hebben gedood, onderscheiden naar soort (artikel 3.13, eerste lid, van de Wet natuurbescherming.
– Faunabeheereenheden dragen op hun beurt zorg voor openbaarmaking van een overzicht van gegevens. Dit
overzicht wordt samengesteld uit de gegevens die de jachtaktehouders aan de faunabeheereenheid hebben
overgelegd en uit de gegevens van het jaarverslag over de uitvoering van het faunabeheerplan (artikel 3.13,
tweede lid, van de Wet natuurbescherming).
– In aanvulling op de wettelijke vereisten moeten provinciale staten nadere regels stellen over
faunabeheereenheden en faunabeheerplannen, zoals over de omvang en begrenzing van het werkgebied van de
eenheid en de vertegenwoordiging van maatschappelijke organisaties in het bestuur van de eenheid (artikel 3.12,
negende lid).
– Jachthouders met een jachtakte moeten zich aansluiten bij een wildbeheereenheid (artikel 3.14, eerste lid, van
de Wet natuurbescherming), wat bijdraagt aan een samenhangende uitvoering van duurzaam populatiebeheer,
schadebestrijding en jacht. De wildbeheer-eenheden hebben tot taak om uitvoering te geven aan het
faunabeheerplan. Ook grondgebruikers en terreinbeheerders kunnen van deze eenheid lid worden.
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– Het is aan provincies om, gegeven de regionale bijzonderheden, nadere eisen te stellen aan wildbeheereenheden (artikel 3.14, tweede lid, onderdeel a, van de Wet natuurbescherming). In dat verband hebben zij de
ruimte om regels te stellen over de gevallen waarin en de voorwaarden waaronder de aansluitingsplicht niet van
toepassing is (artikel 3.14, tweede lid, onderdeel b, van de Wet natuurbescherming). Dat maakt het mogelijk
rekening te houden met bijzondere situaties waarin de aansluitingsverplichting geen toegevoegde waarde zou
hebben. Gedacht kan worden aan grote terreinbeherende organisaties waar een samenhangend en verantwoord
beheer van de terreinen op voorhand is verzekerd vanwege de aard van de organisatie en de omvang van de
terreinen.

b.

Schadebestrijding en overlastbestrijding

– Artikel 3.15 van de Wet natuurbescherming bevat een regeling voor de bestrijding door de grondgebruiker van
dieren die op zijn grond of aan zijn opstallen schade veroorzaken. De wet maakt hierbij een onderscheid tussen
diersoorten die op landelijke schaal schade veroorzaken en diersoorten die in delen van het land schade
veroorzaken.
– Bij algemene maatregel van bestuur kunnen op grond van de wet soorten worden aangewezen die op landelijke
schaal schade veroorzaken. Over het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur die de aanwijzing regelt,
wijzigt of intrekt vindt eerst overleg plaats met de provincies. Voor de bestrijding van dieren van de aangewezen
soorten kan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij regeling aan grondgebruikers vrijstelling
verlenen van de verboden op het vangen en doden van dieren.
– In aanvulling daarop kunnen provinciale staten bij verordening andere soorten aanwijzen die in hun provincie
schade veroorzaken en bij verordening vrijstelling verlenen om dieren van die soorten te bestrijden.
–Zowel voor de aanwijzing van soorten bij algemene maatregel van bestuur als voor de verlening vrijstelling aan
grondgebruikers geldt als vereiste dat er geen andere bevredigende oplossing mag bestaan en dat er geen afbreuk
mag worden gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de betrokken soort. De vrijstelling geldt voor
het verrichten van handelingen ter voorkoming van in het huidige of komende jaar dreigende schade binnen de
grenzen van het werkgebied van de wildbeheereenheid waarin de gronden of opstallen zijn gelegen. De
grondgebruiker kan bij schriftelijke toestemming zijn recht op schadebestrijding door derden laten uitoefenen.
– De schadebestrijding moet plaatsvinden overeenkomstig het faunabeheerplan (artikel 3.12, eerste lid, van de
Wet natuurbescherming). Voor dit onderdeel maakt de faunabeheereenheid gebruik van de verplicht door jagers
te overleggen afschotgegevens en door eenieder vrijwillig te verstrekken schattingen, trends en – waar
redelijkerwijs mogelijk – tellingen.
– Gemeenten worden in de praktijk geconfronteerd met overlast van dieren in het stedelijk gebied, bijvoorbeeld
de steenmarter die schade toebrengt aan spouwmuren of de verkeersveiligheid in gevaar brengt bij het
doorknagen van de remkabels van auto’s. Voor een effectieve aanpak van overlast kan het nodig zijn dat
maatregelen worden getroffen waarvoor een flora- en fauna-activiteit nodig is, zoals het vangen van dieren, het
weghalen van nesten of het bewerken van eieren of het verstoren of beheren van dieren. Artikel 3.16 van de Wet
natuurbescherming voorziet daarom in een vrijstelling van de soortenbeschermingsverboden voor de aanpak van
overlast in het stedelijk gebied door gemeenten. –Het Rijk en een provincie kunnen op grond van dat artikel
diersoorten aanwijzen die respectievelijk in het gehele land en in de desbetreffende provincie overlast
veroorzaken in de bebouwde kom, of op verkeersnetwerk binnen de gemeentegrenzen. Vervolgens kunnen
respectievelijk de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en provinciale staten aan gemeenten voor
de respectievelijk door hem en door hen aangewezen soorten vrijstelling verlenen van de soortenbeschermingsverboden voor de bestrijding van overlast.
– Voor de bestrijding van overlast van vogels en diersoorten van Europees belang is het zaak dat is voldaan aan
de eisen die respectie-velijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn stellen. Dat betekent dat er sprake moet zijn
van een belang van de volksgezondheid, openbare veiligheid of de veiligheid van het luchtverkeer (vogels) of een
belang van de volksgezondheid, de openbare veiligheid of een andere dwingende reden van groot openbaar
belang (soorten van Europees belang). De veiligheid van het wegverkeer is in dit verband een reden van openbare
veiligheid in de zin van de beide richtlijnen. Voor andere diersoorten is overlastbestrijding op grond van artikel
3.10, tweede lid, onderdeel b, van de Wet natuurbescherming, een toegestaan belang, dus ook waar het gaat om
de verkeersveiligheid. Bij de toepassing van de vrijstelling is het aan de gemeenten zelf om steeds te
beargumenteren dat van een dergelijk belang in een concreet geval sprake is.

c.

Populatiebeheer door faunabeheereenheden
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– Op grond van artikel 3.17 van de Wet natuurbescherming kunnen gedeputeerde staten ontheffing verlenen van
de soortenbeschermingsverboden om populatiebeheer toe te passen.
– De ontheffing ten behoeve van populatiebeheer wordt verleend met het oog op de in artikel 3.17, eerste lid,
genoemde belangen, waaronder schadebestrijding, volksgezondheid en de veiligheid van luchtverkeer, die een
afwijking van de verboden op onder meer het doden of vangen van dieren rechtvaardigen. Al naar gelang het gaat
om vogels, dieren van soorten van Europees belang of dieren van soorten van nationaal belang, voorziet de Wet
natuurbescherming in specifieke belangen die een afwijking rechtvaardigen. Deze zijn ontleend aan
respectievelijk de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en aan nationaal beleid (zie paragraaf 4.2.2, onderdeel b,
onder 2).
– Het onderdeel van het faunabeheerplan dat betrekking heeft op populatiebeheer bevat daartoe gegevens over
afschot, trends, schattingen en waar mogelijk tellingen.
– Als uitgangspunt geldt dat een ontheffing in beginsel slechts wordt verleend aan faunabeheereenheden op basis
van een door gedeputeerde staten goedgekeurd faunabeheerplan (artikel 3.17, tweede lid).
– Op grond van artikel 3.18 kunnen gedeputeerde staten aan personen of groepen van personen een opdracht
geven om de stand van populaties van dieren terug te brengen. Gedeputeerde staten kunnen bepalen dat deze
personen toegang hebben tot gronden, ook tegen de wens van de rechthebbende van de grond in.

d.

Jacht

– In de Wet natuurbescherming (paragraaf 3.5) is het een jachthouder toegestaan om zonder ontheffing van de
soortenbeschermingsverboden hazen, konijnen, wilde eenden, houtduiven en fazanten te vangen, te doden die
zich bevinden op zijn jachtveld (artikel 3.20, eerste en tweede lid), in de periode dat de jacht geopend is (artikel
3.22, eerste lid).
– De te bejagen wildsoorten zijn in de wet aangewezen. Aan de aanwijzing van wildsoorten liggen, aldus de
memorie van toelichting bij het wetsvoorstel natuurbescherming, de volgende criteria ten grondslag: het moet
gaan om wild dat wordt bejaagd vanwege benutting, dat algemeen voorkomt en dat bejaging verdraagt. Het
doden van dieren is alleen acceptabel als daar een maatschappelijke noodzaak toe is. Bij de jacht is dit de
handhaving van een redelijke wildstand in het jachtveld met het oog op het voorkomen van schade.
– Bij de jacht gaat het om de uitoefening van het jachtrecht: het recht om zich zoogdieren en vogels toe te eigenen
die zich op of in de grond bevinden. Het recht om te jagen komt toe aan de jachthouder. De jachthouder is degene
die krachtens eigendom, een beperkt recht, een pachtovereenkomst of een huurovereenkomst gerechtigd is tot
het jagen in een veld (artikel 3.23). De jachthouder kan onder voorwaarden aan andere personen toestaan dat zij
in of buiten zijn gezelschap de jacht in zijn jachtveld uitoefenen (artikel 3.20, eerste en vierde lid).
– De jachtregels hebben tot doel te waarborgen dat het jachtrecht verstandig wordt gebruikt met het oog op het
maatschappelijk belang van het handhaven en zo nodig bereiken van een redelijke wildstand op het jachtveld. De
jachthouder is daarom ingevolge artikel 3.20, derde lid, gehouden om – zoals een goed jachthouder betaamt –
een redelijke stand van het wild in zijn veld te bewerkstelligen. Deze verplichting betekent dat de jachthouder
overmatige benutting moet voorkomen, rekening houdt met een goede leeftijdsopbouw van de wildpopulaties
in zijn veld en, in overleg met de grondgebruiker, zo nodig biotoopverbeterende maatregelen neemt teneinde
een redelijke wildstand in zijn veld te bereiken. Hierin komt de verantwoordelijkheid van de jachthouder voor de
natuur tot uitdrukking.
– Met het oog op een versterking van een maatschappelijk verantwoorde en transparante uitoefening van de
jacht is geregeld dat de uitoefening van de jacht dient te geschieden overeenkomstig het faunabeheerplan (artikel
3.12, eerste lid). Bij het handhaven van een redelijke wildstand op zijn jachtveld zal de jachthouder dus moeten
handelen binnen de kaders van het faunabeheerplan. Het onderdeel van het faunabeheer-plan dat betrekking
heeft op de jacht dient daarvoor te zijn onderbouwd met trendtellingen van wildpopulaties in het desbetreffende
werkgebied van de faunabeheereenheid (artikel 3.12, vierde en vijfde lid, van de Wet natuurbescherming).
Daarbij wordt gebruik gemaakt van de verplicht door jagers te overleggen afschotgegevens en vrijwillig door
eenieder te verstrekken schattingen, trends en – waar redelijkerwijs mogelijk – tellingen.
– De jacht is ingevolge artikel 3.22, eerste lid, slechts toegestaan tijdens het jachtseizoen. De opening van de jacht
vindt plaats bij ministeriële regeling, zodat flexibel kan worden ingespeeld op de omstandigheden zoals deze in
een bepaald jaar met betrekking tot een bepaalde soort aan de orde zijn (artikel 3.22, tweede lid). Voordat regels
over de opening van de jacht worden gesteld, gewijzigd of ingetrokken, dient eerst overleg plaats te vinden tussen
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Rijk en provincies (artikel 3.22, zesde lid). De jacht op soorten waarvan de staat van instandhouding in het geding
is, zal niet worden geopend (artikel 3.22, vijfde lid). –In het derde lid van artikel 3.22 wordt voor de bejaagbare
vogelsoorten uitvoering gegeven aan artikel 7 van de Vogelrichtlijn, dat bepaalt dat lidstaten de jacht niet mogen
openen op vogels tijdens de meest kwetsbare periodes van de jaarlijkse voortplantingscyclus van soorten.
– Gedeputeerde staten kunnen de jacht sluiten in verband met bijzondere weersomstandigheden, bijvoorbeeld
bij extreem winterweer (artikel 3.22, vierde lid). –In artikel 3.21, eerste lid, zijn de middelen aangewezen waarmee
de jacht mag worden uitgeoefend. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan Benelux-beschikking M(96)8. Het
tweede lid van dit artikel ondersteunt de handhaving en kan worden gebruikt om stroperij tegen te gaan.
– In verband met de veiligheid is in artikel 3.21, derde lid, bepaald dat uitoefening van de jacht met het geweer
niet binnen de grenzen van de bebouwde kom mag plaatsvinden. Het gaat hier om de bebouwde kom van
gemeenten, vast te stellen door de gemeenteraad.
– De regels die op grond van artikel 3.21, vierde en vijfde lid kunnen worden gesteld zien op de uitoefening van
de jacht. Deze regels vloeien voor een deel voort uit de Benelux-overeenkomst en de daarop gebaseerde
beschikkingen. Een ander deel heeft betrekking op het goed jachthouderschap, zoals het verbod op het jagen op
zondagen, op begraafplaatsen en op met sneeuw bedekte grond (artikel 3.6 van het Besluit natuurbescherming).

e.

Waterschappen: voorkoming van schade aan waterstaatswerken, veroorzaakt door muskusratten en
beverratten

– De waterschappen zijn op grond van de Waterwet verantwoordelijkheid voor het voorkomen van schade door
de muskusrat en de beverrat, beide exoten, aan de waterstaatswerken in beheer bij waterschappen of in het
beheer bij ter Rijk. De Waterwet is een lex specialis ten opzichte van de Wet natuurbescherming.
– De waterschappen moeten bij de uitoefening van deze verantwoordelijkheid handelen in overeenstemming
met de Wet natuurbescherming, in het bijzonder de regels over de te gebruiken middelen voor het vangen en
doden. Zo is voor het gebruik van een geweer, met inbegrip van een luchtdrukgeweer, een jachtakte nodig, en
moet het te gebruiken geweer voldoen aan in het Besluit natuurbescherming gestelde regels. Provincies kunnen
van deze verplichtingen vrijstelling of ontheffing verlenen.

Omzetting in Omgevingswet
De regels over schadebestrijding, populatiebeheer, jacht en overlastbestrijding uit de Wnb worden als
volgt omgezet in de Omgevingswet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving:
a.

Faunabeheerplannen, faunabeheereenheden en wildbeheereenheden

– Voor de juridische figuren van de faunabeheerplannen, faunabeheer-eenheden en wildbeheereenheden
bestaan geen gelijksoortige figuren in het stelsel van de Omgevingswet waarbij kan worden aangesloten. Voor de
verzekering van een maatschappelijk verantwoorde, transparante en deskundige uitoefening van jacht,
populatiebeheer en schadebestrijding zijn de daarover bij en krachtens in de Wet natuurbescherming gestelde
regels evenwel onmisbaar. In het kader van de beleidsneutrale overgang van het stelsel van de Wet
natuurbescherming naar het stelsel van de Omgevingswet, moet de Omgevingswet op dit punt dus worden
aangevuld.
– Het voorgestelde artikel 8.1 voorziet in regels over faunabeheereenheden en faunabeheerplannen, die
overeenkomen met artikel 3.12 van de Wet natuurbescherming. Het voorgestelde eerste lid voorziet in de eis dat
er in elke provincie ten minste één faunabeheereenheid bestaat; het tweede lid heeft betrekking op de
vaststelling van door gedeputeerde staten goed te keuren faunabeheerplannen.
– Het voorgestelde artikel 8.1, derde lid, voorziet in een verplichting om bij algemene maatregel van bestuur
regels te stellen over faunabeheereenheden, faunabeheerplannen en wildbeheereenheden. Het kabinet heeft
het voornemen de hiervoor beschreven regels ongewijzigd over te nemen in deze algemene maatregel van
bestuur.
– In het voorgestelde artikel 8.1, derde lid, vierde zin, is geregeld dat provinciale staten bevoegd zijn om nadere
regels te stellen over faunabeheereenheden en faunabeheerplannen. Bij algemene maatregel van bestuur op
grond van artikel 2.24, eerste lid, van de Omgevingswet worden instructieregels gesteld (zie voorgesteld gewijzigd
artikel 2.25, derde lid, onder c, van de Omgevingswet).

501

– In het voorgestelde gewijzigde artikel 8.1, vierde lid, is geregeld dat gedeputeerde staten het bevoegd gezag
zijn voor de uitvoering van de regels over faunabeheereenheden en faunabeheerplannen zijn, bijvoorbeeld om
verslagen over de uitvoering van de werkzaamheden aan te overleggen.
– De verplichting van personen met een omgevingsvergunning voor jachtgeweeractiviteit om aan faunabeheereenheden gegevens te verstrekken over het aantal gedode dieren zal als algemene regel worden opgenomen in
het voorgenomen Besluit activiteiten leefomgeving op grond van artikel 4.3 van de Omgevingswet in samenhang
met het voorgestelde artikel 4.32, tweede lid, onder b.
– De verplichting voor jachthouders met een omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit om zich aan te
sluiten bij een wildbeheereenheid, wordt in het voorgestelde artikel 8.2, eerste lid, van de Omgevingswet
geregeld. Gegeven de eis van artikel 8 van de Grondwet dat beperkingen aan de vrijheid van vereniging alleen
zijn toegestaan als deze bij wet in formele zin zijn voorzien, wordt de regeling van de aansluitplicht zelf niet
gedelegeerd naar een algemene maatregel van bestuur.
– In het voorgestelde tweede lid is, net als in artikel 3.14 van de Wet natuurbescherming, voorgeschreven dat een
wildbeheereenheid de rechtsvorm van een vereniging heeft.
– De taak van wildbeheereenheden is opgenomen in het voorgestelde artikel 8.2, derde lid.
– Nadere regels over de wildbeheereenheid en regels over uitzonderingen op de aansluitplicht worden bij
provinciale omgevingsverordening gesteld op grond van het voorgestelde artikel 8.2, vierde lid, van de
Omgevingswet; bij algemene maatregel van bestuur kunnen op grond van artikel 2.24, eerste lid, van de
Omgevingswet door het Rijk instructieregels worden vastgesteld.

b.

Schadebestrijding en overlastbestrijding

– Voor het doden en vangen van in het wild levende dieren van beschermde soorten zal op grond van het
voorgestelde gewijzigde artikel 5.1, tweede lid, in beginsel een omgevingsvergunning voor een flora- en faunaactiviteit zijn vereist (zie paragraaf 4.2.3 van deze memorie van toelichting). Bij algemene maatregel van bestuur
als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, zullen de diersoorten worden aangewezen die in het gehele land schade
veroorzaken en waarvoor bij ministeriële regeling op grond van het voorgestelde nieuwe artikel 5.2, tweede lid,
onder daarbij te stellen voorwaarden mag worden afgeweken van de vergunningplicht om deze te bestrijden. Het
kabinet zegt toe dat het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur waarin regels houdende aanwijzing
van de diersoorten worden gesteld, gewijzigd of ingetrokken, eerst in procedure zal worden gebracht na overleg
met de provincies.
– In deze algemene maatregel van bestuur zal eveneens worden voorzien in de bevoegdheid van provincies om
bij omgevingsverordening voor de daarbij aan te wijzen soorten die in delen van het land schade veroorzaken,
een afwijking van de vergunningplicht onder bij die verordening gestelde voorwaarden toe te staan (voorgesteld
gewijzigd artikel 5.2, eerste lid).
– Het voornemen van het kabinet is in de algemene maatregel van bestuur dezelfde voorwaarden te stellen
waaronder mag worden afgeweken van de vergunningplicht als de voorwaarden die bij en krachtens de Wet
natuurbescherming zijn gesteld, waaronder de eis dat schadebestrijding overeenkomstig het faunabeheerplan
plaatsvindt.

c.

Populatiebeheer door faunabeheereenheden

– Faunabeheereenheden hebben op grond van dit wetsvoorstel een omgevingsvergunning voor flora- en faunaactiviteiten nodig voor het vangen en doden van dieren van beschermde soorten met het oog op populatiebeheer.
Dit zal worden geregeld bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 5.1, tweede lid (zie paragraaf
4.2.3 van deze memorie van toelichting).
– De regels over de beoordeling van de aanvraag en over de aan de vergunning te verbinden voorschriften zullen
worden gesteld bij algemene maatregel van bestuur op grond van respectievelijk artikel 5.18 en artikel 5.34.
– Gedeputeerde staten kunnen bepalen dat de rechthebbende van de grond waarop populatiebeheer plaatsvindt,
de aanwezigheid van de groep personen of groepen van personen die de beheermaatregelen uitvoeren, moet
gedogen. Deze gedoogverplichting is geregeld in het voorgestelde artikel 10.28a, eerste en derde lid, van de
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Omgevingswet. Net als in de Wet natuurbescherming geldt deze gedoogverplichting uitsluitend als gedeputeerde
staten hiertoe besluiten.

d.

Jacht

– De regelgeving over jacht, beschreven in de vorige paragraaf, bestaat uit algemene regels. Deze zullen onderdeel
worden van de algemene maatregel van bestuur op grond van het voorgestelde gewijzigde artikel 4.3, eerste lid,
onder k. Het voorgestelde artikel 4.31 geeft de kaders aan voor de bij algemene maatregel van bestuur te stellen
regels. Aangezien het hier gaat om beperkingen aan de uitoefening van het jachtrecht, een «possession» in de zin
van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en
de fundamentele vrijheden, zijn de essentialia in het wetsvoorstel zelf geregeld: de regeling van het
jachthouderschap (voorgesteld artikel 8.3, eerste lid, van de Omgevingswet) en de aanwijzing van de te bejagen
wildsoorten (voorgesteld artikel 8.3, vierde lid, van de Omgevingswet).
Ten aanzien van de andere regels over de uitoefening van de jacht is voorzien in een opdracht om deze bij
algemene maatregel van bestuur vast te stellen. Daarmee is geborgd dat deze beperkingen zijn voorzien bij wet,
zoals vereist in artikel 1 van het aangehaalde Eerste Protocol. Betrokkenheid van het parlement bij de
uitvoeringsregelgeving is gewaarborgd via de in artikel 23.5 van de Omgevingswet voorgeschreven
voorhangprocedure.
– Aangezien de regels over de uitoefening van de jacht niet alleen betrekking hebben op de bescherming van de
natuur maar ook op het waarborgen van de veiligheid, op goed jachthouderschap, zijn deze belangen als
doelstelling opgenomen in het voorgestelde artikel 4.31, eerste lid. Deze regels geven mede uitvoering aan de
hierboven beschreven verplichtingen van de Vogelrichtlijn en de Benelux-regelgeving inzake jacht en
vogelbescherming. Dit komt tot uitdrukking in het voorgestelde gewijzigde artikel 4.20 van de Omgevingswet.
– Regels kunnen ook worden gesteld met het oog op een passende en doeltreffende aanpak ter voorkoming en
bestrijding van schade door dieren. Hierbij gaat het om de verplichting om de jacht uit te oefenen overeenkomstig
een goedgekeurd faunabeheerplan.
– Bij algemene maatregel van bestuur zal worden geregeld dat het verboden is om de jacht uit te oefenen in de
periode dat deze niet is geopend. Bij ministeriële regeling als bedoeld in artikel 4.3, derde lid, onder k, van de
Omgevingswet zal de opening van de jacht worden geregeld. Het kabinet zegt toe om voorafgaand aan het stellen,
wijzigen of intrekken van regels over de opening van de jacht te zullen overleggen met de provincies. Een verbod
om de jacht uit te oefenen als deze is gesloten vanwege de weersomstandigheden zal eveneens bij algemene
maatregel van bestuur worden geregeld (voorgesteld artikel 4.31, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet).
Op grond van artikel 4.6 van de Omgevingswet zal worden geregeld dat de provincies bevoegd zijn tot tijdelijke
sluiting van de jacht bij omgevingsverordening.
– In de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 4.3 van de Omgevingswet zal worden geregeld dat
niet mag worden gejaagd met een geweer in gebieden waar veel bebouwing is. Hierin zal worden verwezen naar
de grenzen van de bebouwingscontouren die gemeenteraden in hun omgevingsplannen zullen opnemen. Het
voorgestelde artikel 2.28, onder g, onder 1°, van de Omgevingswet verduidelijkt dat hierover door het Rijk
instructieregels zullen worden vastgesteld.

e.
Waterschappen: voorkoming van schade aan waterstaatswerken, veroorzaakt door muskusratten en
beverratten
– De waterschappen blijven op grond van de Omgevingswet verantwoordelijk voor de voorkoming van schade
aan waterstaatswerken door muskusratten en beverratten, als onderdeel van het beheer van watersystemen als
bedoeld in artikel 2.17, eerste lid, onder a, onder 1°, van de Omgevingswet. Waar het gaat om de wateren in
beheer bij het Rijk zal deze specifieke taak aan de waterschappen worden toegedeeld bij ministeriële regeling op
grond van artikel 2.20, derde lid, van de Omgevingswet.
– Bij de uitoefening van deze taak dienen de waterschappen te handelen overeenkomstig de op grond van de
Omgevingswet vastgestelde regels ter bescherming van de natuur. Aangezien het hier gaat om de bestrijding van
exoten, betreft dit alleen de regels over het gebruik van middelen en niet de regels over beschermde diersoorten.
Hierop wordt in paragraaf 4.4 van deze memorie van toelichting ingegaan.
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Middelen1076
Regeling in de Wet natuurbescherming
Het vangen en het doden van in het wild levende dieren dienen op een kundige en effectieve wijze
plaats te vinden, met inachtneming van de vereisten op het vlak van natuurbescherming en
dierenwelzijn. Om die reden bevat paragraaf 3.6 en 3.7 de Wet natuurbescherming bepalingen inzake
het gebruik van middelen en methoden voor het vangen of doden van dieren. De bepalingen
verzekeren een verantwoord gebruik van middelen. Concreet gaat het om de volgende regels:
a.

Algemeen

– Er is voorzien in een specifieke zorgplicht die inhoudt dat, wanneer het vangen en doden van dieren is
toegestaan, daarbij onnodig lijden moet worden voorkomen (artikel 3.24, eerste lid, van de Wet
natuurbescherming).
– In de wet zelf en in bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels worden beperkingen gesteld aan het
gebruik, het voorhanden hebben, het verhandelen en het binnen of buiten het grondgebied van Nederland
brengen van vang- of dodingsmiddelen, mede ter uitvoering van Benelux-regelgeving inzake jacht en
vogelbescherming (artikel 3.24, tweede tot en met zesde lid, van de Wet natuurbescherming). Bij het verlenen
van ontheffingen of vrijstellingen van de soortenbeschermingsverboden kan het bevoegd gezag van deze regels
ontheffing of vrijstelling verlenen (artikel 3.25, vierde lid, van de Wet natuurbescherming) met het oog op
maatwerk.
– De bevoegde gezagen die ontheffing of vrijstelling verlenen van de soortenbeschermingsverboden moeten in
de ontheffing of vrijstelling de middelen aanwijzen die mogen worden gebruikt om de dieren te vangen of te
doden (artikel 3.25, eerste en tweede lid, van de Wet natuurbescherming). Wanneer het gaat om vrijstellingen
voor schade- of overlastbestrijding of ontheffingen voor schadebestrijding, geldt als aanvullende opdracht aan
het bevoegd gezag om alleen middelen aan te wijzen waarbij nadelige gevolgen voor het dierenwelzijn worden
voorkomen, of anders zoveel mogelijk te beperken, en om het doden van dieren daarbij zoveel mogelijk te
vermijden (artikel 3.25, vierde lid, van de Wet natuurbescherming).

b.

Geweer

– Een schutter moet het geweer gericht en kundig kunnen gebruiken om onbedoelde schade aan natuurwaarden
te voorkomen en om de openbare veiligheid te waarborgen. Het gebruik en het voorhanden hebben van een
geweer is daarom alleen toegestaan als de houder een jachtakte heeft (artikel 3.26, eerste lid, onderdeel a, van
de Wet natuurbescherming). De jachtakte wordt verleend door de korpschef van de politie (artikel 3.28, eerste
lid, van de Wet natuurbescherming).
– Een belangrijke voorwaarde voor verlening is dat de aanvrager met gunstig gevolg een jachtexamen heeft
afgelegd (artikel 3.28, tweede lid, onderdeel d, van de Wet natuurbescherming).
– Het jachtexamen moet zijn erkend door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor erkenning
worden bij algemene maatregel van bestuur en ministeriële regeling regels gesteld (artikel 3.28, vierde lid, van
de Wet natuurbescherming).
– Over het gebruik en het voorhanden hebben van een geweer zijn ook regels gesteld, met het oog de
bescherming van de natuur en het waarborgen van de veiligheid. Geweren mogen alleen worden gebruikt op
jachtvelden met minimaal een bepaalde omvang, zodat de jachtaktehouder voldoende grond heeft om tot een
goed wildbeheer te kunnen komen (artikel 3.26, eerste lid, onderdeel b, van de Wet natuurbescherming). Ook is
het afsluiten van een schadeverzekering vereist (artikel 3.26, eerste lid, onderdeel c, van de Wet
natuurbescherming). De verzekering dient ter schadeloosstelling van eventuele slachtoffers van ongevallen met
het geweer in het veld. Het slachtoffer heeft bovendien een eigen recht op schadevergoeding ten opzichte van
de verzekeraar en gebreken aan de verzekeringsovereenkomst kunnen niet aan het slachtoffer worden
tegengeworpen.
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– Bij algemene maatregel van bestuur en ministeriële regeling zijn nadere regels gesteld over het geweer en de
munitie, onder meer ter uitvoering van de aangehaalde Benelux-regelgeving (artikel 3.26, tweede lid, van de Wet
natuurbescherming).
– Bij het verlenen van ontheffingen of vrijstellingen van de soortenbeschermingsverboden kan het bevoegd gezag
ontheffing of vrijstelling verlenen van de eis dat de houder over een jachtakte en een geschikt jachtveld beschikt
of van de bij algemene maatregel ven bestuur gestelde eisen (artikel 3.26, derde lid, van de Wet
natuurbescherming).
– Het gebruik van het geweer is uitsluitend toegestaan voor de handelingen, genoemd in artikel 3.26, eerste lid,
onderdeel d, van de Wet natuurbescherming.

c.

Jachtvogels

– Een valkenier moet zijn vogel doelgericht kunnen aanwenden. Het is daarbij ongewenst dat jachtvogels
verkeerde prooien slaan of ongewenste onrust veroorzaken. Dat vereist oefening voor zowel de valkenier als voor
zijn vogel. Valkeniers moeten daarom beschikken over een valkeniersakte, die wordt verleend door de Minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (artikel 3.30, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, van de Wet
natuurbescherming). Zij dienen daartoe met gunstig gevolg een valkeniersexamen te hebben afgelegd (artikel
3.30, tweede lid, van de Wet natuurbescherming). Hiervoor geldt hetzelfde als voor het.
– Het gebruik van jachtvogels is uitsluitend toegestaan voor de handelingen, genoemd in artikel 3.30, eerste lid,
onderdeel b, van de Wet natuurbescherming.

d.

Eendenkooien

– Voor het gebruik van eendenkooien moet een kooiker beschikken over specifieke deskundigheid voor een
verantwoord gebruik ervan. Vereist is dat de kooiker dat het kooikersexamen met gunstig gevolg heeft afgelegd
(artikel 3.30, derde lid, van de Wet natuurbescherming). Hiervoor geldt hetzelfde als voor het jachtexamen.
– De eenden in eendenkooien worden beschermd tegen verstoringen door het zogeheten afpalingsrecht, een oud
zakelijk recht dat anderen dan de kooiker belet om verstoringen te veroorzaken binnen de afpalingskring van de
eendenkooi (artikel 3.30, vijfde tot en met negende lid, van de Wet natuurbescherming).

e.

Overig

– Het bijvoeren van wild is verboden (artikel 3.32 van de Wet natuurbescherming). Dit omdat het strijdig is met
het belang van een goed wildbeheer. Het gaat hier om bijvoeren dat de stand van de populatie bevordert. Het
gebruik van voer in kleine hoeveelheden om tellingen te kunnen verrichten of om afschot te kunnen plegen niet
wordt beschouwd als «bijvoeren», evenmin als het in stand houden of aanleggen van voerakkers om dieren beter
zichtbaar te maken voor recreanten. Gedeputeerde staten zijn bevoegd om ontheffing te verlenen van dit verbod.
Ontheffing van het verbod is alleen mogelijk indien sprake is van bijzondere weersomstandigheden of van een
tijdelijk natuurlijk voedseltekort en het welzijn van de dieren in het geding is.
– Het opdrijven van hoefdieren in het kader van beheer en schadebestrijding is verboden (artikel 3.33 van de Wet
natuurbescherming). Dit vanwege de mate van verstoring die deze methode veroorzaakt.
– Provinciale staten kunnen bij verordening de zogenoemde drukmethode toestaan in het kader van duurzaam
populatiebeheer en schadebestrijding ten aanzien van wilde zwijnen. Daarbij verontrust één persoon opzettelijk
wilde zwijnen met het oogmerk de dieren binnen het schootsveld van één geweerdrager te brengen zonder
daarbij honden in te zetten.

Omzetting naar Omgevingswet
a.

Algemeen

– De specifieke zorgplicht om te voorkomen dat onnodig leed wordt toegebracht aan dieren bij het vangen of
doden zal worden geregeld bij algemene maatregel van bestuur op grond van het voorgestelde gewijzigde artikel
4.3, eerste lid, onder l, in samenhang met het voorgestelde artikel 4.32 van de Omgevingswet. Het belang om het
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welzijn van in het wild levende dieren te beschermen wordt geschaard onder het in het voorgestelde artikel 4.32
genoemde belang van natuurbescherming.
– De algemene regels over het gebruik van middelen of installaties of het toepassen van methoden om dieren te
vangen of te doden zullen eveneens worden geregeld bij algemene maatregel van bestuur op grond van het
voorgestelde gewijzigde artikel 4.3, eerste lid, onder l, en tweede lid, onder c, in samenhang met het voorgestelde
artikel 4.32 van de Omgevingswet.
– Het maatwerk dat voor de toepassing van deze regels op grond van artikel 3.25, vierde lid, van de Wet
natuurbescherming kan worden gegeven via ontheffingen en vrijstellingen, kan op grond van de Omgevingswet
worden gegeven via maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 en maatwerkregels als bedoeld in artikelen
4.6. In de bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels over het gebruik van middelen of installaties of het
toepassen van methoden zullen de onderwerpen worden aangewezen waarvoor maatwerkvoorschriften en regels kunnen worden gesteld. Het bevoegd gezag is in de hoofdregel gedeputeerde staten (voorgesteld gewijzigd
artikel 4.11, eerste lid, onder e, van de Omgevingswet) en in uitzonderingsgevallen de Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit (voorgesteld gewijzigd artikel 4.12, eerste lid, onder i, van de Omgevingswet; in dat
geval worden bij ministeriële regeling regels gesteld op grond van artikel 4.3, vierde lid (nieuw), van de
Omgevingswet).
– Bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 5.34 van de Omgevingswet zal worden bepaald dat
het bevoegd gezag aan een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit die het doden of vangen van
een dier behelst, voorschriften verbindt over de daarvoor te gebruiken middelen en dat – kort gezegd – voor
middelen moet worden gekozen die voor het dierenwelzijn het minst belastend zijn. Voor algemene regels ter
vervanging van de vergunningplicht zal dit – op grond van het voorgestelde nieuwe tweede lid van artikel 5.2 van
de Omgevingswet – bij algemene maatregel van bestuur worden geregeld.

b. Geweer
– Aangezien de jachtakte een vergunning is, wordt voorgesteld om de vergunde activiteit – het gebruik en het
voorhanden hebben van een geweer voor het doden van dieren ter uitvoering van de wet – in het stelsel van de
Omgevingswet als omgevingsvergunningplichtige activiteit aan te wijzen. In het voorgestelde gewijzigde artikel
5.1, eerste lid, onder g, van de Omgevingswet wordt daartoe het begrip «jachtgeweeractiviteit» geïntroduceerd.
Benadrukt wordt dat een omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit betrekking heeft op het gebruik
van het geweer ten algemene, met het oog op een veilig en deskundig gebruik.
In aanvulling daarop moet het op grond van het wetsvoorstel zijn toegestaan om dieren te doden, bijvoorbeeld
op grond van een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit, of overeenkomstig de regels over de
uitoefening van de jacht. In het voorgestelde artikel 5.9a wordt de korpschef van de politie aangewezen als
bevoegd gezag voor verlening en intrekking. De huidige bevoegdheid van de Minister van Justitie en Veiligheid
om uit veiligheidsoverwegingen ook tot intrekking van de vergunning over te gaan, wordt gecontinueerd in het
voorgestelde artikel 5.41, tweede lid, van de Omgevingswet.
De regels over de beoordeling van de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een jachtgeweeractiviteit
zullen op grond van artikel 5.18 van de Omgevingswet bij algemene maatregel van bestuur worden gesteld. In
het voorgestelde artikel 5.29b van de Omgevingswet is geregeld dat deze regels niet alleen worden gesteld met
het oog op de bescherming van de natuur maar ook ter waarborging van de veiligheid.
– De vereiste verzekering ter dekking van aansprakelijkheid als gevolg van het gebruik van het geweer zal bij
algemene maatregel van bestuur op grond van het voorgestelde artikel 4.3, eerste lid, onder l, in samenhang met
het voorgestelde artikel 4.32, tweede lid, onder b, van de Omgevingswet worden geregeld.
– Bij algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 4.3 in samenhang met het voorgestelde artikel 4.32
van de Omgevingswet zullen regels worden gesteld over jachtexamens. In het voorgestelde artikel 4.32, tweede
lid, onder a, van de Omgevingswet is geregeld dat de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevoegd
is om deze te examens erkennen.
– De algemene regels over het gebruik van het geweer zullen op grond van het voorgestelde gewijzigde artikel
4.3, eerste lid, onder l, van de Omgevingswet bij algemene maatregel van bestuur worden vastgesteld. Het
voorgestelde artikel 4.32 voorziet in een inkadering van deze bevoegdheid. Het maatwerk dat voor de toepassing
van deze regels op grond van artikel 3.26, derde lid, Wet natuurbescherming kan worden geleverd via
ontheffingen en vrijstellingen, kan op grond van de Omgevingswet worden gegeven via maatwerkvoorschriften
als bedoeld in artikel 4.5 van die wet, te stellen door het bevoegd gezag. Verwezen wordt naar hetgeen hiervoor
onder 1 is opgemerkt.

506

Voor gevallen waarin dit maatwerk het nodig maakt om af te wijken van de verplichting om voor het gebruik van
het geweer te beschikken over een omgevingsvergunning voor jachtgeweeractiviteiten, zal op grond van het
voorgestelde gewijzigde artikel 5.2, eerste en tweede lid, van de Omgevingswet bij algemene maatregel van
bestuur een voorziening worden getroffen om dit bij omgevingsverordening en ministeriële regeling te regelen.

c. Jachtvogels
– Net als de jachtakte wordt in dit wetsvoorstel de valkeniersakte een bijzondere omgevingsvergunning voor
zogenaamde valkeniersactiviteiten (voorgesteld gewijzigd artikel 5.1, eerste lid, onder h, van de Omgevingswet).
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is het bevoegd gezag. Dit zal worden geregeld bij
algemene maatregel van bestuur op grond van het voorgestelde gewijzigde artikel 5.11, eerste lid, onder h, van
de Omgevingswet. –Ten aanzien van de valkeniersexamens, de erkenning van die examens en de algemene regels
over het gebruik en voorhanden hebben van jachtvogels wordt verwezen naar hetgeen hiervoor onder 2 is
beschreven over geweren.

d. Eendenkooien
– De algemene regels over eendenkooien, kooikersexamens en erkenningen van examens zullen worden gesteld
op grond van het voorgestelde gewijzigde artikel 4.3, eerste lid, onder l, in samenhang met het voorgestelde
artikel 4.32 van de Omgevingswet.
–De bescherming van het historische afpalingsrecht (tot 1 april 1977) wordt geregeld in het voorgestelde artikel
2.7 van dit wetsvoorstel, als onderdeel van het overgangsrecht.

e. Overig
– Het bijvoeren van wild en het doden of vangen van hoefdieren door middel van drijven en het drijven van wilde
zwijnen, reeën, damherten of edelherten zullen als flora- en fauna-activiteit worden aangewezen in het Besluit
activiteiten leefomgeving, via het Aanvullingsbesluit natuur, op grond van het voorgestelde gewijzigde artikel 5.1,
tweede lid, onder g, van de Omgevingswet. Dat brengt mee dat deze activiteiten zijn verboden zonder
omgevingsvergunning. In het voorgenomen Omgevingsbesluit zal op grond van artikel 5.10, eerste lid, onder e,
van de Omgevingswet worden geregeld dat gedeputeerde staten het bevoegd gezag zijn voor de verlening van
de omgevingsvergunning voor deze activiteit.
Via het Aanvullingsbesluit natuur zal in het Besluit kwaliteit leefomgeving worden geregeld dat een omgevingsvergunning alleen wordt verleend voor het bijvoederen van hoefdieren wanneer er sprake is van bijzondere
weersomstandigheden of een tijdelijk voedseltekort waardoor het welzijn van de dieren in het geding is (zie artikel
3.32, tweede lid, van de Wet natuurbescherming). Voor het doden van wilde zwijnen door drijfjacht zal worden
geregeld dat een omgevingsvergunning alleen wordt verleend wanneer dat gebeurt door middel van een
methode waarbij één persoon wilde zwijnen opzettelijk verontrust met het oogmerk deze dieren binnen het
schootsveld van één geweerdrager te drijven, opdat deze de dieren kan doden, en waarbij geen hond wordt
ingezet, net als in artikel 3.33, tweede lid, van de Wet natuurbescherming.

Handel en bezit van dieren, planten en producten 1077
Internationale verplichtingen. Overmatige exploitatie van dier- en plantensoorten is een belangrijke
oorzaak van de wereldwijde achteruitgang van de biodiversiteit. Daarom zijn er internationaal
verschillende afspraken gemaakt over de regulering van de handel in bedreigde dier- en
plantensoorten en producten daarvan.
Ook gelden er verboden voor de handel in soorten die op dieronvriendelijke wijze zijn gevangen of gedood. De
Europese Unie is – evenals Nederland – partij bij het cites-verdrag. Dat verdrag heeft tot doel te voorkomen dat
de handel in planten en dieren een bedreiging vormt voor het in stand houden van de soort in het wild. Het
verdrag is op het niveau van de Europese Unie uitgewerkt in de cites-basisverordening en in de citesuitvoeringsverordening.
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In de cites-basisverordening zijn de drie bijlagen bij het cites-verdrag vertaald naar vier bijlagen, vanwege een
verdere differentiatie in het beschermingsregime. Bijlage A bevat soorten die ernstig worden bedreigd. De handel
in dieren of planten van deze soorten is in beginsel verboden.
De bijlagen B en C bevatten kwetsbare soorten. De handel in dieren of planten van deze soorten is gereguleerd.
Bijlage D bevat soorten ten aanzien waarvan het wenselijk is de handelsontwikkelingen te volgen. Voor het
binnenbrengen uit en de uitvoer naar landen buiten de Europese Unie zijn vergunningen noodzakelijk; voor het
vervoer binnen de Europese Unie zijn certificaten voorgeschreven. Ten aanzien van zeehonden,
zeehondenproducten, pelzen van andere diersoorten en producten van dieren die zijn gevangen met een
wildklem, voorziet de Europese regelgeving in specifieke handelsbeperkingen.
Richtlijn 83/129/EEG verplicht de lidstaten tot het verbieden van de invoer voor handelsdoeleinden van
producten van zeehondenjongen. Verordening nr. 1007/2009 verbiedt het op de markt brengen en invoeren van
zeehondenproducten; daarbij geldt een uitzondering voor producten van zeehonden die op traditionele wijze
door Eskimogemeenschappen zijn gevangen. Verordening nr. 3254/91 en uitvoeringsverordening nr. 35/97
voorzien in een verbod op het binnenbrengen van pelzen en andere goederen van bepaalde diersoorten die zijn
gevangen met gebruik van de wildklem.
In het Internationaal Verdrag tot Regulering van de Walvisvangst en de daarbij horende Uitvoeringsovereenkomst Internationaal Verdrag tot Regulering van de Walvisvangst zijn de voorwaarden opgenomen
waaronder de walvisvangst dient plaats te vinden. Sinds 1985 geldt een moratorium op de alle commerciële
walvisvangst (artikel III, tiende lid, onderdeel e, van de Uitvoeringsovereenkomst).

Regeling in de Wet natuurbescherming1078
In paragraaf 3.8 van de Wet natuurbescherming wordt uitvoering gegeven aan de internationale
verplichtingen op het vlak van de regulering van de handel ter bescherming van in het wild levende
dier- en plantensoorten:
– Het is verboden om in strijd te handelen met rechtstreeks werkende bepalingen van de EU-verordeningen.
Omwille van de kenbaarheid worden deze bepalingen aangewezen bij ministeriële regeling (artikel 3.37, eerste
lid, van de Wet natuurbescherming). Volgens vaste jurisprudentie van het Hof van Justitie zijn verordeningen
rechtstreeks werkend; zij behoeven dus geen implementatie. Wel zijn lidstaten gehouden om aanvullende zaken
als strafbaarstellingen, toezicht en handhaving en de noodzakelijke uitvoeringsbepalingen in hun wetgeving op te
nemen ten aanzien van rechtstreeks werkende bepalingen van verordeningen, zodat deze op effectieve wijze
kunnen worden uitgevoerd en gehandhaafd. –Bij regeling kunnen regels worden gesteld die noodzakelijk zijn ter
uitvoering van de verordeningen (artikel 3.37, tweede lid, van de Wet natuurbescherming). Ook administratieve
en procedurele regels kunnen bij ministeriële regeling worden vastgesteld.
– Ter uitvoering van onderdelen van bestaande of eventuele toekomstige Europese verordeningen die
beleidsruimte laten en ter uitvoering van bestaande of toekomstige Europese richtlijnen kunnen op grond van
artikel 3.38 van de Wet natuurbescherming bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden
gesteld. Deze grondslag maakt het ook mogelijk om regels te stellen die niet of niet dwingend door de Europese
Unie worden voorgeschreven, maar waarmee wel een goede uitvoering en een effectieve handhaving mogelijk
worden gemaakt. Bij dergelijke aanvullende regels valt bijvoorbeeld te denken aan de plicht tot het merken van
gefokte dieren en planten en een verbod op het in bezit hebben van planten of dieren of producten van die
planten of dieren van soorten, ter ondersteuning van het toezicht en de handhaving. Hierbij kan worden geregeld
dat de taak van het uitreiken van merken, merktekens of ringen wordt belegd bij aangewezen
rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties (artikel 3.38, eerste lid, onderdeel d, van de Wet natuurbescherming).
– De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is bevoegd om, binnen de kaders van de citesbasisverordening, vrijstelling of ontheffing te verlenen van de regels over handel en bezit (artikel 3.40 van de Wet
natuurbescherming).
– Er is een wetenschappelijke autoriteit CITES die de taken die rechtstreeks voortvloeien uit het cites-verdrag en
de cites-basisverordening uitvoert (artikel 3.41 van de Wet natuurbescherming).
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– In artikel 3.35 van de Wet natuurbescherming is het verbod opgenomen om walvissen te vangen of te doden
vanuit een Nederlands schip of om walvissen aan boord van een Nederlands schip te verwerken.

Omzetting naar Omgevingswet
– De strafbaarstelling van overtredingen van de algemene regels van de cites-basisverordening en de algemene
regels die in het Besluit natuurbescherming zijn opgenomen ter uitvoering van ondersteunend nationaal beleid,
zullen op grond van dit wetsvoorstel bij algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van het
voorgestelde gewijzigde artikel 4.3, tweede lid, onder a, van de Omgevingswet. Hetzelfde geldt voor de algemene
regels ter uitvoering van de zeehondenverordening, de zeehondenrichtlijn en de wildklemverordening. Het
voorgestelde artikel 4.36 van de Omgevingswet voorziet in een inkadering van deze bevoegdheid.
– Activiteiten waarvoor op grond van de cites-basisverordening of ter uitvoering van ondersteunend nationaal
beleid toestemming is vereist, worden op grond van dit wetsvoorstel aangemerkt als omgevingsvergunningplichtige activiteit. Daartoe wordt het begrip «cites-activiteit» geïntroduceerd (in de bijlage behorende bij artikel
1.1 van de Omgevingswet). Het gaat hier om het binnen of buiten Nederland brengen, het verhandelen of het om
andere reden dan verkoop onder zich hebben van dieren, planten en producten daarvan. Omdat de citesbasisverordening, de daarop gebaseerde uitvoerings-verordeningen en de regelgeving ter uitvoering van het
nationaal beleid voorzien in verschillende uitzonderingen op de vergunningplicht, wordt voorgesteld om bij
algemene maatregel van bestuur te regelen in welke gevallen een omgevingsvergunning voor cites-activiteiten
vereist is. Om deze reden worden de cites-activiteiten in het wetsvoorstel ondergebracht in artikel 5.1, tweede
lid, van de Omgevingswet. Bij algemene maatregel van bestuur op grond van het voorgestelde gewijzigde artikel
5.11, eerste lid, onder i, van de Omgevingswet zal de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit worden
aangewezen als bevoegd gezag.
– De taak van het uitreiken van merken, merktekens of ringen, kan bij algemene maatregel van bestuur worden
belegd bij aangewezen rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties (voorgesteld artikel 4.36, derde lid, van de
Omgevingswet).
– De wetenschappelijke autoriteit CITES is in dit wetsvoorstel aangewezen in het voorgestelde artikel 17.5a van
de Omgevingswet.
– De verboden ter bescherming van walvissen zullen worden geregeld bij algemene maatregel van bestuur op
grond van het voorgestelde gewijzigde artikel 4.3, eerste lid, onder m, zoals uitgewerkt in het voorgestelde artikel
4.33 van de Omgevingswet.

Exoten: internationale verplichtingen
Uitheemse soorten (exoten) zijn dieren, planten, schimmels of micro-organismen die door menselijk
handelen buiten hun natuurlijke verspreidingsgebied terecht zijn gekomen. Sommige uitheemse
soorten kunnen echter invasief zijn. De invasieve-exotenverordening voorziet daartoe in regels
terzake.
Het invasief zijn van soorten betekent dat deze soorten na introductie of verspreiding een bedreiging zijn of
nadelige gevolgen hebben voor de biodiversiteit en ecosystemen in Nederland. De meeste uitheemse soorten
vormen geen bedreiging voor de biodiversiteit, omdat de leefomstandigheden voor deze soorten in Nederland
niet geschikt zijn of omdat ze geen schade veroorzaken.
Deze bedreiging en nadelige gevolgen nemen verschillende vormen aan, zoals ernstige gevolgen voor inheemse
soorten en de structuur en werking van ecosystemen door de verandering van habitats, predatie, concurrentie,
overbrenging van ziekten, vervanging van inheemse soorten in een significant deel van hun verspreidingsgebied
en door genetische effecten als gevolg van kruisingen.
Invasieve uitheemse soorten kunnen de natuur en maatschappij veel last bezorgen en tot economische schade
leiden. Voor een effectieve aanpak van invasieve exoten is een grensoverschrijdende benadering van groot
belang. De invasieve-exotenverordening bevat rechtstreeks werkende bepalingen ter preventie van de introductie
en verspreiding van zorgwekkende invasieve uitheemse soorten die zijn geplaatst op de zogenoemde «Unielijst».
Dit zijn invasieve uitheemse soorten waarvan de negatieve effecten zodanig zijn, dat gezamenlijk optreden op het
niveau van de Unie vereist is.
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De Europese Commissie stelt de Unielijst vast door een uitvoeringshandeling op basis van criteria die zijn
opgenomen in de invasieve-exotenverordening. De bepalingen in de invasieve-exotenverordening bestaan onder
meer uit verboden op het opzettelijk op het grondgebied van de Europese Unie brengen van dieren of planten
van een op de Unielijst geplaatste soort, het houden, verhandelen en kweken van dieren of planten van deze
soorten en het uitzetten van de betreffende dieren of planten in het milieu.
De invasieve-exotenverordening verplicht lidstaten om een vergunningensysteem in te voeren dat de
mogelijkheid biedt om onder strikte voorwaarden van de verboden af te wijken in enkele specifieke situaties. Ook
vanwege een dwingend algemeen belang mag in uitzonderingsgevallen een vergunning worden verleend.
Voorts zijn lidstaten bevoegd bij wijze van noodmaatregel op nationaal niveau één of meer van de genoemde
verboden vast te stellen als zij over bewijs beschikken dat een invasieve uitheemse soort die niet is opgenomen
op de Unielijst maar waarschijnlijk wel aan de criteria voldoet, zich op het grondgebied bevindt of dat er een
dreigend risico voor introductie daarvan bestaat. Verder voorziet de verordening in een verplichting van lidstaten
tot het vaststellen van actieplannen betreffende de introductieroutes van invasieve uitheemse soorten, een
surveillancesysteem, het uitvoeren van officiële controles, het treffen van snelle uitroeiingsmaatregelen in een
vroeg stadium van invasie, het treffen van beheersmaatregelen en het nemen van passende maatregelen om het
herstel van door invasieve uitheemse soorten aangetaste, beschadigde of vernietigde ecosystemen te
bevorderen.

Regeling in Wet natuurbescherming
– De artikelen 3.36 tot en met 3.40 van de Wet natuurbescherming voorzien in regels om uitvoering te geven aan
de invasieve-exotenverordening en andere Europese regelgeving over dit onderwerp. Hiervoor is dezelfde
systematiek gevolgd als voor de uitvoering van de cites-verordening: een aanwijzing bij ministeriële regeling van
de rechtstreeks werkende verboden van de verordeningen om overtredingen ervan strafbaar te stellen, de
bevoegdheid om bij ministeriële regeling regels te stellen ter uitvoering van onderdelen van een verordening, of
een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen richtlijn met betrekking tot exoten, ten aanzien waarvan
Nederland geen beoordelingsruimte heeft, en van onderdelen die louter zien op administratieve vereisten, en de
aanwijzing van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bevoegde autoriteit.
– Op grond van artikel 3.38, tweede lid, van de Wet natuurbescherming is de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit belast met de uitvoering van de EU-verordening inzake uitheemse invasieve soorten. Voorzien
is in de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur medebewind van de provincies te vorderen voor de
uitvoering van taken, zoals het nemen van uitroeiingsmaatregelen. Hierover dient eerst overleg tussen Rijk en
provincies plaats te vinden.
– Het Nederlandse beleid is gericht op uitvoering van de Europese aanpak van invasieve exoten; aanvullend
nationaal beleid is op dit moment niet aan de orde. Er wordt daarom geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid
die de verordening biedt om strengere nationale regels te stellen ten aanzien van soorten op de Unielijst of om
regels te stellen ten aanzien van voor Nederland zorgwekkende invasieve uitheemse soorten. Om dezelfde reden
wordt geen toepassing gegeven aan de bevoegdheid om bij algemene maatregel van bestuur invasieve exoten
aan te wijzen die niet mogen worden verhandeld of voorhanden mogen worden gehouden (artikel 3.40 van de
Wet natuurbescherming).
– De Wet natuurbescherming voorziet in de bevoegdheid om bij ministeriële regeling invasieve exoten aan te
wijzen die door gedeputeerde staten moeten worden bestreden (artikel 3.19 van de Wet natuurbescherming).
Ook is een verbod opgenomen om bij algemene maatregel van bestuur aangewezen planten van exotensoorten
te planten of te zaaien (artikel 3.34, vierde lid, van de Wet natuurbescherming).
– Dieren en planten van exotensoorten maken geen onderdeel uit van de Nederlandse inheemse natuur en
worden niet beschermd door een verbod op het vangen en doden van dieren en het plukken of ontwortelen van
planten. Wel gelden er beperkingen aan het gebruik van het geweer of van jachtvogels om dieren van een
exotensoort te vangen of te doden: het gebruik ervan is alleen toegestaan als aan het vangen en doden een
opdracht van gedeputeerde staten ten grondslag ligt om de omvang van populaties van deze dieren te beperken
of als er voor gedeputeerde staten een verplichting geldt om een door de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit aangewezen invasieve exoot in aantal terug te brengen (artikel 3.26, eerste lid, onder d, onder
3°, en artikel 3.30, eerste lid, onder b, onder 3°, in samenhang met artikel 3.18, vierde lid in samenhang met eerste
lid, dan wel artikel 3.19, tweede lid, van de Wet natuurbescherming).
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Het gebruik van deze middelen is ook toegestaan als de exotensoort is aangewezen door de Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (artikel 3.26, eerste lid, onder d, onder 4°, en artikel 3.30, eerste lid, onder
b, onder 4°, van de Wet natuurbescherming). Wanneer gebruik wordt gemaakt van een middel waarvoor op grond
van artikel 3.24, tweede lid, van de Wet natuurbescherming een verbod geldt om zich hiermee buiten gebouwen
te bevinden, is een ontheffing of vrijstelling nodig (artikel 3.25, vierde lid, van de Wet natuurbescherming). Deze
middelen, waaronder klemmen, vallen, strikken, vangkooien netten en lijm, zijn aangewezen in artikel 3.10 van
het Besluit natuurbescherming.
– Gedeputeerde staten zijn bevoegd om een persoon of een groep van personen de opdracht te geven om de
omvang van populaties van dieren van exotensoorten te beperken (artikel 3.18, vierde lid, in samenhang met het
eerste lid, van de Wet natuurbescherming). Zij kunnen daarbij bepalen dat deze personen of groepen toegang
hebben tot de gronden waarop deze dieren zich bevinden (artikel 3.18, vierde lid, in samenhang met het tweede
lid, onder a, van de Wet natuurbescherming. Hetzelfde geldt voor het terugbrengen van aantallen van planten
van exotensoorten (artikel 3.19, vierde lid) en het beperken van aantallen verwilderde dieren (artikel 3.18, vierde
lid, van de Wet natuurbescherming).

Overgang naar Omgevingswet
– De strafbaarstelling van overtredingen van de algemene regels van de invasieve-exotenverordeningen zullen
op grond van dit wetsvoorstel bij algemene maatregel van bestuur worden gesteld op grond van het voorgestelde
gewijzigde artikel 4.3, eerste lid, onder n, van de Omgevingswet. Het voorgestelde artikel 4.34 van de
Omgevingswet voorziet in een inkadering van deze bevoegdheid.
– De activiteiten waarvoor op grond van de exoten-basisverordening een vergunning is vereist, vallen onder de
voorgestelde definitie van «exoten-activiteit» waarvoor op grond van het voorgestelde gewijzigde artikel 5.1,
eerste lid, van de Omgevingswet een omgevingsvergunning is vereist. Bij algemene maatregel van bestuur op
grond van het voorgestelde gewijzigde artikel 5.11, eerste lid, onder f, van de Omgevingswet zal de Minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit worden aangewezen als bevoegd gezag.
– Net als in de Wet natuurbescherming zullen dieren en planten van exotensoorten niet worden beschermd tegen
het vangen en doden dan wel plukken en ontwortelen. Voor het bestrijden of het beperken van aantallen dieren
en planten van exotensoorten is geen omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit vereist.
– Wel zal moeten worden voldaan aan de regels over het gebruik van middelen om dieren te vangen of te doden.
Die regels zullen via het Aanvullingsbesluit natuur in het Besluit activiteiten leefomgeving worden opgenomen.
Zo nodig kan het bevoegd gezag afwijkingen van de regels over het gebruik van vang- en dodingsmiddelen
toegestaan via maatwerkvoorschriften en maatwerkregels (artikelen 4.5 en 4.6 van de Omgevingswet),
bijvoorbeeld voor het gebruik van het geweer.
– Wanneer het gaat om dieren of planten van invasieve exoten waarop de exoten-basisverordening van
toepassing is, berust de verantwoordelijkheid voor het nemen van feitelijke maatregelen zoals het treffen van
uitroeiings- en beheersmaatregelen bij de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit wordt in de
Omgevingswet tot uitdrukking gebracht in artikel 2.19, vierde lid, onder a, onder 4°, van de Omgevingswet.
– In de Omgevingswet wordt, net als in de Wet natuurbescherming, ruimte gelaten voor betrokkenheid van de
provincies bij de uitvoering. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat zij taken uitvoeren,
zoals bijvoorbeeld het treffen van uitroeiings-maatregelen of beheersmaatregelen (voorgesteld gewijzigd artikel
2.18, eerste lid, onder f, onder 3°, van de Omgevingswet). Het kabinet zegt toe over een dergelijke overdracht
eerst met de provincies te zullen overleggen.
– Waar het gaat om dieren of planten van exotensoorten die buiten de reikwijdte van de invasieveexotenverordening vallen, berust de verantwoordelijkheid bij de provincies, als onderdeel van de algemene
verantwoordelijkheid van provincies voor het behoud en herstel van de inheemse natuur (voorgesteld gewijzigd
artikel 2.18, vierde lid, onder f, onder 1°, van de Omgevingswet). Hetzelfde geldt voor verwilderde dieren. Het
Rijk kan bij algemene maatregel van bestuur instructieregels aan de provincies vaststellen over de bestrijding van
deze exoten, net als nu op grond van artikel 3.19 van de Wet natuurbescherming. Het kabinet zegt toe dat een
ontwerp van een dergelijke algemene maatregel van bestuur pas in procedure zal worden gebracht als hierover
overeenstemming bestaat tussen Rijk en provincies.
– Wanneer het voor de uitroeiing of het beheer van aantallen dieren of planten van exotensoorten of verwilderde
dieren nodig is af te wijken van de verboden met betrekking tot het gebruik van middelen om

511

dieren te vangen en te doden, dan kan hierin worden voorzien door middel van maatwerkvoorschriften en
maatwerkregels. Het bevoegd gezag voor het stellen van deze voorschriften en regels is, waar het gaat om dieren
en planten van invasieve exotensoorten, de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (in het
voorgenomen Omgevingsbesluit aan te wijzen op grond van het voorgestelde gewijzigde artikel 4.12, eerste lid,
onder i, van de Omgevingswet), met uitzondering van die gevallen waarin het Rijk met provincies heeft
afgesproken dat zij de uitvoering op zich nemen (zie hiervoor; te regelen in het voorgenomen Omgevingsbesluit
op grond van het voorgestelde gewijzigde artikel 4.11, eerste lid, onder f, van de Omgevingswet). Voor dieren en
planten van andere exotensoorten en voor verwilderde dieren zullen de provincies, net als in de Wet
natuurbescherming, het bevoegd gezag zijn.
– In het voorgestelde artikel 10.28a, tweede en derde lid, van de Omgevingswet is voorzien in een gedoogplicht
voor de rechthebbende van de grond om personen of groepen van personen toe te laten die in opdracht van de
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, dan wel gedeputeerde staten, dieren of planten van
exotensoorten of verwilderde dieren, moeten bestrijden. Net als in de Wet natuurbescherming geldt deze
gedoogverplichting uitsluitend als het bevoegd gezag hiertoe besluit.
– Het in de Wet natuurbescherming opgenomen verbod om dieren, waaronder die van exotensoorten uit te
zetten, wordt gecontinueerd in het Besluit activiteiten leefomgeving. Het gaat hier om een verbod in aanvulling
op de verboden ten aanzien van invasieve exotensoorten, opgenomen in de invasieve-exotenverordening.
Verwezen wordt naar paragraaf 4.2.3, onder f, van deze memorie van toelichting. De in de Wet
natuurbescherming opgenomen mogelijkheid om het uitzetten van planten van exotensoorten te verbieden, zal
op grond van het voorgestelde gewijzigde artikel 5.1, tweede lid, onder g, van de Omgevingswet, bij algemene
maatregel van bestuur worden aangewezen als flora- en fauna-activiteit. Het gaat hier immers om een activiteit
die nadelig kan zijn voor inheemse plantensoorten. Voor deze activiteit is een omgevingsvergunning vereist.
Hierbij zal in het voorgenomen Omgevingsbesluit dezelfde bevoegdheidsverdeling tussen provincies en Rijk
worden gehanteerd: gedeputeerde staten zijn in beginsel bevoegd, tenzij het gaat om afwijkingen ten behoeve
van de herintroductie van soorten of het uitzetten, planten of zaaien van exoten. Het kabinet zegt toe dat
omgevingsvergunningen ten behoeve van herintroductie of uitzetting zullen worden vastgesteld in
overeenstemming met gedeputeerde staten van de desbetreffende provincies.

Houtopstanden
Regeling in de Wet natuurbescherming 1079
Bossen vormen een uniek natuurtype, dat essentiële functies vervult voor de fysieke leefomgeving.
Om die reden worden bossen, op basis van nationaal beleid, onder de noemer van «houtopstanden»
beschermd in de Wet natuurbescherming:
Bossen vervullen verschillende nuttige en unieke maatschappelijke functies van natuur vaak gelijktijdig en in
onderlinge samenhang. Naast de «klassieke» functies van natuur, landschap, productie in de vorm van houtoogst,
behoud van cultureel erfgoed en recreatie, wordt de afgelopen decennia steeds meer belang gehecht aan andere
functies van het bos, zoals het vastleggen van kooldioxide, het leveren van ecosysteemdiensten als het bergen en
bufferen van water, het dempen van grote temperatuurschommelingen in en nabij stedelijke gebieden, het
filteren van fijn stof en het bijdragen aan de kwaliteit van het leven en aan een aangename leefomgeving.
Een aantal van deze functies is van extra belang in dichtbevolkte gebieden als Nederland en draagt bij aan de
volksgezondheid. Er is ook steeds meer oog voor het gebruik van hout als milieuvriendelijke, hernieuwbare
grondstof die weinig energieverbruik vereist. Dat geldt ook voor de mogelijkheden voor het gebruik van biomassa
afkomstig uit bos en natuur als bron voor diverse toepassingen in de Biobased Economy, in de (petro)chemie en
bij de productie van duurzame energie.

De kern van het beschermingsregime wordt gevormd door een meldingsplicht voor burgers of
bedrijven die voornemens zijn om buiten de bebouwde kom een houtopstand te vellen (artikel 4.2,
eerste lid, van de Wet natuurbescherming), en een verplichting om op dezelfde grond te herbeplanten
(artikel 4.3, eerste lid, van de Wet natuurbescherming) na het vellen van een houtopstand of wanneer
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een houtopstand anderszins teniet is gegaan. Bovendien kan een kapverbod worden opgelegd (artikel
4.2, derde lid, van de Wet natuurbescherming).
– Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag voor het in ontvangst nemen van de meldingen en het opleggen
van een kapverbod. Provinciale statenzijn bevoegd om nadere regels te stellen over de melding en over wijze
waarop de herbeplanting plaatsvindt. Alleen wanneer sprake is van bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen activiteiten met een nationaal belang, kan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
als bevoegd gezag worden aangewezen (artikel 1.3, vijfde lid, van de Wet natuurbescherming).
– De grens van de bebouwde kom wordt door de gemeenteraad vastgesteld. –Een aantal categorieën van bomen
die naar hun aard niet geschikt zijn voor het beschermingsregime, zoals kerstbomen, fruitbomen en kweekgoed
is daarvan uitgezonderd. Verder zijn enkele categorieën van houtopstanden van het beschermingsregime
uitgezonderd, omdat de bescherming van die categorieën te weinig zou bijdragen aan het behoud van het
bosareaal in Nederland om een beperking van het eigendomsrecht te rechtvaardigen. Het gaat hier om
houtopstanden van beperkte omvang, te weten houtopstanden op erven en in tuinen en populieren en wilgen
langs wegen, waterwegen en landbouwgronden).
– Voorzien is in een generieke uitzondering op de herbeplantingsplicht (artikel 4.4 van de Wet
natuurbescherming) voor de aanleg van brandgangen op natuurterreinen met het oog op brandpreventie. Ook
geldt een uitzondering wanneer wordt gehandeld in overeenstemming met een door de Minister van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde gedragscode. Over de voorgenomen goedkeuring vindt eerst overleg
met de provincies plaats. –Voor situaties waarvoor een afwijking van de meldplicht en herbeplantingsplicht
wenselijk is, bestaat de mogelijkheid van een provinciale ontheffing of vrijstelling op grond van artikel 4.5 van de
Wet natuurbescherming.
– Provincies en gemeenten hebben in het licht van de decentralisatie van het gebiedsgerichte beleid en de
filosofie over de bevoegdheidsverdeling zoals deze ook in de Omgevingswet vorm heeft gekregen, de ruimte om
met het oog op de bescherming van biodiversiteit en landschappen regels ten aanzien van houtopstanden te
stellen. Artikel 4.6 van de Wet natuurbescherming, dat voorziet in beperkingen aan de bevoegdheden van
provincies en gemeenten terzake, is daarom niet in werking getreden.

Omzetting in de Omgevingswet
– De regels ter bescherming van houtopstanden zullen worden geregeld bij algemene maatregel van bestuur op
grond van het voorgestelde gewijzigde artikel 4.3, eerste lid, onder o, in samenhang met het voorgestelde artikel
4.35 van de Omgevingswet.
– Artikel 4.4, eerste lid, van de Omgevingswet voorziet in de mogelijkheid om in de algemene maatregel van
bestuur een meldingsplicht op te nemen.
– Op grond van de artikelen 4.5 en 4.6 van de Omgevingswet zal in de algemene maatregel van bestuur worden
geregeld dat het bevoegd gezag maatwerkvoorschriften of maatwerkregels kan stellen ter afwijking van de
algemene regels. Dit ter vervanging van de in de Wet natuurbescherming opgenomen bevoegdheid om vrijstelling
of ontheffing te verlenen.
– Op grond van het voorgestelde gewijzigde artikel 4.11, eerste lid, onder g, in samenhang met artikel 4.9 van de
Omgevingswet, zijn gedeputeerde staten het bevoegd gezag waaraan de melding moet worden gedaan en dat
maatwerkvoorschriften kan stellen. In uitzonderingsgevallen is de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit het bevoegd gezag (voorgesteld gewijzigd artikel 4.12, eerste lid, onder m, van de
Omgevingswet).
Anders dan in de Wet natuurbescherming worden in het systeem van de Omgevingswet regels over de wijze
waarop door het Rijk voorgeschreven meldingen worden gedaan, bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld
(artikel 16.88, eerste lid, onder c, van de Omgevingswet) en niet door provinciale staten. Dit met het oog op
uniformiteit voor alle vanwege regelgeving van het Rijk te melden activiteiten, zoals ten aanzien van digitalisering
en de termijnen. Het stellen van maatwerkregels door provincies geschiedt bij omgevingsverordening (artikel 4.6
van de Omgevingswet). Wanneer de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bevoegd gezag is, kan
hij soortgelijke regels bij ministeriële regeling stellen (artikel 4.3, vierde lid (nieuw), van de Omgevingswet).
– In de algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 4.3, eerste lid, van de Omgevingswet wordt geregeld
dat de regels ter bescherming van houtopstanden alleen van toepassing zijn buiten de gebieden waar veel
bebouwing is. Verwezen zal worden naar de bij omgevingsplan door de gemeenteraad vast te stellen
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bebouwingscontouren. Het voorgestelde artikel 2.28, onder g, onder 2°, van de Omgevingswet verduidelijkt dat
hierover door het Rijk instructieregels zullen worden vastgesteld. Binnen deze contouren is het aan de gemeenten
zelf om op grond van hun autonome bevoegdheid te besluiten om houtopstanden te beschermen en op welke
wijze.
– De bevoegdheid tot het opleggen van een kapverbod zal in de systematiek van de Omgevingswet als
maatwerkvoorschrift of maatwerkregel worden opgelegd, ter afwijking van de hoofdregel (meldingsplicht en
plicht tot herbeplanting).
– Bij algemene maatregel van bestuur zal worden voorzien in een bevoegdheid van provincies om bij omgevingsverordening maatwerkregels te stellen over de wijze van herbeplanten (artikel 4.6 van de Omgevingswet).
– De verlening van vrijstelling van de verplichting tot melding of herbeplanting als een bedrijf of burger handelt
in overeenstemming met een door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit goedgekeurde
gedragscode, zal in de systematiek van de Omgevingswet als vorm krijgen. Op grond van het voorgestelde
gewijzigde artikel 4.3, eerste lid, onder o, in samenhang met het voorgestelde artikel 4.35 van de Omgevingswet,
zal in het Besluit activiteiten leefomgeving worden geregeld dat de meldings- en herbeplantingsplicht niet van
toepassing is wanneer wordt gewerkt overeenkomstig een door de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit goedgekeurde gedragscode. Het kabinet zegt toe dat over het voornemen tot goedkeuring eerst
overleg met de provincies zal worden gevoerd.

Handel in hout en houtproducten: internationale verplichtingen1080
De Europese flegt-verordening verplicht de lidstaten tot het verbieden van de invoer van hout of
houtproducten uit deze partnerlanden zonder een door deze landen voor de betrokken lading
afgegeven flegt-exportvergunning.
Bij de partnerlanden gaat het om houtproducerende derde landen waarmee de Europese Unie op vrijwillige,
bilaterale basis partnerschapovereenkomsten heeft gesloten. De door deze landen afgegeven flegt-exportvergunning moet verzekeren dat de betrokken lading hout of houtproducten een legale herkomst heeft, dat wil
zeggen dat het hout is geoogst en de producten zijn vervaardigd overeenkomstig de nationale wetgeving van het
houtproducerende land.
De lidstaten van de Europese Unie controleren bij ladingen hout afkomstig uit de partnerlanden aan de grens op
de aanwezigheid van de flegt-exportvergunning, alvorens de lading voor het vrije verkeer binnen de Europese
Unie vrij te geven. De Europese houtverordening vult het flegt-vergunningstelsel aan. De verordening verplicht
de lidstaten tot het instellen van een verbod op het op de markt brengen van illegaal gewonnen hout of producten
daarvan.
Daarnaast bevat de verordening bepalingen over de traceerbaarheid van hout en houtproducten in de gehele
distributieketen en over een stelsel van zorgvuldigheidseisen waaraan marktdeelnemers zich moeten houden.
Hout dat overeenkomstig de flegt-verordening of de eerder aangehaalde cites-verordening is binnengebracht in
de Europese Unie wordt op grond van de houtverordening als legaal gewonnen hout beschouwd.

Regeling in de Wet natuurbescherming
– Paragraaf 4.2 van de Wet natuurbescherming voorziet in een grondslag voor het stellen van de noodzakelijke
regels bij gedelegeerde regelgeving ter uitvoering van de flegt-verordening, de Europese houtverordening en de ter
uitwerking van deze verordeningen door de Europese Commissie vastgestelde uitvoeringsverordeningen.
– Voorzien is in een strafbaarstelling van overtredingen van de in de verordening opgenomen rechtstreeks
werkende verboden. Deze worden bij ministeriële regeling aangewezen (artikel 4.8, eerste lid, van de Wet
natuurbescherming)
– Aan de bindende, rechtstreeks werkende bepalingen van die verordeningen en de met het oog op de uitvoering
daarvan te stellen regels van administratieve en procedurele aard wordt uitvoering gegeven bij ministeriële regeling
(artikel 4.8, tweede lid, van de Wet natuurbescherming).
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– De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is aangewezen als de bevoegde instantie voor de
uitvoering van de verordeningen; hij kan evenwel ook een andere bevoegde instantie aanwijzen (artikel 4.8, derde
lid, van de Wet natuurbescherming).
– Naast het uitvoeren van bindende onderdelen van EU-verordeningen bevat de Wet natuurbescherming een
grondslag om aanvullende nationale regels te stellen of regels te stellen waar verordeningen en richtlijnen
beleidsruimte laten ten aanzien van de precieze wijze waarop aan de Europese verplichtingen invulling wordt
gegeven (artikel 4.8, vierde lid, van de Wet natuurbescherming), en om ontheffing en vrijstelling van die regels te
verlenen (artikel 4.9 van de Wet natuurbescherming). Aanvullende nationale regels kunnen onder meer
noodzakelijk zijn voor een goede uitvoering en een effectieve handhaving.

Omzetting in Omgevingswet
– De strafbaarstelling van overtredingen van de algemene regels van de flegt- en houtverordeningen zal op grond
van dit wetsvoorstel bij algemene maatregel van bestuur worden geregeld op grond van het voorgestelde
gewijzigde artikel 4.3, tweede lid, onder b, in samenhang met het voorgestelde artikel 4.37, van de Omgevingswet.

Financiële bepalingen: tegemoetkoming schade (door dieren)1081
Regeling in de Wet natuurbescherming
In artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming is het wettelijk kader opgenomen voor de tegemoetkoming in de
schade die wordt veroorzaakt door dieren van soorten die op grond van de Wet natuurbescherming zijn beschermd.
Een tegemoetkoming wordt op zijn verzoek aan een belanghebbende verleend voor zover die schade niet of niet
geheel voor zijn rekening behoort te blijven. De tegemoetkoming wordt naar billijkheid bepaald.
Uitgangspunt van het beleid is dat de bescherming van eigendommen tegen schade door dieren primair de
verantwoordelijkheid van de burger zelf is. Deze moet waar mogelijk – volgens de jurisprudentie van de Afdeling
bestuursrechtspraak71 «naar eisen van redelijkheid en billijkheid» – maatregelen nemen en inspanningen
verrichten om schade aan zijn eigendommen te voorkomen. Als preventiemaatregelen tekortschieten, kunnen
maatregelen in het kader van schadebestrijding en populatie-beheer uitkomst bieden. Jacht kan daarbij een
ondersteunende functie hebben.
Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag voor het verlenen van tegemoetkomingen in schade. De provincies
stellen binnen de gegeven kaders het beleid voor de verlening van tegemoetkomingen vast. Het is ook aan de
provincies om te bezien op welke wijze zij de toekenning van tegemoetkomingen organiseren en of zij daarvoor
bijvoorbeeld een bepaald orgaan voor in het leven roepen.

Omzetting in Omgevingswet
Voorgesteld wordt de specifieke voorziening voor tegemoetkomingen in schade veroorzaakt door in het wild
levende dieren van artikel 6.1 van de Wet natuurbescherming te continueren in het stelsel van de Omgevingswet.
Het voorgestelde artikel 15.17 van de Omgevingswet voorziet hierin.
Een specifieke voorziening, aanvullend op de algemene regeling voor nadeelcompensatie is wenselijk omdat er voor
deze vorm van schade niet goed kan worden aangesloten bij een handelen van een bestuursorgaan ter uitoefening
van een publieke taak. Het voorgestelde artikel 15.17 van de Omgevingswet maakt dan ook, net als artikel 6.1 van
de Wet natuurbescherming, een schadeverzoek mogelijk zonder dat sprake is van overheidshandelen. De schade
vloeit hier immers goeddeels voort uit beperkingen die de voorgestelde wettelijke regeling zelf met zich brengt
waarbij het bevoegd gezag veelal weinig ruimte heeft voor een andere afweging.
Het zou te omslachtig zijn als eerst een specifiek handelen van het bevoegd gezag noodzakelijk zou zijn –
bijvoorbeeld een ontheffing van de soortenbeschermingsbepalingen in gevallen waarin de wet geen mogelijkheid
tot ontheffing biedt en een aanvraag dus alleen kan worden afgewezen – voordat een belanghebbende
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schadevergoeding zou kunnen vragen. Tegelijk kan ook niet worden gezegd dat de wettelijke regeling zelf
onmiddellijk schade veroorzaakt die tot nadeelcompensatie noopt: het gaat hier juist om schade die zich –
afhankelijk van tal van onzekere factoren – nog moet voordoen ten aanzien van een onbepaalde groep van
belanghebbenden.
De bijzondere aard van deze voorziening maakt dat op het besluit over de tegemoetkoming in de schade,
veroorzaakt door in het wild levende dieren, alleen de algemene bepalingen over besluiten van de hoofdstukken 3
en 4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn. De bepalingen over nadeelcompensatie van titel 4.5
van de Algemene wet bestuursrecht en de voorgestelde regels van afdeling 15.1 Omgevingswet waarin het voorstel
voor een Invoeringswet Omgevingswet zal voorzien (zie paragraaf 6.1.2 van deze memorie van toelichting), met
daarin regels over de grondslag, procedure en bevoegdheidstoedeling voor aanvragen om schadevergoeding, zijn
op deze gevallen niet van toepassing. De bijzondere aard van deze schadegevallen brengt mee dat de voorgestelde
afdelingen 15.2 en 15.3 van de Omgevingswet evenmin van toepassing zijn.

Financiële bepalingen: schade veroorzaakt door rechtmatig overheidshandelen 1082
Regeling in de Wet natuurbescherming
Ten aanzien van de tegemoetkoming in schade als gevolg van rechtmatig overheidshandelen is in artikel 6.3 van de
Wet natuurbescherming een voorziening opgenomen. Te denken valt aan een besluit houdende vaststelling van
een beheerplan voor een dergelijk gebied, een besluit houdende weigering van een vergunning of houdende
verlening – al dan niet onder voorwaarden en beperkingen – van een vergunning, een besluit inzake het al dan niet
toepassen van de aanschrijvingsbevoegdheid, een besluit houdende toegangsbeperkingen voor een gebied, een
besluit strekkende tot het treffen van feitelijke handelingen op gronden of aan opstallen die de eigenaar of
gebruiker moet gedogen of een besluit naar aanleiding van een handhavingsverzoek.
Op grond van artikel 6.3 is verlening van een tegemoetkoming in de schade mogelijk wanneer door handelen van
een bestuursorgaan – feitelijk of door het nemen van een besluit met rechtsgevolgen – ter uitoefening van een
publieke taak schade is veroorzaakt die uitgaat boven het normale maatschappelijke risico en die een benadeelde
in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft. De belanghebbende kan de tegemoetkoming aanvragen bij
het betrokken bestuursorgaan.

Omzetting in Omgevingswet
De Omgevingswet voorziet in een algemene regeling voor nadeelcompensatie c.q. de tegemoetkoming in schade
(hoofdstuk 15 Omgevingswet). Die voorziening zal ook van toepassing zijn op besluiten die in het kader van de
bescherming van de natuur worden genomen.

Retributies 1083
Voor door de rijksoverheid aan derden geleverde diensten worden zoveel mogelijk kostendekkende
tarieven in rekening gebracht. Dit overeenkomstig het kabinetsstandpunt naar aanleiding van het
rapport «Maat houden 2014».
Tegen die achtergrond voorziet artikel 6.2, eerste lid, van de Wet natuurbescherming in de bevoegdheid van de
Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om overeenkomstig een door hem vastgesteld tarief een
vergoeding te vragen van de kosten voor de behandeling van aanvragen van vergunningen of ontheffingen en
aanvragen tot verlenging of wijziging – toelating – alsook voor de controlehandelingen die worden verricht met het
oog op de instandhouding van vergunningen en ontheffingen -post-toelating – voor activiteiten ingeval hij het
bevoegd gezag is.
Op grond van deze bevoegdheid kan ook een vergoeding worden gevraagd voor de kosten voor de afgifte van een
valkeniersakte, of andere documenten die benodigd zijn voor het gebruik van jachtmiddelen, de kosten voor de
afgifte van documenten die nodig zijn op grond van onder meer de cites-basisverordening, de flegt-
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basisverordening en de Europese houtverordening en de kosten voor de afgifte van krachtens de wet
voorgeschreven ringen, merken of merktekens.
Ook kan een vergoeding worden gevraagd voor de kosten voor de ter uitvoering van de Europese wetgeving
noodzakelijke verificatie van documenten en andere controles bij het binnen de Europese Unie brengen van dieren
of planten van beschermde diersoorten, of producten daarvan, of van hout of houtproducten. Artikel 6.2, tweede
lid, van de Wet natuurbescherming voorziet in een grondslag voor de korpschef om een vergoeding voor de kosten
van het verlenen van een jachtakte te vragen, overeenkomstig een door de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit vast te stellen tarief. Het derde lid regelt hetzelfde voor rechtspersoonlijkheid bezittende
organisaties die zijn belast met de taak van het uitgeven van ringen, merken of merktekens.
In de meeste gevallen zijn gedeputeerde staten overigens het bevoegd gezag voor het behandelen van de
aanvragen van ontheffingen en vergunningen. De provincies kunnen op grond van de artikelen 223 en volgende van
de Provinciewet rechten een vergoeding van de kosten vragen. In de Wet natuurbescherming zijn daarvoor dus
geen voorziening getroffen.
Artikel 13.1 van de Omgevingswet voorziet eveneens in de bevoegdheid van de Minister die het aangaat om
retributies te heffen. De Aanvullingswet natuur voorziet in een aantal aanvullingen op dat artikel waarmee wordt
gewaarborgd dat voor de in artikel 6.2 genoemde diensten straks ook een vergoeding van de kosten in rekening
kan worden gebracht voor de volgende door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit uit te voeren
diensten: de kosten van de afgifte van ringen, merken of merktekens, van documenten, de uitvoering van controles
of verificatie in het kader van de regels over de handel en het bezit van dieren, planten, producten daarvan, en van
hout en houtproducten. Ook is in dit wetsvoorstel voorzien in een bevoegdheid van de Korpschef van de politie om
retributies te heffen voor de behandeling van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor
jachtgeweeractiviteiten en voor aangewezen rechtspersoonlijkheid bezittende organisaties die tot taak hebben
merken, merktekens of ringen uit te reiken aan houders van dieren, planten of producten (voorgesteld artikel 13.1,
tweede, vierde en vijfde lid nieuw, van de Omgevingswet).

Handhaving 1084
Een goede naleving van de regels ter bescherming van de natuur door burgers en bedrijven is
essentieel om de doelstellingen op het vlak van het natuurbeleid te realiseren. Hiervoor is een
adequaat handhavingsinstrumentarium nodig. De Omgevingswet voorziet daarin.
Handhaving komt uiteraard naast andere instrumenten die bijdragen aan een goede naleving van de regelgeving,
zoals voorlichting en communicatie over de regelgeving en over het belang van initiatiefnemers om natuuraspecten
in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de uitwerking van projecten, en stimulering van de beschikbaarheid van
betrouwbare gegevens over aanwezige natuurwaarden.

Internationale handhavingsverplichtingen
Voor de natuurwetgeving is relevant dat handelingen die zijn verboden ter uitvoering van de
Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en de cites-verordening moeten worden strafbaar gesteld met
doeltreffende, evenredige en afschrikwekkende strafrechtelijke sancties.
De verplichting tot strafbaarstelling in de richtlijn laat onverlet dat ook andere handhavingsinstrumenten kunnen worden ingezet ter handhaving van de in de richtlijn vermelde overtredingen. In
individuele gevallen kan een afweging worden gemaakt of strafrechtelijk wordt gehandhaafd of op
andere wijze (bijvoorbeeld met bestuursdwang of het opleggen van een bestuurlijke boete).
In het algemeen geldt voor de lidstaten van de Europese Unie het beginsel van loyale samenwerking (voorheen
gemeenschapstrouw genoemd), op grond waarvan zij alle maatregelen treffen die geschikt zijn om de
verplichtingen van het gemeenschapsrecht na te komen. Daartoe behoort nadrukkelijk ook het voorzien in en
toepassen van adequate handhavingsinstrumenten.
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Het Hof van Justitie heeft geoordeeld dat het beginsel van gemeenschapstrouw betekent dat de lidstaten verplicht
zijn alle passende maatregelen te nemen om de doeltreffende toepassing van het gemeenschapsrecht te
verzekeren. Zij dienen er daarbij met name op toe te zien dat overtredingen van het gemeenschapsrecht onder
gelijke materiële en formele voorwaarden worden bestraft als vergelijkbare en even ernstige overtredingen van
het nationale recht. Daarbij zijn zij vrij in hun keuze van de op te leggen straffen, maar deze moeten wel
doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.
Deze rechtspraak van het Hof betreft de situatie waarin een gemeenschapsregeling geen specifieke strafbepaling
met betrekking tot een overtreding bevat of daarvoor verwijst naar de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen. Voor de strafbaarstelling van ernstige milieudelicten is het beginsel van loyale samenwerking
gespecificeerd in de Richtlijn inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht,75 die in 2008
tot stand is gekomen.
Deze richtlijn heeft tot doel het milieu doeltreffend te beschermen door strafrechtelijke sanctionering voor te
schrijven van delicten die in de richtlijn zijn vermeld. De achtergrond van de richtlijn is dat voor ernstige
milieudelicten alleen strafrechtelijke sancties een voldoende afschrikkend effect hebben. De lidstaten moeten de
in de richtlijn vermelde handelingen strafbaar stellen als deze wederrechtelijk en opzettelijk of ten minste uit
grove nalatigheid worden begaan.
Verder moet de strafbaarstelling doeltreffend en effectief tegen rechtspersonen kunnen worden ingezet indien
zij de genoemde regels overtreden.

Regeling in Wet natuurbescherming
a. Toezicht op de naleving en opsporing van strafbare feiten
De aanwijzing van toezichthouders is geregeld in artikel 7.1 van de Wet natuurbescherming. Het gaat daarbij om
de uitoefening van toezicht op de naleving van alle onderdelen van de wet, ook de bepalingen inzake de
bescherming van houtopstanden. De voor de opsporing van strafbare feiten bevoegde ambtenaren zijn in elk
geval toezichthouder. Daarnaast kunnen de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en gedeputeerde
staten van de provincies andere ambtenaren als toezichthouder aanwijzen.
In gevallen waarin de natuurtoetsen onderdeel uitmaken van de omgevingsvergunning, is het bevoegde gezag
voor de omgevingsvergunning verantwoordelijk voor de uitoefening van toezicht (college van burgemeester en
wethouders).

b. Strafrecht
In artikel 1a van de Wet op de economische delicten zijn gedragingen in strijd met de bij of krachtens de Wet
natuurbescherming gestelde regels aangewezen als economisch delict; de strafmaat kan daarbij verschillen naar
gelang het onderdeel van artikel 1a waarin de gedragingen zijn opgenomen. Op grond van het Wetboek van
Strafvordering kunnen bij algemene maatregel van bestuur (Besluit OM-afdoening) strafbare feiten worden
aangewezen waarvoor buitengerechtelijke afdoening door middel van een strafbeschikking mogelijk is.

c. Herstelsancties
De bevoegdheid tot het opleggen van een last onder bestuursdwang of dwangsom is geregeld in artikel 7.2 van
de Wet natuurbescherming. Ook is voorzien in een bevoegdheid om een vergunning of ontheffing in te trekken
als herstelsanctie (artikel 5.4 van de Wet natuurbescherming). Artikel 7.4 voorziet in een bevoegdheid om planten
en dieren van beschermde uitheemse soorten of producten daarvan die in strijd met de wet op Nederlands
grondgebied zijn gebracht, op kosten van de eigenaar, vervoerder, importeur of diens gemachtigde terug te
zenden, op kosten van de eigenaar of houder levende dieren van inheemse beschermde soorten in de natuur uit
te zetten en dieren of planten beschermde soorten of producten daarvan te verzorgen of op te slaan op kosten
van de eigenaar, vervoerder, importeur of diens gemachtigde. In artikel 7.5 wordt een vergelijkbare voorziening
getroffen voor hout en houtproducten die in strijd met de eerder aangehaalde flegt-verordening of Europese
houtverordening de Europese Unie zijn binnengebracht.

d. Bestuurlijke boete
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De Wet natuurbescherming voorziet in een bevoegdheid van de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit voor het opleggen van een bestuurlijke boete voor administratieve vergrijpen op het vlak van de
handel in dieren en planten van beschermde soorten en producten daarvan en op het vlak van de handel in illegaal
gekapt hout en producten daarvan (artikel 7.6, eerste lid). Voor dergelijke vergrijpen is het wenselijk dat een likop-stuk-beleid kan worden gevoerd en dat overtredingen snel worden bestraft. Wie zijn administratie niet of
onvoldoende bijhoudt, niet of niet tijdig gegevens verstrekt, of onjuiste gegevens verstrekt, bemoeilijkt een goed
toezicht op de naleving van de regels. Bij algemene maatregel van bestuur worden de beboetbare gedragingen
aangewezen.

e. Gegevensuitwisseling
Voor een effectieve bestrijding van met de cites-regels strijdige handel in dieren en planten van bedreigde
uitheemse dier- of plantensoorten en producten daarvan is van belang dat alle bij de uitvoering en handhaving
betrokken instanties – de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit,
de politie, het Openbaar Ministerie en de douane – snel en eenvoudig kunnen beschikken over alle relevante
gegevens ter zake. Gedacht kan worden aan informatie over verleende vergunningen, aan rapportages opgesteld
in het kader van het toezicht, aan processen-verbaal en andere gegevens die bij de opsporing van strafbare feiten
aan het licht zijn gekomen, en aan gegevens over de strafrechtelijke of bestuursrechtelijke afhandeling van
overtredingen.
Als een douaneambtenaar bijvoorbeeld vermoedt dat een vergunning voor het uitvoeren van een dier is vervalst,
dan moet hij eenvoudig kunnen nagaan of door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland voor de uitvoer een
vergunning is verleend. Deze gegevens zijn over het algemeen opgeslagen in elektronische databestanden.
Aangezien het veelal om persoonsgebonden gegevens gaat – zoals gegevens over verleende vergunningen en
processen-verbaal – moet het gebruik van deze gegevens voldoen aan de grondwettelijke en internationale
vereisten voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (artikel 10 van de Grondwet, artikel 8 van het
Europees Verdrag voor de rechten van de mens, en artikel 17 van het Internationale Verdrag inzake burger en
politieke rechten). Uit deze vereisten volgt onder meer dat een beperking van het recht op persoonlijke
levenssfeer wettelijk moet zijn verankerd. Artikel 7.7 van de Wet natuurbescherming voorziet daarin ten aanzien
van de gegevens voor de verstrekking waarvan nog geen wettelijke voorziening is getroffen (Wet bescherming
politiegegevens, Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens.

Omzetting naar de Omgevingswet
– Op grond van artikel 18.6 van de Omgevingswet kunnen de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
en gedeputeerde staten personen aanwijzen die zijn belast met het toezicht op de naleving.
– In artikel 3.7 Omgevingswet is voorzien in een wijziging van artikel 1a van de Wet op de economische delicten,
op grond waarvan overtredingen van de regels ter bescherming van de natuur strafrechtelijk kunnen worden
gehandhaafd. De maximum strafmaat voor overtredingen van de bepalingen van de Wet natuurbescherming
(onderverdeeld in de onderdelen 1°, 2° en 3° van artikel 1a van de Wet op de economische delicten) is zoveel
mogelijk gehandhaafd.
Aangezien de wettelijke grondslagen van de Omgevingswet, zoals te wijzigen bij dit wetsvoorstel, om regels te
stellen ter bescherming van de natuur, in vergelijking met de Wet natuurbescherming grofmaziger zijn, is het
onontkoombaar dat voor de overtreding van een aantal regels een hogere maximum strafmaat zal komen gelden.
Het gaat hier om de verboden ter bescherming van dier- en plantensoorten, die in de Wet natuurbescherming
deels in onderdeel 1°, deels in onderdeel 2° en deels in onderdeel 3° zijn ondergebracht van artikel 1a van de Wet
op de economische delicten; in dit wetsvoorstel worden alle overtredingen in onderdeel 1° ondergebracht
(overtredingen van voorgesteld artikel 5.1, tweede lid, onder h, van de Omgevingswet). Datzelfde geldt voor
overtredingen van artikel 3.34, vierde lid, of 3.39 van de Wet natuurbescherming, op het vlak van exoten (van
onderdeel 2° naar onderdeel 1°).
Overtredingen van bepalingen over het gebruik van middelen om dieren te vangen of te doden vallen deels onder
onderdeel 2° en deels onder onderdeel 3° (artikelen 3.24, vijfde lid, 3.26, 3.27 en 3.30 van de Wet
natuurbescherming) van artikel 1a van de Wet op de economische delicten, en komen op grond van dit
wetsvoorstel onder onderdeel 2° te vallen (overtredingen van voorgesteld artikel 4.3, eerste lid, onderdeel l, van
de Omgevingswet).
In de praktijk kan via strafvorderingsrichtlijnen alsnog in voldoende mate worden gedifferentieerd tussen de
verschillende overtredingen. –De bevoegdheid om een last onder bestuursdwang of dwangsom op te leggen, is
geregeld in de artikelen 18.2, 18.3 en 18.4 van de Omgevingswet. Op grond van artikel 18.3 van de Omgevingswet
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is het, anders dan op grond van de Wet natuurbescherming en de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht,
mogelijk dat bij een meervoudige omgevings-vergunning waarvan de natuurtoetsen onderdeel uitmaken, niet
alleen het college van burgemeester en wethouders bevoegd is tot het opleggen van een last onder
bestuursdwang maar ook het bestuursorgaan dat instemming heeft verleend (gedeputeerde staten of de Minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).
– De bevoegdheid om ten aanzien van dieren, planten, hout of producten die in strijd met de cites- of flegtregelgeving op Nederlands grondgebied zijn gebracht, maatregelen te treffen, zijn opgenomen in de voorgestelde
paragraaf 18.1.5 (voorgestelde artikelen 18.16a en 18.16b).
– De bevoegdheid tot intrekking van een verleende omgevingsvergunning voor Natura 2000-activiteiten, flora- en
fauna-activiteiten, jachtgeweeractiviteiten, valkeniersactiviteiten en andere met het onderwerp natuur verband
houdende activiteiten, wanneer in strijd met de vergunning of met de voor die activiteit gestelde regels is
gehandeld, is opgenomen in artikel 18.10 van de Omgevingswet.
– In het voorgestelde artikel 18.15a van de Omgevingswet is voorzien in een bevoegdheid tot het opleggen van
bestuurlijke boetes voor overtredingen van regels over de handel in dieren, planten, hout of producten daarvan.
Voorgesteld wordt om, anders dan in de Wet natuurbescherming, de bevoegdheid tot het opleggen van
bestuurlijke boetes niet te beperken tot overtredingen van regels over administratie, verstrekking van gegevens
of het merken, omdat in de praktijk gedragingen die een goed toezicht bemoeilijken zich niet beperken tot
overtredingen van genoemde categorieën van regels. Gedacht kan worden aan de situatie dat een houder heeft
verzuimd een vereist certificaat aan te vragen voor het houden van een dier van een bedreigde soort.
– In voorstel voor een Invoeringswet Omgevingswet wordt voorzien in een regeling over de
informatieverstrekking bij handhaving.
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DEEL IV

Deelonderwerpen
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26.

Het begrip Activiteiten

De Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving en over activiteiten die gevolgen (kunnen)
hebben voor de fysieke leefomgeving. Gevolgen zoals het veroorzaken van emissies, hinder of risico's
(artikel 1.2 Ow).
Initiatieven in de fysieke leefomgeving bestaan uit een activiteit of een samenspel van afzonderlijke
activiteiten. Daarmee is een "activiteit" een kernbegrip uit de Omgevingswet. Burgers, bedrijven maar
ook overheden kunnen activiteiten uitvoeren.
Het initiatief voor deze activiteiten ligt meestal bij burgers en bedrijven, maar soms ook bij overheden zelf.
Bijvoorbeeld een weg aanleggen, een zuiveringtechnisch werk bouwen of een gemeentelijke jachthaven
realiseren.
De mens voert activiteiten uit die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving of deze wijzigen. Een activiteit
verandert de bruikbaarheid, gezondheid of veiligheid van de fysieke leefomgeving voor anderen of de
intrinsieke waarde die de maatschappij aan onderdelen van de fysieke leefomgeving toekent. Activiteiten
kunnen nadelige gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving, maar kunnen ook de betekenis of de kwaliteit
ervan vergroten. Meestal heeft een activiteit zowel positieve als negatieve gevolgen.
Overheden stellen regels om aan hun taken op het gebied van de fysieke leefomgeving invulling te geven. Een
belangrijke categorie zijn de regels over activiteiten van burgers en bedrijven of overheden in de fysieke

leefomgeving.
Hoofdstuk 4 van de Omgevingswet gaat in op algemene regels die gemeenten, waterschappen, provincies en
het Rijk stellen over die activiteiten. De omgevingsvergunning en het projectbesluit, waarbij activiteiten
individueel worden gereguleerd, komen aan bod in hoofdstuk 5.

De Omgevingswet reguleert vooral de nadelige gevolgen van activiteiten in de fysieke leefomgeving.
Om activiteiten in goede banen te leiden voorziet de Omgevingswet onder meer in het toedelen van
gebruiks-ruimte aan activiteiten, in procedures voor besluitvorming over activiteiten en grondslagen
voor algemene regels voor activiteiten.
Het gaat vooral om de volgende typen activiteiten:
o wijzigingen van de fysieke leefomgeving of het gebruik daarvan, wat die leefomgeving beter
bruikbaar maakt voor de initiatiefnemer, maar minder bruikbaar of minder aantrekkelijk voor
anderen;
o gebruik van natuurlijke hulpbronnen dat, gegeven een beperkt aanbod, kan leiden tot
schaarste en daarmee tot een verdeelvraagstuk;
o activiteiten die leiden tot emissies naar water, bodem, lucht en hinder van bijvoorbeeld geluid
en licht, en daarmee tot risico’s voor de gezondheid van mens, dier en plant;
o activiteiten die directe veiligheidsrisico’s met zich meebrengen zoals brand, explosies,
verzakkingen of structurele schade aan bouwwerken;
o het nalaten van activiteiten die noodzakelijk zijn om gevolgen te voorkomen, zoals onderhoud
aan bouwwerken of installaties. 1085

In het Bal zal de milieubelastende activiteit op maat worden afgebakend tot dat deel van het bedrijf
waarvoor dit nodig is, vanwege de milieubelasting. Daarbij kunnen grofweg twee groepen activiteiten
worden onderscheiden:
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o

o

Activiteiten die overeenkomen met gangbare bedrijfsmatige activiteiten en waarbinnen
meerdere (sub)activiteiten worden uitgevoerd, die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen
hebben. Het geheel van deze milieubelastende (sub)activiteiten wordt als één
milieubelastende activiteit aangewezen. Een voorbeeld is een glastuinbouwbedrijf. Een
glastuinbouwbedrijf wordt aangewezen als één milieubelastende activiteit waarvoor het Rijk
regels stelt.
Activiteiten die betrekking hebben op een deel van een bedrijf, zoals een voorziening voor
een bedrijf waarvan de hoofdactiviteit van het bedrijf veelal geen nadelige gevolgen heeft voor
het milieu. Een voorbeeld is een bodemenergiesysteem voor een kantoor of een
koelinstallatie. De milieubelastende activiteit beperkt zich dan tot deze voorziening waarvoor
rijksregels worden gesteld. Voor de rest van het bedrijf (de huidige «inrichting») zijn dan geen
rijksregels voor de milieubelastende activiteit van toepassing.1086

De regels over activiteiten die gevolgen (kunnen) hebben voor de fysieke leefomgeving, kunnen in
verschillende besluiten staan. Namelijk in het omgevingsplan, de waterschapsverordening, de
omgevingsverordening en in algemene maatregelen van bestuur van het Rijk (AMvB’s). Het gaat
daarbij bijvoorbeeld om regels over aanlegactiviteiten, bouwactiviteiten of sloopactiviteiten. Of regels
over het uitvoeren van bedrijfsmatige of beheersmatige activiteiten.
Ook bij het stellen van regels over activiteiten is decentrale beleidsvrijheid het uitgangspunt. Het wel
of niet stellen van regels is in beginsel een keuze van decentrale overheden. Zo kiezen veel gemeenten
er voor om regels te stellen ter bescherming van bomen en houtopstanden. Ook stellen ze bijvoorbeeld
vaak regels aan het maken van een inrit of uitweg of het aanbrengen van handelsreclame op of aan
een onroerende zaak. Waterschappen stellen bijvoorbeeld regels over het lozen en onttrekken van
water.
Voor een aantal activiteiten zijn opdrachten opgenomen voor het stellen van decentrale regels. Dit geldt in het
bijzonder voor de opdracht aan de gemeenten om in het omgevingsplan functies aan locaties toe te delen.

Tot slot zijn er ook activiteiten waarvoor het Rijk zelf regels stelt. Het Rijk kan algemene rijksregels
stellen of een vergunningplicht in stellen. Deze algemene rijksregels voor activiteiten staan in het
Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en in het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). In veel
gevallen gaat het daarbij om regels over technische maatregelen of een landelijk in te stellen
vergunningplicht. Het betreft regels die landelijk gelden los van de locatie. Het stellen van regels door
het Rijk is in die gevallen doelmatig.
Het Bal en het Bbl bevatten regels voor (categorieën van) activiteiten. De Omgevingswet onderscheid
de volgende categorieën van activiteiten:
1. bouwactiviteiten;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

gebruiken van bouwwerken
sloopactiviteiten
milieubelastende activiteiten
ontgrondingsactiviteiten
rijksmonumentactiviteiten
lozingsactiviteiten
afwijkactiviteiten
beperkingengebiedactiviteiten waterstaatswerken

Milieubelastende activiteit
1086
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De Omgevingswet definieert een MBA als een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan
veroorzaken, niet zijnde een lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam, een zuiveringtechnisch
werk of een wateronttrekkingsactiviteit (bijlage bij art. 1.1 Ow).1087
Deze begripsomschrijving is relevant voor de toepassing van zowel hoofdstuk 4 als hoofdstuk 5. Immers, voor een
belangrijk deel van de milieubelastende activiteiten wordt met algemene rijksregels volstaan. Soms blijft echter
een vergunning noodzakelijk. De vergunningplichtige gevallen worden in het Bal aangewezen. De omschrijving
«nadelige gevolgen voor het milieu» is ontleend aan de Wet milieubeheer. Van de begripsomschrijving zijn
uitgezonderd de lozingsactiviteit op een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk en de
wateronttrekkingsactiviteit.

Bij de uitvoeringsregelgeving zal de regering in het Bal regels stellen aan activiteiten, waaronder met
name milieubelastende activiteiten. Deze gaan uit van het voorkomen of indien, dat niet mogelijk is,
zoveel mogelijk beperken van emissies die de gezondheid of het milieu kunnen belasten. Het spreekt
voor zichzelf dat die regels ook betrekking zullen hebben op landbouw- en veeteeltactiviteiten.
In de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet zal de milieubelastende activiteit op maat worden
afgebakend tot dat deel van het bedrijf waarvoor dit nodig is, vanwege de milieubelasting. Daarbij
kunnen grofweg twee groepen activiteiten worden onderscheiden:
• Activiteiten die overeenkomen met gangbare bedrijfsmatige activiteiten en waarbinnen meerdere
(sub)activiteiten worden uitgevoerd, die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Het geheel van deze
milieubelastende (sub)activiteiten wordt als één milieubelastende activiteit aangewezen. Een voorbeeld is een
glastuinbouwbedrijf. Een glastuinbouwbedrijf wordt aangewezen als één milieubelastende activiteit waarvoor
het Rijk regels stelt.
• Activiteiten die betrekking hebben op een deel van een bedrijf, zoals een voorziening voor een bedrijf waarvan
de hoofdactiviteit van het bedrijf veelal geen nadelige gevolgen heeft voor het milieu. Een voorbeeld is een
bodemenergiesysteem voor een kantoor of een koelinstallatie. De milieubelastende activiteit beperkt zich dan
tot deze voorziening waarvoor rijksregels worden gesteld. Voor de rest van het bedrijf (de huidige «inrichting»)
zijn dan geen rijksregels voor de milieubelastende activiteit van toepassing.

De hoofdlijn bij de toedeling van het bevoegd gezag is dat het college van burgemeester en wethouders
bevoegd gezag is. Dit geldt ook voor de milieubelastende activiteit. In verreweg de meeste gevallen
zullen voor de milieubelastende activiteit uitsluitend algemene regels gelden, waarvoor de gemeente
bevoegd gezag is.
Voor de genoemde voorbeelden betekent dit dat de gemeente bevoegd gezag zal zijn voor de algemene
rijksregels voor de milieubelastende activiteit «glastuinbouwbedrijf». Ten aanzien van het kantoor is de
gemeente bevoegd gezag voor de algemene rijksregels voor het bodemenergiesysteem en, voor zover aanwezig,
de koelinstallatie. Het begrip «magneetactiviteit» speelt dan geen rol. Dat begrip is pas van belang, als er een
omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit nodig is, en het bedrijf naast die vergunning ook een
vergunning voor een andere activiteit nodig heeft zoals een omgevingsvergunning voor bouwen.

Doordat de Omgevingswet een aantal vergunningenstelsels die nu nog niet in de Wabo zijn
opgenomen, integreert, kan voor nagenoeg ieder initiatief één gecombineerde aanvraag worden
ingediend, waarvoor één vergunning wordt verleend met maar één bevoegd gezag.
Het begrip «inrichting» bepaalt in het huidige omgevingsrecht welke milieubelastende activiteiten als één geheel
moeten worden gezien voor het stellen van vergunningvoorschriften op grond van de Wabo en algemene regels
op grond van hoofdstuk 8 van de Wet milieubeheer. Als er een vergunningplicht is, bepaalt het begrip daarnaast
ook de reikwijdte van de vergunningplicht.
Het bepalen van de reikwijdte van de regels en van wat als één geheel moet worden beschouwd kan met het
begrip «inrichting» slechts op één manier worden bepaald: aan de hand van de milieubelastende activiteiten op
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een bedrijfslocatie die organisatorische, functionele en technische verbindingen hebben. Met het begrip
«activiteit» voorziet de Omgevingswet in één grondslag voor het stellen van regels voor alle milieubelastende
activiteiten. Deze grondslag biedt de mogelijkheid om vervolgens in de uitvoeringsregelgeving te kunnen bepalen
wat als één activiteit wordt begrensd waarvoor regels worden gesteld. Dat kunnen algemene regels zijn,
vergunningplichten of beide. Deze grondslag met een uitwerking bij AMvB heeft een aantal belangrijke voordelen.

In het huidige stelsel wordt nog uitgegaan van een opsplitsing tussen regels voor milieubelastende
activiteiten voor inrichtingen en andere milieubelastende activiteiten die niet aan het
inrichtingenbegrip zijn gebonden, maar die wel gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Dit blijkt
soms tot onoverzichtelijke, onnodig ingewikkelde of onlogische regelgeving te leiden.
Bijvoorbeeld wanneer de regels buiten de inrichting een dubbeling zijn van de regels voor de inrichting zelf,
bijvoorbeeld de tijdelijke opslag van afvalstoffen.

Het activiteitenbegrip biedt de kans om deze dubbelingen te schrappen en samenhang aan te brengen
tussen alle regels voor milieubelastende activiteiten.
Ook voor bijvoorbeeld een circulaire economie is deze samenhang belangrijk. De wettelijke grondslag biedt
daarnaast de mogelijkheid voor toekomstige nieuwe milieubelastende activiteiten. Daarmee is deze grondslag
ook toekomstbestendig.

Voor de bedrijven die nu met het begrip «inrichting» te maken hebben, betekent dit dat de
milieubelastendheid van de activiteit maatgevend zal zijn voor welk deel van het bedrijf regels
worden gesteld.
De zwaardere IPPC-installaties en Seveso-inrichtingen, zullen als één milieubelastende activiteit worden
aangewezen waarbij voor de hele milieubelastende activiteit een vergunningplicht geldt. Hierdoor kunnen de
milieuaspecten in samenhang worden bekeken. Voor zover voor deze activiteiten naast de vergunningplicht ook
nog algemene rijksregels worden gesteld, zal het Omgevingsbesluit hiervoor hetzelfde bevoegd gezag aanwijzen.
Gedeputeerde staten zijn het bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning voor de door deze bedrijven verrichte
milieubelastende activiteiten. De uitvoering van de VTH-taken voor deze complexe bedrijven zal worden verricht
door zes regionale uitvoeringsdiensten, waaronder de DCMR. Hiermee kunnen volgens de regering de risico’s
vanwege gebrekkig toezicht en handhaving bij deze risicovolle bedrijven zo klein mogelijk worden gehouden.

Uit het feit dat het uitgangspunt dat degene die een activiteit verricht nadelige gevolgen moet
voorkomen, of zoveel mogelijk beperken, in de zorgplicht is opgenomen, blijkt al dat de regering van
mening is, dat de verantwoordelijkheid voor de toepassing van de beste beschikbare technieken om
het milieu beschermen primair ligt bij degene die de activiteit uitvoert.
Bij uitwerking en toepassing van regels neemt de overheid de verantwoordelijkheid op zich om dit
uitgangspunt in de algemene rijksregels te vertalen naar concrete verplichtingen als doelvoorschriften
en middelvoorschriften. Artikel 4.22 van de Omgevingswet geeft daartoe voor de milieubelastende
activiteiten ook een expliciete opdracht, door te bepalen dat de algemene rijksregels er in ieder geval
toe moeten strekken dat beste beschikbare technieken worden toegepast.
Bij het Besluit activiteiten leefomgeving heeft de regering vanwege de consultatiereacties over de verhouding
tussen algemene rijksregels en de vergunning gekeken naar de balans tussen de vergunning en algemene regels en
de vindbaarheid van de regels voor deze bedrijven. Dit heeft geleid tot een aanpassing in de structuur van het
besluit, zodat binnen hoofdstuk 3 regels voor complexe bedrijven bij elkaar zijn gebracht in afdeling 3.3.
Ook worden de richtingaanwijzers in deze afdeling beperkt tot regels die specifiek op deze bedrijven zijn gericht en
vooral, maar niet alleen, vanwege Europeesrechtelijke verplichtingen zijn gesteld. De richtingaanwijzers van
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afdeling en verder zijn niet meer van toepassing bij een complex bedrijf. Daardoor zijn algemene rijksregels die bij
complexe bedrijven in verhouding tot voorschriften in de vergunning onduidelijkheden zouden kunnen opleveren,
niet van toepassing voor complexe bedrijven.
Dit betekent niet dat de regels voor complexe bedrijven soepeler worden. Via de vergunningvoorschriften worden
regels op maat vastgesteld. Het overgangsrecht voorziet er in dat de algemene rijksregels die nu wel gelden voor
complexe bedrijven maar in het Besluit activiteiten leefomgeving niet meer, zullen blijven gelden totdat de
vergunning is aangepast. Op die manier blijft het beschermingsniveau gewaarborgd. Deze wijziging is de nota van
toelichting van dit besluit nader toegelicht.
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27.

Adviescommissie, de verplichte gemeentelijke -

Los van de vrijheid voor gemeenten om adviesorganen in te stellen en te betrekken bij besluitvorming,
verplicht artikel 17.9 Omgevingswet tot het instellen van een adviesorgaan met een specifieke taak
op het terrein van de monumentenzorg. Dit adviesorgaan heeft in ieder geval tot taak om te adviseren
over aanvragen om omgevingsvergunning voor een rijksmonumentenactiviteit (voor zover het andere
dan archeologische monumenten betreft). Hiermee wordt voorzien in het voortbestaan van de
monumentencommissie, die nu nog wordt gereguleerd door artikel 15 van de Monumentenwet 1988.
De samenstelling van de commissie dient zodanig te zijn dat een onafhankelijk en deskundig oordeel kan
worden gevormd. De onafhankelijkheid van de commissie blijkt uit het feit dat in de commissie geen leden van
het college van burgemeester en wethouders kunnen worden benoemd (zie artikel 17.8).
De gemeenteraad stelt het aantal leden en de benoemingstermijn vast. Het is ook aan de gemeenteraad om
leden te benoemen en te ontslaan. Bepaald is verder dat de burgemeester en de wethouders geen lid kunnen
zijn van deze commissie en dat ten minste enkele leden van de commissie deskundig moeten zijn op het gebied
van de monumentenzorg.
De commissie beschikt ten minste over deskundigheid op het gebied van cultuurhistorie, bouw- en
architectuurhistorie, restauratie, landschap en stedenbouw. Het is de verantwoordelijkheid van het
gemeentebestuur om er voor te zorgen dat deskundigheid in de commissie voorhanden is. Het is nog steeds
mogelijk gebruik te maken van een regionale commissie of gecombineerde welstands- en monumentencommissie. Ook voor deze commissies geldt dat de deskundigheid bij enkele leden gewaarborgd moet zijn. 1088

Deze waarborgen worden nodig geacht omdat het voor monumenten, anders dan bij bijvoorbeeld
eisen die worden gesteld aan het uiterlijk van bouwwerken, niet mogelijk is om op zinvolle wijze van
tevoren voorspelbare beoordelingscriteria vast te leggen waaraan een aanvraag voor een eventuele
wijziging van het monument moet voldoen, wil deze voor vergunningverlening in aanmerking komen.
Vooraf is immers niet te voorspellen op welke activiteit of combinatie van activiteiten een aanvraag betrekking
zal hebben. Dit kan variëren van grote wijzigingsplannen en sloop tot ontsierend gebruik van het monument.
Elk initiatief dient zorgvuldig te worden beoordeeld en afgewogen tegen het behoud van de waarden van het
monument. 1089
Er wordt geen wettelijke plicht tot advisering over vergunningaanvragen voor archeologische rijksmonumenten
opgenomen, omdat voor omgevingsvergunningen voor deze monumenten de figuur van het advies met
instemming zal gelden. Het oordeel van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zal dus van
doorslaggevende betekenis blijven, net als onder de Monumentenwet 1988, waarin in het geheel geen adviesrol
voor het bestuur van de gemeente (of de provincie) is opgenomen. Het staat de gemeente echter vrij om, indien
zij dat voor de voorbereiding van een besluit op een aanvraag voor een omgevingsvergunning nodig of nuttig
acht, de commissie voor de monumentenzorg hierin een rol te geven.
Het is gebruikelijk dat het bevoegd gezag (meestal het college van burgemeester en wethouders) bij de
beoordeling van aanvragen om omgevingsvergunning, naast deskundigen uit het eigen ambtelijke apparaat,
externe adviseurs betrekt die adviseren over bepaalde aspecten van een aanvraag. Het kan daarbij gaan om
advies over de toepassing van bepaalde regels, het interpreteren of uitwerken van gegevens of het verrichten
van onderzoek op een locatie. Een advies kan over een veelheid van onderwerpen gaan, zoals bodemkwaliteit,
akoestische aspecten, distributieplanologische aspecten, verkeerskundige aspecten, brandveiligheidsaspecten,
et cetera.1090

Om te benadrukken dat het werkterrein en de samenstelling van deze commissie kan worden verbreed
tot het gehele domein van de ruimtelijke kwaliteit, is in de tekst van artikel 17.9 Omgevingswet de
specifieke naamgeving van dit adviesorgaan («commissie voor de monumentenzorg») geschrapt.
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In navolging van de bestaande regeling voor de welstandscommissie en de commissie voor de
monumentenzorg, is de bevoegdheid tot benoeming van de leden van de commissie neergelegd bij de
gemeenteraad. Omdat wellicht in de toekomst nog meer gemeentelijke adviesorganen zullen worden
opgenomen in afdeling 17.2, is gekozen voor een algemene bepaling.
Het staat een bevoegd gezag vrij om te bepalen bij welke aanvragen om vergunning en op welke aspecten advies
en externe expertise nodig en wenselijk is. Dit kan bijvoorbeeld afhangen van de deskundigheid die in het eigen
ambtelijk apparaat beschikbaar is, de voor de desbetreffende activiteit geldende beoordelingsregels
(toetsingskader) of de concrete gevallen waarin het nodig is extra aandacht te schenken aan de motivering van
(onderdelen van) het besluit over het verlenen van de vergunning. Ook voor de beoordeling van het uiterlijk
van bouwwerken (welstandstoezicht), stedenbouwkundige aspecten, landschapskwaliteit of ruimtelijke
kwaliteit kan advies worden ingewonnen dat wordt betrokken bij de vraag of een vergunning wordt verleend.

De regels die de Omgevingswet en de Awb stellen over de procedures en het betrekken van adviseurs
zijn in beginsel toereikend. Het staat een gemeente echter vrij een aanvullende regeling te treffen voor
bijvoorbeeld de werkwijze tijdens vergaderingen van een adviesorgaan en het betrekken van publiek
daarbij. Dit kan in de vorm van een geformuleerde beleidslijn of een reglement, maar zou ook in de
vorm van regels een plaats kunnen krijgen in het omgevingsplan.
Voor het geven van advies kan een adviesorgaan worden ingesteld, zoals een welstandscommissie,
kwaliteitsteam, stadsbouwmeester, stadsarchitect of supervisor. Het adviesorgaan kan worden benoemd voor
een bepaalde tijd, met het oog op de ontwikkeling van een gebied of een bepaald project. Een dergelijk orgaan
kan ook een rol worden gegeven bij de visievorming in het kader van het tot stand brengen van een
omgevingsvisie, de vertaling daarvan in een omgevingsplan en bij vergunningverlening voor concrete projecten.

Het adviesorgaan kan gevraagd en samengesteld worden met het oogmerk om te adviseren over
allerlei onderwerpen en dus ook over de welstandskwaliteit van bouwwerken, ruimtelijke kwaliteit of
de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet laat gemeenten hierin in beginsel
helemaal vrij. Dat geldt ook voor de samenstelling van zo’n adviesorgaan.
Zo kan het bij ontwikkelingsgebieden heel zinvol zijn dat er een breed samengesteld kwaliteitsteam werkzaam
is, waarin zowel ambtenaren als externe deskundigen een plaats hebben. Voor sommige onderwerpen kan
specifieke deskundigheid van doorslaggevend belang worden geacht, terwijl voor andere onderwerpen juist
ook de inbreng van geïnteresseerde burgers in het belang van maatschappelijke acceptatie zinvol wordt geacht.
Voor de begeleiding van het proces van de vergunningverlening werken veel gemeenten al met ambtenaren
die hierin een coördinerende rol vervullen. Hoewel de precieze invulling van het takenpakket van deze
medewerkers op onderdelen per gemeente kan verschillen, vervullen deze zogenoemde Wabo-regisseurs vaak
de «makelende rol». De coördinerende medewerker brengt de partijen die bij de voorbereiding van het besluit
over de verlening van vergunning betrokken moeten worden bij elkaar, betrekt waar nodig interne en externe
adviseurs, zorgt voor afstemming, onderhoudt contacten met de aanvrager en belanghebbenden en bewaakt
de voortgang van dit proces.

Het is aan gemeenten zelf om te bepalen of, wanneer, waarover en aan wie advies wordt gevraagd.
De op grond van artikel 17.9 van de Omgevingswet in te stellen adviescommissie kan hierin mede een
taak worden gegeven, maar dat hoeft dus niet. Dat betekent dat in het geval een gemeente toch advies
wil vragen over de welstandsaspecten van een bouwplan, daartoe niet langer uitsluitend bij een
daartoe ingestelde welstandscommissie of daartoe benoemde stadsbouwmeester benaderd hoeft te
worden.
Advies kan desgewenst gevraagd worden aan de op grond van artikel 17.9 Omgevingswet benoemde
adviescommissie of een andere persoon, instantie of bureau. Het staat de gemeente straks dan ook
vrij om desgewenst aan derden advies te vragen. Hoe die advisering wordt vormgegeven is primair een
zaak van de gemeente zelf.
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28.

Advisering

Op het terrein van de fysieke leefomgeving zijn er enkele formele adviesorganen. In samenhang met
de (delen van) wetten die nu in de Omgevingswet worden geïntegreerd zijn de Commissie voor de
milieueffectrapportage en de gemeentelijke commissie voor de monumentenzorg opgenomen in de
Omgevingswet.
Hoofdstuk 17 bevat de regeling van organen, die een adviserende taak hebben op het terrein van de fysieke
leefomgeving. Het hoofdstuk bevat drie afdelingen. De eerste afdeling betreft de adviesorganen op rijksniveau
en de tweede de adviesorganen op gemeentelijk niveau. De derde afdeling bevat een regeling voor de adviseurs
die niet als adviesorganen zijn aan te merken. 1091

Adviesorganen op rijksniveau
Adviesorganen op rijksniveau worden bij algemene maatregel van bestuur geregeld. Daarbij kan
worden bepaald dat zij naast advisering van de regering ook anderen kunnen adviseren. Dit geldt
bijvoorbeeld voor de Commissie voor de milieueffectrapportage. De regeling maakt het mogelijk dat
daarnaast andere adviesorganen op rijksniveau kunnen worden ingesteld. Bij de regulering van de
adviescommissies op rijksniveau sluit de Omgevingswet zo veel mogelijk aan bij de Kaderwet
adviescolleges. 1092
Adviesorganen op gemeentelijk niveau
De Omgevingswet bevat een regeling voor de gemeentelijke commissie voor de monumentenzorg. De
regeling van adviseurs die niet zijn aan te merken als adviesorganen, is opgenomen in een aparte
afdeling. Dit om geen onduidelijkheden te laten bestaan over het eigenstandige karakter van deze
adviseurs.
De regeling betreft de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening
(hierna: StAB). De StAB is een privaatrechtelijke rechtspersoon, die de bestuursrechter sinds 1996 op
verzoek adviseert over geschillen op het gebied van de fysieke leefomgeving. De regeling van de StAB
is momenteel opgenomen in afdeling 8.2 Wro en de artikelen 20.14 tot en met 20.17 van de Wet
milieubeheer. Ook artikel 6.5b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht regelt een deel van
de taak van de StAB en de financiering ervan.
In verband met het intrekken van de Wro en de Wabo is een beperkte regeling opgenomen in de Omgevingswet.
Dit houdt in dat er alleen een mogelijkheid is opgenomen om de taken van de StAB bij algemene maatregel van
bestuur uit te breiden naar de fysieke leefomgeving (zoals dat geregeld is in de Wro en de Wabo) en dat de
grondslag voor en de regeling van de financiering van de StAB in de Wet milieubeheer blijft bestaan. MvT237

Wijziging in adviesorganen
De Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving, nu nog geregeld in artikel 10.3 van de
Waterwet, is niet meegenomen in de Omgevingswet, omdat deze per 1 juli 2014 is opgeheven.
De regeling van de provinciale planologische commissie, opgenomen in artikel 9.1 van de Wro, en de
provinciale milieucommissie, geregeld in artikel 2.41 van de Wet milieubeheer, keren ook niet terug.
De regering is van mening dat het in lijn met de beginselen van decentralisatie wenselijk is om het aan
de provinciebesturen (en gemeentebesturen) over te laten of zij het wenselijk achten zich te laten
adviseren over de beleids- en besluitvorming op het brede terrein van de fysieke leefomgeving door
middel van een daartoe ingestelde commissie. De Provinciewet en de Gemeentewet bieden daarvoor
een toereikende basis.
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Artikel 8, zesde lid, van de Woningwet bevat op dit moment de bepaling dat de bouwverordening
regels bevat over de samenstelling, inrichting en werkwijze van de welstandscommissie, of – als niet
wordt gekozen voor een dergelijke commissie – regels over de rol en de functie van de
stadsbouwmeester. De regering stelt in lijn met eerdere mededelingen aan de Tweede Kamer voor die
verplichting niet te continueren en de keuze voor een adviserende commissie voor welstand of een
stadsbouwmeester aan de gemeenten zelf over te laten. Om die reden is in dit hoofdstuk geen regeling
hierover opgenomen.
De Planwet verkeer en vervoer regelt momenteel in artikel 13 het verkeers- en vervoerberaad op
nationaal en provinciaal niveau. Dat beraad is primair belast met het bewerkstelligen van onderlinge
afstemming van het verkeers- en vervoerbeleid. De regering acht een wettelijke regeling voor deze
specifieke vorm van beleidsafstemming niet nodig omdat op veel verschillende onderdelen van het
beleid voor de fysieke leefomgeving uiteenlopende vormen van en voorzieningen voor
beleidsafstemming bestaan. Uit het oogpunt van deregulering keert deze regeling niet terug in de
Omgevingswet.
Commissie genetische modificatie kan desgewenst bij de integratie van hoofdstuk 9 van de Wet
milieubeheer (Stoffen en producten) in de Omgevingswet, die in een later stadium is voorzien, worden
geregeld bij algemene maatregel van bestuur op basis van het voorgestelde artikel 17.6. – De Planwet
verkeer en vervoer regelt momenteel in artikel 13 het verkeers- en vervoerberaad op nationaal en
provinciaal niveau. Dat beraad is primair belast met het bewerkstelligen van onderlinge afstemming
van het verkeers- en vervoerbeleid. De regering acht een wettelijke regeling voor deze specifieke vorm
van beleidsafstemming niet nodig omdat op veel verschillende onderdelen van het beleid voor de
fysieke leefomgeving uiteenlopende vormen van en voorzieningen voor beleidsafstemming bestaan.
Uit het oogpunt van deregulering keert deze regeling niet terug in de Omgevingswet voor de
Omgevingswet.
De Technische Commissie Bodem, op dit moment geregeld in de artikelen 2 tot en met 5 van de Wet
bodembescherming, kan bij de voorziene toekomstige integratie van de Wet bodembescherming in de
Omgevingswet worden geregeld bij algemene maatregel van bestuur op basis van artikel 17.6.
Het Planbureau voor de Leefomgeving is geregeld in het Organisatie- en mandaatbesluit
Infrastructuur en Milieu 2012 en wordt niet wettelijk geregeld. Wel is een taak van het planbureau
opgenomen in artikel 20.18. 1093
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29.

Beperkingengebiedactiviteiten (waterstaatswerken)

De Omgevingswet definieert een beperkingengebiedactiviteit als: 'activiteit binnen een
beperkingengebied die niet in overeenstemming is met de functie van het aanwezige werk of object '.
Een oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk is een
waterstaatwerk. Onder de Omgevingswet kan een waterstaatswerk worden aangewezen als
‘beperkingengebied ’. 1094
Een beperkingengebied is een gebied waar regels gelden over activiteiten die gevolgen (kunnen)
hebben voor werken of objecten in dat gebied. Een beperkingengebied is bedoeld om schade aan het
waterstaatswerk te voorkomen. Voor veel activiteiten in zo’n gebied geldt een vergunningplicht,
meldingsplicht of informatieplicht. De Omgevingswet maakt verschil tussen waterstaatswerken in
beheer bij het Rijk en regionale waterstaatswerken. Om die reden bestaat er ook verschil tussen
Rijksregels en decentrale regels voor beperkingengebiedactiviteit waterstaatswerk.
Voor beperkingengebieden bij rijkswaterstaatswerken zijn algemene regels opgenomen in het Besluit
activiteiten leefomgeving (Bal). Deze regels staan in hoofdstuk 6 van het Bal voor de
waterstaatswerken behalve de Noordzee. In hoofdstuk 7 staan de regels voor de beperkingengebiedactiviteiten in de Noordzee.
De algemene rijksregels voor waterstaatswerken in beheer bij het rijk zijn bedoeld om verontreiniging
van een oppervlaktewaterlichaam te voorkomen. Daarom staat er een verbod op het lozen van
afvalwater van het reinigen of conserveren van bouwwerken. En er is een verplichting om een
werkinstructie te hebben bij reinigen en conserveren van bouwwerken en bij het bouwen en slopen
van bouwwerken.
Verder staat er in de algemene rijksregels een maximale emissiewaarde voor stof naar de lucht vanuit
een hulpconstructie van 10 mg/Nm3 met als doel om de verontreiniging van een oppervlaktewaterlichaam te voorkomen of te beperken.
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30.

Best beschikbare technieken

Het is belangrijk om innovatieve ontwikkelingen te stimuleren, omdat deze bijdragen aan een sterker,
veiliger, duurzamer en welvarender land. Dergelijke ontwikkelingen stuiten nu soms nog op
regelgeving die «achter» loopt omdat de regels logischerwijs gemaakt zijn met de kennis van het
heden. De Omgevingswet nodigt uit tot innovaties en creativiteit om duurzame ontwikkelingen in de
fysieke leefomgeving mogelijk te maken.
Er zijn vijf lijnen te noemen die van belang zijn voor het accommoderen van dergelijke
ontwikkelingen:
o

Voor zover een activiteit valt onder algemene regels biedt het gebruik van doelvoorschriften ruimte
voor innovaties. Bij een doelvoorschrift wordt bepaald wat het resultaat is – zoals de maximale gevolgen
voor de fysieke leefomgeving – maar wordt de initiatiefnemer vrijgelaten in de middelen die hij toepast
om dat resultaat te bereiken. Zo kan bijvoorbeeld een doelvoorschrift over de maximale emissie naar
lucht of water bereikt worden door procesgeïntegreerde maatregelen of nageschakelde
emissiebeperkende maatregelen, zoals luchtfilters of een afvalwaterzuivering. Het blijkt echter niet
altijd mogelijk of wenselijk om doelvoorschriften te stellen. Als gekozen wordt voor
middelvoorschriften, biedt de Omgevingswet (artikel 4.7, gelijkwaardigheid) de initiatiefnemer de
mogelijkheid om een verzoek in te dienen om een gelijkwaardige maatregel te treffen. In specifieke
gevallen zal het toegestaan worden om gelijkwaardige maatregelen te treffen zonder voorafgaande
toestemming. Ook kunnen de flexibiliteitsregelingen van de Omgevingswet – maatwerkvoorschriften
en maatwerkregels – ingezet worden door het decentrale bestuur om maatwerk te leveren voor
innovatieve ondernemers.

o

Voor zover een activiteit een omgevingsvergunning vergt zullen de beoordelingsregels voor het bevoegd
gezag voldoende ruimte bieden om rekening te houden met technologische ontwikkelingen. Verder kan
een vergunning gewijzigd worden als de vergunninghouder innovatieve technieken wenst door te
voeren die niet passen binnen de verleende vergunning.

o

In het omgevingsplan zal het mogelijk zijn om de gebruiksruimte te verkavelen naar specifieke locaties.
Daarmee wordt aan de locatie een regel verbonden, die voor die specifieke locatie de gebruiksruimte
limiteert. Voor degene die op die locatie een activiteit ontplooit geeft het duidelijkheid over de vraag,
hoeveel van de totale gebruiksruimte voor het gebied aan zijn locatie is toegekend. Dit geeft hem ook
duidelijkheid over eventuele ontwikkelings-mogelijkheden op die locatie. Een bedrijf dat innovatieve
technieken wenst in te zetten, die verder gaan de beste beschikbare technieken, heeft dan meer
mogelijkheden voor bijvoorbeeld bedrijfsuitbreiding op die locatie. Door toedeling van de beschikbare
ruimte aan de locatie loopt het bedrijf niet het risico dat deze ruimte aan buurbedrijven wordt gegund.
Investering in extra schone voorzieningen wordt daarmee beloond.

o

Bij projectbesluiten voor projecten van publiek belang is het goed voorspelbaar dat innovatieve
technologische ontwikkelingen pas kenbaar worden bij de aanbesteding. Door voldoende ruimte te
geven in de formulering van het besluit kan het bevoegd gezag innovatieve ontwikkelingen faciliteren.
Daarnaast biedt de Omgevingswet twee specifieke mogelijkheden. Ten eerste kan het bevoegd gezag
zelf bepalen welke vergunningen het integreert in het projectbesluit. Vergunningen waarvoor veel
technische gegevens nodig zijn kunnen vaak beter aangevraagd worden zodra er duidelijkheid is over
de gekozen techniek (artikel 5.52, tweede lid). Ten tweede is er de mogelijkheid om in het projectbesluit
te bepalen dat het op een later moment kan worden uitgewerkt (artikel 5.54).

o

Wanneer desondanks bepaalde innovatieve ontwikkelingen niet mogelijk blijken binnen de reguliere
regelgeving, heeft de regering de mogelijkheid om de ontwikkeling aan te merken als experiment. Met
een AMvB op grond van de experimenteerbepaling (artikel 23.3) kan worden afgeweken het bepaalde
bij of krachtens de wet, de Elektriciteitswet 1998, de Warmtewet en de resterende onderdelen van de
Wet milieubeheer.
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Een dergelijk experiment wordt gemonitord en geëvalueerd, waarna bezien wordt of de reguliere
regelgeving aangepast wordt. Overigens gaat het in het omgevingsrecht niet uitsluitend om het
accommoderen van onverwachte innovatieve technologische ontwikkelingen. De overheid moet ook
gesteld staan voor problemen die dergelijke ontwikkelingen kunnen veroorzaken.
De algemene zorgplicht en de specifieke zorgplichten die zullen worden opgenomen in de
uitvoeringsregelgeving vormen een vangnet voor onverwachte gevolgen van innovatieve activiteiten.
Een zorgplicht is altijd techniek-neutraal. De zorgplicht dwingt de initiatiefnemer om nadelige
gevolgen van zijn activiteiten voor de fysieke leefomgeving te voorkomen of, als dat niet kan, te
beperken of ongedaan te maken. Als hij dat nalaat en daardoor onmiskenbaar in strijd met de
zorgplicht handelt kan het bevoegd gezag handhavend optreden. 1095
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31.

Bestuurlijke afwegingsruimte

Eén van de vier verbeterdoelen van de stelselherziening is het vergroten van de bestuurlijke
afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen
voor de fysieke leefomgeving. 1096
Elke plek in Nederland heeft zijn unieke plek, met verschillende sets van belangen die om afweging
vragen. Vanuit dat oogpunt is het logisch dat er meer mogelijkheden zijn om lokaal bestuurlijk af te
wegen.
De Omgevingswet houdt rekening met regionale verscheidenheid en geeft meer ruimte voor eigen
afwegingen. Hierdoor kunnen gemeenten en provincies lastige lokale vraagstukken die zijn
vastgelopen op landelijke normen, weer vlot trekken. En daarmee zorgen voor lokaal maatwerk.
Het Bkl is hier belangrijk voor, maar is niet de enige plek waarop bestuurlijke afwegingsruimte wordt geregeld.
Ook in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) is een aantal zaken opgenomen. Voor de ruimte die wordt
gegeven rondom het regelen van activiteiten is het Bal van belang. Een deel van de regels die in het huidige
recht in Rijksregels vallen, zijn in het Bal niet opgenomen en worden aan decentrale regels overgelaten. Denk
hierbij aan regels voor activiteiten die alleen een lokaal effect hebben, zoals voor horeca, supermarkten en
kantoren.
In de Nota van Toelichting op het Bal is een overzicht opgenomen van de regels die in de toekomst niet meer
centraal worden geregeld. In het Bkl zijn instructieregels opgenomen rondom geluid, trilling, geur. Hier zijn
ruimere mogelijkheden voor maatwerk. Het is mogelijk om op bepaalde aspecten (denk aan geluid) soepeler of
strenger te worden dan het huidige recht. Hiervoor is het mengpaneel (zie onder) van belang. Voor externe
veiligheid en lucht, zijn maxima opgenomen, waardoor het niet mogelijk is om soepeler te worden. In dit
mengpaneel zijn overigens geen getallen opgenomen, omdat de aspecten in veel verschillende indicatoren zijn
op te delen. Denk aan lucht: fijnstof is hierin voor Nederland weliswaar vaak de meest zorgwekkende indicator,
maar ook benzeen of andere onderdelen in de lucht.

Beknopte samenvatting
Geen afwegingsruimte bij:

•
•
•

erfgoed
omgevingsveiligheid
waterveiligheid

Afwegingsruimte voor nog strengere normen:

•

luchtkwaliteit

Afwegingsruimte voor soepeler normen:

•
•
•
•
1096

ruimtelijke belangen
natuur
waterkwaliteit
geluid

Kamerstukken I, vergaderjaar 2015/16, 33 962, E, p.121.

534

Deze ruimte is gecreëerd door:

•
•
•
•
•

bevoegdheid om strengere aanvullende omgevingswaarden (lucht) te stellen
ruimte in instructieregels
verruiming van ontheffing
flexibiliteit van omgevingsplan
verruiming van mogelijkheden tot stellen van decentrale regels.

Relevante delen in het Bal:
•

Maatwerkregels maatwerkvoorschriften (Afdeling 2.5 Maatwerk en andere decentrale
afwegingsruimte):
meldingen,
aanwijzing
vergunningplichtige
gevallen
(w.o.
bodemenergiesystemen),

Meer beslisruimte geeft meer ruimte voor ontwikkeling van innovatieve en duurzame projecten die
nu soms worden gehinderd door (verouderde) regels. Dit stelt hoge eisen aan de normstelling: die
moet meer flexibiliteit bieden, zonder dat aan kwaliteit wordt ingeboet. 1097
Meer afwegingsruimte wordt onder meer geboden door geen koppeling te leggen tussen het bereiken van
omgevingswaarden en individuele besluiten, voor zover dat mogelijk is. Loskoppeling is niet mogelijk voor normen die
heel direct doorwerken naar specifieke activiteiten. Zo kan bijvoorbeeld de aanwezigheid van bedreigde diersoorten
bepaalde activiteiten in een gebied onmogelijk maken.
Die afwegingsruimte gaat (ook) niet zover dat een bestuursorgaan afwegingen kan maken over de taken van een ander
bestuursorgaan. Ook EU-verplichtingen en internationale verplichtingen, en de nationale opvattingen over de
mogelijkheden om belangen tegen elkaar af te wegen begrenzen de afwegingsruimte.
Meer afwegingsruimte vergt ook een andere benadering van bestaand gebruik. De wetgeving moet ruimte bieden om
in te grijpen als bestaand gebruik van de fysieke leefomgeving in de weg staat aan gewenste ontwikkelingen. Er zullen
altijd gevallen blijven waarmee bij het stellen van regels geen rekening kon worden gehouden. Het kan bijvoorbeeld
gaan om innovaties qua proces of techniek en gebieden met een bijzonder complexe opgave. Waar de reguliere regels
leiden tot onredelijke belemmeringen voor dit soort gevallen, moet het nieuwe wettelijke stelsel uitzonderingen
mogelijk maken.

Het nieuwe stelsel van de Omgevingswet voorziet in meer mogelijkheden voor decentrale bestuurders
om lokaal afwegingen te maken. Daarmee kan de aanpak van opgaven in de fysieke leefomgeving op
het juiste schaalniveau, met een afgewogen keuze tussen in te zetten instrumenten plaatsvinden.
Het geven van ruimte in de regels is daarbij belangrijk, het kabinet wil hier nadrukkelijk aandacht aan geven bij de
implementatie. Het implementatieprogramma voorziet hierin door de ontwikkeling van producten in de komende
jaren waarbij de nieuwe manier van werken en denken centraal staat. Te denken valt hierbij aan handleidingen,
colleges en praktijkdagen. De precieze vorm en invulling van de producten wordt op basis van de behoefte bij
overheden en gebruikers bepaald. Daarbij worden ook de verbeterdoelen van de stelselherziening en de daaruit
voortvloeiende beleidswijzigingen betrokken. De omgang met de bestuurlijke afwegingsruimte en integrale
afweging van verschillende belangen zullen dan ook nadrukkelijk onderdeel uitmaken van het
implementatieprogramma.
Een voorbeeld daarvan zijn de regels voor geur. Daar bestaat nu op grond van maar liefst vier wetten en besluiten
mogelijkheden om tot een lokaal regime te komen (Wet geurhinder en veehouderij, de Crisis- en herstelwet, de
Interimwet stad-en-milieubenadering en het Activiteitenbesluit milieubeheer). Deze regelcomplexen kennen van
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elkaar afwijkende voorwaarden en procedures. En keuzes om geurhinder te reguleren worden nu zowel vastgelegd
in het bestemmingsplan als in aparte lokale geurverordeningen.
In het Bkl wordt deze ruimte op een uniforme manier ter beschikking gesteld en keuzes hieromtrent worden straks
in het omgevingsplan vastgelegd. Een ander voorbeeld van het beter ontsluiten van bestuurlijke afwegingsruimte
is de figuur van de maatwerkregels (artikel 4.6 van de Omgevingswet). Onder het Activiteitenbesluit milieubeheer
hebben gemeenten nu al de mogelijkheid om via een maatwerkvoorschrift per individueel bedrijf af te wijken van
de algemene rijksregels. Onder de Omgevingswet kan afwijken van algemene rijksregels, uiteraard onder
voorwaarden, ook gebiedsgericht toegepast worden, vooraf, met regels die in het omgevingsplan, de
omgevingsverordening of de waterschapsverordening worden opgenomen. Dat betekent meer helderheid aan de
voorkant.
Het kabinet merkt op dat het Bkl de decentrale bestuursorganen niet verplicht om de geboden afwegingruimte te
benutten. Extra afwegingsruimte vergt immers ook extra motivering. Daarom biedt het Rijk voor de meeste
activiteiten die onder de rijksregels vallen, ook standaardwaarden of standaardregels die gemeenten zonder
verdere motivatie kunnen toepassen.

Hoewel gelijkwaardige bescherming het uitgangspunt is, kan de geboden bestuurlijke afwegingsruimte
tot gevolg hebben dat het niveau niet op elke locatie in Nederland precies gelijk zal blijven. Decentrale
bestuursorganen kunnen de bestuurlijke afwegingsruimte echter niet onbeperkt inzetten.
Flexibiliteit is er altijd op gericht om de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet te dienen, dus een
evenwicht tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Provincies en gemeenten moeten hun
besluiten zorgvuldig nemen en deugdelijk motiveren. Dit volgt uit de Algemene wet bestuursrecht. Provincies en
gemeenten hebben overigens al decennia lang op verschillende onderwerpen bestuurlijke afwegingsruimte.
Gebleken is dat zij prudent met die ruimte omgaan.

In de AMvB’s wordt de bestuurlijke afwegingsruimte begrensd waar dat nodig is voor de bescherming
van de fysieke leefomgeving.
Zo is in het Bal bepaald dat voor de geluidbelasting van tijdelijke geluid gevoelige gebouwen en geluidgevoelige
locaties de gemeente moet bezien of de geluidbelasting veroorzaakt door activiteiten aanvaardbaar is32. Dat geldt
bijvoorbeeld ook voor het tijdelijk gebruik van leegstaande kantoren als woningen. Ook is in de nota van toelichting
van het Besluit kwaliteit leefomgeving verduidelijkt wat, gelet op de Algemene wet bestuursrecht, verwacht wordt
bij de motivering van een besluit om af te wijken van de grenswaarden en dat de afwijking niet langer duurt dan
noodzakelijk is.
Voor decentrale omgevingswaarden is duidelijker toegelicht dat decentrale overheden een besluit tot het stellen
van omgevingswaarden en regels ter realisatie daarvan weloverwogen moeten nemen. In de tekst van het Besluit
kwaliteit leefomgeving is daarbij expliciet gemaakt dat hier ook de economische effecten bij moeten worden
betrokken. In algemene zin is verder naar aanleiding van de consultatie in de toelichting bij dat besluit veel aandacht
besteed aan de toepassing van de afwegingsruimte bij de regels voor geluid. Ook is de provinciale afwegingsruimte
voor zwemwater en het natuurnetwerk Nederland verhelderd.

Naar aanleiding de behandeling in de Tweede Kamer en een motie36 is er gemeentelijke afwegingsruimte in het
Besluit bouwwerken leefomgeving geïntroduceerd om ontheffing van de bruikbaarheidseisen voor woningen
mogelijk te maken. Het oorspronkelijke voornemen om deze regels te schrappen en de markt in dit verband meer
ruimte te bieden, is voor woningen teruggedraaid. Hier hebben diverse organisaties in de consultatie om gevraagd.
In de uitwerking wordt gemeenten de mogelijkheid geboden in het omgevingsplan maatwerkregels te stellen
waarmee deze landelijk uniforme regels kunnen worden versoepeld.

Afwegingsruimte en afwijkingsmogelijkheden
Om te beginnen biedt het nieuwe stelsel bestuursorganen ruimte «aan de voorkant» van het
beleidsproces om zelf invulling aan hun rol op het gebied van de fysieke leefomgeving te geven. Deze
ruimte komt tot uitdrukking bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden. Het stelsel biedt
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ruimte bij de vaststelling van beleid en bij de in te zetten instrumenten. Zo is het mogelijk een
omgevingsplan met een globalere opzet vast te stellen, dat meer ruimte biedt voor initiatieven.
Hiermee komt het politieke primaat van bestuursorganen bij het begrenzen van activiteiten tot uitdrukking. De
ruimte voor bestuursorganen om op het juiste niveau afwegingen te maken is ruim, maar niet onbegrensd. Zij vindt
haar formele en materiële begrenzing in de doelen van de wet en in de wettelijke afbakening van taken en
bevoegdheden en de grondslagen voor algemeen verbindende voorschriften.
Bovendien is de manier waarop de bestuursorganen hun bevoegdheden aanwenden en gebruik maken van de
geboden afwegingsruimte «aan de voorkant» van het beleidsproces gekoppeld aan procedurele eisen. Die moeten
ertoe leiden dat de afweging transparant plaatsvindt, omkleed met de nodige procedurele waarborgen.

Toch blijft ook dan soms bestuurlijke afwegingsruimte «aan de achterkant» van het beleidsproces
nodig, in de vorm van bestuurlijke afwijkingsmogelijkheden. Die ruimte kan nodig zijn in verband met
bijvoorbeeld bijzondere lokale situaties, complexe gebieden of gebiedsoverstijgende belangen.
In dit soort gevallen zal het nodig zijn dat een bestuursorgaan ontheffing van een eerder gestelde eis mag verlenen,
een strengere of lichtere eis dan de in de regel opgenomen eis mag stellen of een nadere eis mag stellen. Dat kan
soms gewenst zijn om uitvoering van een maatschappelijk gewenste activiteit of maatwerk in het individuele geval
mogelijk te maken.

Het is mogelijk dat een gemeente in het omgevingsplan gebruik maakt van de verschillende vormen
van afwegingsruimte die het Bkl biedt. Deze verschillende vormen van afwegingsruimte kunnen
echter niet zonder samenhang allemaal tegelijk op één locatie worden toegepast. De afwegingsruimte
kan dus niet zo worden toegepast dat burgers of bedrijven onevenredig in hun rechten worden
aangetast.1098
Het omgevingsplan moet immers voldoen aan het vereiste van «een evenwichtige toedeling van functies aan
locaties». Dit is net als de eis van «een goede ruimtelijke ordening» uit de huidige Wet ruimtelijke ordening een
algemeen geformuleerde kwaliteitseis aan de te maken afweging. Ook waarborgen de algemene beginselen van
behoorlijk bestuur dat de beschikbare afwegingsruimte zorgvuldig wordt toegepast. Uit de «evenwichtigheidseis»
en het in artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht vervatte evenredigheidsbeginsel volgt dat bij het toedelen
van functies aan locaties en het stellen van regels met het oog daarop altijd rekening moet worden gehouden
worden met alle relevante belangen en dus ook met de relevante vormen van hinder of belasting van de fysieke
leefomgeving.
Als op een locatie sprake is van cumulatie van verschillende vormen van hinder of belasting van de fysieke
leefomgeving, dan moet daar dus bij het toepassen van de in het Bkl geboden afwegingsruimte rekening mee
worden gehouden. Zo zal bij een cumulatie van belastende geuren uit verschillende bronnen, de voor de individuele
veehouderij in het Bkl geboden bandbreedte niet maximaal mogen worden ingevuld. Dat zou immers leiden tot een
onaanvaardbare gecumuleerde belasting voor geur.
Als meerdere soorten van belasting (denk aan geur, geluid, trillingen, straling) naast elkaar voorkomen, dan kan
ook dat aanleiding zijn om de belasting van die verschillende vormen van belasting te beperken. Ook bij het gebruik
maken van de afweegruimte moeten de lasten en lusten immers zorgvuldig verdeeld worden over de
veroorzakende en ontvangende partijen, mogen de lasten niet zwaarder zijn dan noodzakelijk en mogen zij niet
onevenredig zijn.

Mogelijkheden voor maatwerk
Zowel bij het vaststellen van beleid als bij keuze van instrumenten speelt de keuze voor de mate van
uniformiteit een rol. In bepaalde gevallen is het van belang uniforme regels te stellen over activiteiten
in de fysieke leefomgeving en in andere, vaak complexe, gevallen is maatwerk wenselijk.
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Voor de balans tussen bescherming van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en benutting van
diezelfde leefomgeving zet de regering bewust in op het creëren van meer bestuurlijke
afwegingsruimte. Op deze manier kan optimaal rekening worden gehouden met de lokale
omstandigheden en kunnen strengere eisen worden gesteld aan de bescherming van de fysieke
leefomgeving voor die gebieden waar dat nodig is.
De huidige regelgeving biedt op een aantal onderdelen al flexibiliteit om in te spelen op regionale en lokale
verschillen, maar dit wordt in de AMvB’s beter en consequenter ontsloten. Gemeenten en provincies maken nu
ook al gebruik van deze mogelijkheden om strengere eisen te stellen of juist meer ruimte te bieden. Zij gaan hier
zorgvuldig mee om. Tot slot wordt in de AMvB’s de bestuurlijke afwegingsruimte begrensd waar dat nodig is voor
de bescherming van de fysieke leefomgeving.

Instructieregels
Op een aantal punten is de bestuurlijke afwegingsruimte voor bestuursorganen bij het toepassen van
instructieregels vergroot. Bestuursorganen zullen binnen de ontstane afwegingsruimte een afweging
moeten maken, die door de bestuursrechter getoetst wordt. Hij bepaalt of het bestuursorgaan een
besluit in redelijkheid, gelet op de daarbij betrokken belangen, had mogen nemen. De Afdeling
bestuursrechtspraak geeft aan dat de algemene eisen van behoorlijk bestuur, waaronder
motiveringseisen, zorgvuldigheid en de proportionaliteit, daarbij een belangrijke rol spelen. Ook onder
het oude recht moest in verreweg de meeste gevallen al een afweging gemaakt worden. Verruiming
van de afwegingsruimte leidt naar de inschatting van de regering dan ook niet tot een grotere werklast
Daarom wordt geen significant effect verwacht op de werklast van de rechterlijke macht.
Veel organisaties hebben bij de consultatie gereageerd op de bestuurlijke afwegingsruimte. Het bedrijfsleven was
enerzijds zeer positief over de grotere flexibiliteit vanwege de mogelijkheden voor nieuwe bedrijven en
bedrijfsactiviteiten. Anderzijds pleitten bedrijven voor terughoudend gebruik van dit instrumentarium door
gemeenten voor een gelijk speelveld.
Gemeenten hebben positief gereageerd op de extra bestuurlijke afwegingsruimte, maar hadden vragen over de
wijze waarop dit kan worden ingezet. Ook waren er zorgen over mogelijke lastenverzwaringen en
beroepsprocedures. De Stichting Natuur&Milieu, de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en de Brabantse
Milieufederatie waren bezorgd over de waarborgen voor een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Actal
wees op de mogelijke gevolgen voor regeldruk en lastenvermindering.

De consultatiereacties waren samen met de in het kader van de voorhang aangenomen moties
aanleiding om de mogelijkheden en de grenzen van bestuurlijke afwegingsruimte in het Besluit
kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving
op een aantal punten verder te verduidelijken, en op een enkel punt aan te scherpen.
Zo is nu bepaald dat voor de geluidbelasting van tijdelijke geluid gevoelige gebouwen en geluidgevoelige locaties de gemeente moet bezien of de geluidbelasting veroorzaakt door activiteiten
aanvaardbaar is. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het tijdelijk gebruik van leegstaande kantoren als
woningen. Ook is in de nota van toelichting van het Besluit kwaliteit leefomgeving verduidelijkt wat,
gelet op de Algemene wet bestuursrecht, verwacht wordt bij de motivering van een besluit om af te
wijken van de grenswaarden en dat de afwijking niet langer duurt dan noodzakelijk is.
Voor decentrale omgevingswaarden is duidelijker toegelicht dat decentrale overheden een besluit tot
het stellen van omgevingswaarden en regels ter realisatie daarvan weloverwogen moeten nemen. In
de tekst van het Besluit kwaliteit leefomgeving is daarbij expliciet gemaakt dat hier ook de
economische effecten bij moeten worden betrokken. In algemene zin is verder naar aanleiding van de
consultatie in de toelichting bij dat besluit veel aandacht besteed aan de toepassing van de
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afwegingsruimte bij de regels voor geluid. Ook is de provinciale afwegingsruimte voor zwemwater en
het natuurnetwerk Nederlands verhelderd.

Bal
De bestuurlijke afwegingsruimte bij het Besluit activiteiten leefomgeving bestaat uit de mogelijkheden
voor maatwerk.
Volgens de regering is de inzet van maatwerk essentieel voor de vereenvoudiging van regels, de vermindering van
regeldruk en het bereiken van een balans tussen beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving.
Naar aanleiding van de consultatiereacties is een beperking op het stellen van maatwerkvoorschriften over meeten rekenmethoden geschrapt voor milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten op het oppervlaktewater
of een zuiveringtechnisch werk.
Verder zal de regering, ook naar aanleiding van de consultatie en ter uitvoering van de motie van de leden Cegerek
en Veldman het effect van decentrale afweegruimte op het gelijke speelveld, de regeldruk voor bedrijven en het
beschermingsniveau opnemen als onderdeel van de implementatie-monitor.
Daarnaast is de bevoegdheid om gegevens op te vragen ter voorbereiding van een besluit over ambtshalve
maatwerk ingeperkt (op dezelfde wijze als voor het actualiseren van vergunningplichtige gevallen is geregeld in
de Omgevingswet).

De decentralisatie van de bevoegdheden sluit aan bij de provinciale taak op het gebied van
natuurbescherming en bij het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte op decentraal niveau.
De provincie kan onder de Omgevingswet in de omgevingsverordening voor verzuring gevoelige
gebieden aanwijzen. In de omgevingsverordening kunnen beoordelingsregels worden opgenomen
waarmee het bevoegd gezag (het college van burgemeester en wethouders) rekening moet houden
bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten, waaronder het
houden van landbouwhuisdieren binnen bepaalde gebieden.
Het Bal regelt de grondslag voor het bij ministeriële regeling vaststellen van emissiefactoren voor
ammoniak na intrekking van de Wav. De ammoniakemissiefactoren zijn nodig om te beoordelen of
huisvestingssystemen voor het houden van landbouwhuisdieren aan de maximale emissiewaarden
voor ammoniak in het voorgenomen Besluit activiteiten leefomgeving (en tot inwerkingtreding van dat
besluit, het Besluit emissiearme huisvesting) voldoen.

Bkl
In het Besluit kwaliteit leefomgeving zal worden bepaald dat de gevolgen van ammoniakemissie door
veehouderijen op voor verzuring gevoelige gebieden uitsluitend worden betrokken bij de beslissing op
aanvraag van een omgevingsvergunning als de provincie daarvoor beoordelingsregels heeft opgesteld.
Bij het ontbreken van dergelijke regels worden de gevolgen van ammoniakemissie niet getoetst bij de
vergunningverlening. Dat schept rechtszekerheid voor veehouders, bevoegde gezagsinstanties en
belanghebbenden bij voor verzuring gevoelige (natuur)gebieden.

Bbl
Naar aanleiding de behandeling in de Tweede Kamer en een motie is er gemeentelijke afwegingsruimte
in het Besluit bouwwerken leefomgeving geïntroduceerd om ontheffing van de bruikbaarheidseisen
voor woningen mogelijk te maken. Het oorspronkelijke voornemen om deze regels te schrappen en
de markt in dit verband meer ruimte te bieden, is voor woningen teruggedraaid. Hier hebben diverse
organisaties in de consultatie om gevraagd. In de uitwerking wordt gemeenten de mogelijkheid
geboden in het omgevingsplan maatwerkregels te stellen waarmee deze landelijk uniforme regels
kunnen worden versoepeld.
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In vergelijking met het Bouwbesluit 2012 zijn regels over open erven en terreinen, kleinschalige hinder
en overlast voor een groot deel gedereguleerd. Vergeleken met de Woningwet zijn de regels over het
welstandstoezicht gedereguleerd. Gemeenten krijgen de mogelijkheid zelf regels op te nemen in het
omgevingsplan voor zover hier landelijk geen regels over zijn opgenomen. Er ontstaat daarmee meer
bestuurlijke afwegingsruimte voor gemeenten en meer invloed voor de burger om aan de voorkant
van het beleidsproces te bepalen of regels nodig zijn over open erven en terreinen, kleinschalige hinder
en overlast en het uiterlijk van bouwwerken.

Rechtsbescherming
Ter bescherming van de belangen van derden gelden procedurele eisen voor het gebruiken van de
bestuurlijke afwegingsruimte «aan de voorkant» van het beleidsproces. Belanghebbenden worden bij
ingrijpende besluiten in een vroeg stadium betrokken bij de voorbereiding van besluiten via
participatie of een zienswijzenprocedure en hebben daarnaast recht op rechtsbescherming voor
besluiten die hun belangen raken.
Op een aantal punten is de bestuurlijke afwegingsruimte voor bestuursorganen bij het toepassen van
instructieregels vergroot. Bestuursorganen zullen binnen de ontstane afwegingsruimte een afweging
moeten maken, die door de bestuursrechter getoetst wordt. Hij bepaalt of het bestuursorgaan een
besluit in redelijkheid, gelet op de daarbij betrokken belangen, had mogen nemen.
De Afdeling bestuursrechtspraak geeft aan dat de algemene eisen van behoorlijk bestuur, waaronder
motiveringseisen, zorgvuldigheid en de proportionaliteit, daarbij een belangrijke rol spelen. Ook onder het
oude recht moest in verreweg de meeste gevallen al een afweging gemaakt worden. Verruiming van de
afwegingsruimte leidt naar de inschatting van de regering dan ook niet tot een grotere werklast Daarom wordt
geen significant effect verwacht op de werklast van de rechterlijke macht.

540

32.

Bijzondere omstandigheden

Hoofdstuk 19 Omgevingswet gaat over bevoegdheden van bestuursorganen in «bijzondere
omstandigheden». Dit zijn (vaak plotseling) optredende omstandigheden van incidentele aard die een
tijdelijke of permanente aantasting van de fysieke leefomgeving kunnen veroorzaken. Als zich een
dergelijke omstandigheid voordoet – of dreigt voor te doen – is onmiddellijk optreden noodzakelijk om
schade aan de fysieke leefomgeving te beperken of te voorkomen.
Het hoofdstuk bundelt de bevoegdheden van (en verplichtingen voor) bestuursorganen in geval van bijzondere
omstandigheden uit diverse bestaande wetten. Het gaat dan vooral om bepalingen uit (titel 17.1 van) de Wet
milieubeheer, (hoofdstuk V, paragrafen 3 en 5 van) de Waterwet, (hoofdstuk V van) de Wet inzake de
luchtverontreiniging, (hoofdstuk V, paragraaf 9 van) de Monumentenwet 1988, (hoofdstuk VII en IX van) de
Woningwet en (artikel 10.4 van) de Wet ruimtelijke ordening.
Deze verplichtingen en bevoegdheden hebben vooral betrekking op «ongewone voorvallen». Dat zijn
gebeurtenissen die afwijken van het normale verloop van activiteiten en de fysieke leefomgeving significant
beïnvloeden. Het gaat om het (laten) nemen van maatregelen en het inwinnen van nadere informatie.
De verschillende sectorale bepalingen en de daarin gebruikte begrippen worden geüniformeerd. Het verruimt het
toepassingsbereik tot de reikwijdte van «de fysieke leefomgeving». Onnodige specifieke toepassingsvoorwaarden
of procedurebepalingen uit de genoemde wetten zijn niet overgenomen. Ook kent het hoofdstuk meldings- en
maatregelenplichten als (het risico dreigt dat) bepaalde alarmeringswaarden worden overschreden en
bevoegdheden en taken bij gevaar voor waterstaatswerken. 1099
De begripsomschrijving van ongewone voorvallen in de Omgevingswet is anders dan de omschrijving die onder de
Wet milieubeheer op grond van jurisprudentie werd gehanteerd. Onder de Wet milieubeheer werd elke afwijkende
gebeurtenis die nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben als ongewoon voorval gezien. De definitie in de
Omgevingswet beperkt ongewone voorvallen tot afwijkende gebeurtenissen die significante nadelige gevolgen voor
de leefomgeving kunnen hebben. Dat betekent dat van het normale verloop van een activiteit afwijkende
gebeurtenissen niet altijd aan het bevoegd gezag moeten worden doorgegeven.

Bijzondere omstandigheden kunnen specifiek en spoedeisend optreden door bestuursorganen vergen
waarvoor bijzondere bevoegdheden zijn vereist bovenop de bevoegdheden in normale
omstandigheden. Deze bevoegdheden vormen dan ook een aanvulling op de bevoegdheden voor
«normale of reguliere omstandigheden» in de hoofdstukken 3, 4, 5 en vooral 18 (handhaving) van de
Omgevingswet.
Voorbeelden van verschillende soorten van bijzondere omstandigheden zijn calamiteiten, zoals een brand bij een
chemisch bedrijf, een dreigende dijkdoorbraak bij extreem hoogwater, een archeologische toevalsvondst van
algemeen belang en een hevige smog-episode.

Hoofdstuk 19 Omgevingswet regelt bevoegdheden van bestuursorganen voor de volgende
onderwerpen:
o
o
o
o
o
o

1099

ongewone voorvallen (afdeling 19.1);
archeologische toevalsvondsten van algemeen belang (afdeling 19.2);
overschrijding van alarmeringswaarden (afdeling 19.3);
gevaar voor natte waterstaatswerken (afdeling 19.4);
uitvoering van projecten bij schaarste (afdeling 19.5);
landsverdediging (afdeling 19.6).
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Hoofdstuk 19 bundelt uitsluitend bepalingen die gericht zijn tot bestuursorganen. Melding- en maatregelenplichten gericht tot exploitanten van installatiegebonden activiteiten uit titel 17.1 van de Wet milieubeheer of de
Waterwet zullen een plaats krijgen in het Bal. Bepalingen over afvalvoorzieningen (titel 17.1A van de Wet
milieubeheer), milieuaansprakelijkheid (titel 17.2 van de Wet milieubeheer) en gevaarlijke stoffen (titel 17.3 van de
Wet milieubeheer) gaan in deze eerste module van de Omgevingswet nog niet mee en blijven voorlopig dus
geregeld in de Wet milieubeheer.1100

Twee hoofdcategorieën
Er kunnen grofweg twee categorieën bijzondere omstandigheden worden onderscheiden: ongewone
en buitengewone omstandigheden.
Bij de eerste categorie gaat het om verplichtingen en bevoegdheden die betrekking hebben op
ongewone omstandigheden van verschillende aard, dat wil zeggen gebeurtenissen die afwijken van de
normale dagelijkse routine bij (bedrijfs)activiteiten. Het kan hier gaan om «ongewone voorvallen»
zoals dat in het milieudomein vaak wordt genoemd, waarbij de fysieke leefomgeving significant wordt
beïnvloed of dreigt te worden beïnvloed.
Tot deze eerste categorie behoort ook een (dreigende) overschrijding van alarmeringswaarden en het doen van
archeologische toevalsvondsten van algemeen belang. Bestuursorganen zijn bij ongewone omstandigheden
bevoegd de nodige maatregelen te (laten) nemen, verplichtingen op te leggen en nadere informatie in te winnen
om de (dreigende) gevolgen van deze ongewone omstandigheden te voorkomen, te beperken en weer ongedaan
te maken. Ook gelden er informatieverplichtingen om andere instanties of de bevolking te waarschuwen bij gevaar
(afdeling 19.1 en 19.3).
Opschaling van verantwoordelijkheden, wanneer een hiervoor genoemde omstandigheid ernstig is of escaleert en
de gezondheid van de bevolking in het geding is, vindt plaats via de Wet veiligheidsregio’s.

Van een geheel andere orde zijn de buitengewone omstandigheden. Dit betreft een specifieke
juridische categorie: de noodbevoegdheden.
Bij deze categorie kan omwille van de ernst van de situatie worden geïntervenieerd, zo nodig in afwijking van de
gangbare bevoegdheidsverdeling. Van buitengewone omstandigheden is sprake als een vitaal belang van de
samenleving wordt bedreigd of aangetast en reguliere bevoegdheden ontbreken of ontoereikend zijn.
De bevoegdheden voor normale en ook die voor ongewone omstandigheden (afdeling 19.1, 19.2 en 19.3) zijn voor
dergelijke noodsituaties ontoereikend of hierop niet toegesneden. Tot deze categorie behoren bevoegdheden bij
gevaar voor waterstaatswerken (afdeling 19.4), de noodbevoegdheden uit de Woningwet en de noodbevoegdheid
voor de Minister van Defensie bij dreigende omstandigheden die ad hoc activiteiten vergen voor de
landsverdediging (afdeling 19.5). Afdeling 19.5 bevat de noodbevoegdheden waarvoor zware vormvereisten
gelden (staatsnoodrecht). Deze bevoegdheden moeten in werking worden gesteld met een koninklijk besluit op
voordracht van de Minister President. Ook moet een verlengingswetsvoorstel over het voortduren van de
buitengewone rechtstoestand worden opgesteld en onverwijld aan de Tweede Kamer worden aangeboden. Dit
betreft een gestandaardiseerde inwerkingstellingsprocedure die in 1997 met de Invoeringswet Coördinatiewet
uitzonderingstoestanden is ingevoerd in alle nationale noodwetgeving die niet vormvrij in werking kan worden
gesteld.
De standaardbepalingen verwijzen naar de Coördinatiewet uitzonderingstoestanden door te stellen dat
inwerkingstelling onder het regime van een noodtoestand mogelijk is; daarnaast blijft separate inwerkingstelling
mogelijk. De artikelen 19.17 en 19.18 van afdeling 19.5 vervangen soortgelijke bepalingen uit de Woningwet. Artikel
19.19 is ontleend aan artikel 10.4 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 116 van de Woningwet en de Wet
milieubeheer.

Er zijn ook noodbevoegdheden die in buitengewone omstandigheden vormvrij inwerking kunnen
worden gesteld.
1100

Idem, p.246.
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Tot deze categorie behoren de bevoegdheden bij gevaar voor waterstaatswerken (afdeling 19.4). Het argument om
deze noodbevoegdheden niet afhankelijk te maken van een inwerkingstellingsprocedure is destijds geweest dat
onverwijld handelen hier geboden is. Tijdverlies door procedures kan dan fataal zijn. Een inwerkingstellingsprocedure werd daarom niet passend geacht. Dat was toen reden om deze wetgeving buiten de aanpassing van de
Coördinatiewet te houden. Bij gebruikmaking van bijvoorbeeld de noodmaatregelen van de waterbeheerder kan zo
nodig van andere wetten (behalve de Grondwet of internationale verplichtingen) worden afgeweken. Interventie
door een hoger gezag is mogelijk. De bepalingen van afdeling 19.4 zijn afkomstig uit de Waterwet. 1101

1101

Idem, p.247.
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33.

Bodem

De bodem is een essentieel onderdeel van de fysieke leefomgeving. In het verleden zijn (soms ernstige)
bodemverontreinigingen ontstaan door allerlei activiteiten op en in de bodem. Met de Wet bodembescherming
zijn grote stappen gezet om deze last uit het verleden te reduceren. Locaties met onaanvaardbare humane,
ecologische en verspreidingsrisico’s (de zogeheten spoedlocaties) zullen naar verwachting na inwerkingtreding
van de Omgevingswet zijn aangepakt of beheerst. Daarmee zijn de grote risico’s onder controle gebracht.
Tegelijkertijd is het niet realistisch om te denken dat de bodem overal de best mogelijke kwaliteit heeft; de
bodem is nooit volledig schoon. Bovendien wordt de bodem steeds intensiever gebruikt. Dit spanningsveld
tussen gebruik en kwaliteit vraagt om een nieuw wettelijk kader dat uitgaat van de bodemkwaliteit zoals die is
en dat het mogelijk maakt om binnen deze randvoorwaarde de juiste combinaties te zoeken van functie en
kwaliteit. In die context is nu minder behoefte aan een wettelijk instrumentarium gericht op geïsoleerde
interventie, zoals de Wet bodembescherming op dit moment biedt. 1102
Het nieuwe wettelijke instrumentarium voor bodem berust op drie pijlers:
1) het voorkomen van nieuwe verontreiniging of aantasting (preventie); 2)
2) het meewegen van bodemkwaliteit als onderdeel van een brede afweging van de kwaliteit van de
fysieke leefomgeving in relatie tot functies (toedeling van functies);
3) 3) het op duurzame en doelmatige wijze beheren van resterende historische verontreinigingen (beheer
van historische bodemverontreinigingen).
De nieuwe regels komen in de plaats van de huidige regels voor het beheer van bodemkwaliteit, zoals de Wet
bodembescherming, het Besluit bodemkwaliteit en het Besluit uniforme saneringen. De verplichtingen uit een
aantal EU-richtlijnen (onder meer de kaderrichtlijn water (2000/60/EG) en de grondwaterrichtlijn
(2006/118/EG)) vormen een kader voor de drie pijlers.
Met pijler 1 worden nieuwe verontreinigingen en aantasting voorkomen door gebruik van de zorgplichten en
(algemene) regels voor burgers en bedrijven. Het gaat niet alleen om de verontreinigingen door chemische
stoffen maar ook om aantasting door het aanbrengen van veranderingen in de geologische opbouw (structuur)
van de bodem of in de fysisch-mechanische eigenschappen van de bodem.
Met pijler 2 krijgt de integrale benadering van de fysieke leefomgeving, waarbij ook aspecten als de chemische,
fysische en ecologische bodemkwaliteit worden betrokken, vorm in de omgevingsvisie en het omgevingsplan. In
die gevallen waarin bijvoorbeeld de bodem of alleen het grondwater niet volledig schoon is, of de fysische
kwaliteit van de bodem een rol kan spelen bij de ontwikkeling van een gebied, biedt de omgevingsvisie en het
omgevingsplan de mogelijkheid om keuzes te maken en om een balans te vinden tussen risico’s en
maatschappelijk gewenste activiteiten. Voor grondwater wordt hierbij de lijn van de gebiedsgerichte aanpak
voortgezet.
In pijler 3 vraagt de bescherming van de gezondheid en het milieu, waaronder planten en dieren, om het
verstandig omgaan met resterende historische verontreinigingen. Onder de Wet bodembescherming was de
beschikking een belangrijk instrument bij het omgaan met historische verontreinigingen. Alleen in bepaalde
gevallen werd gewerkt met algemene regels, zoals in het Besluit uniforme saneringen. Onder de Omgevingswet
wordt dit omgedraaid en zullen in eerste instantie vooral algemene regels van toepassing zijn. Slechts in
uitzonderingsgevallen zal behoefte bestaan aan het werken met een vergunningplicht. Dit wetsvoorstel is
beperkt van omvang.
Het toepassingsgebied, het instrumentenpakket, het belangenkader en de delegatiegrondslagen van de
Omgevingswet zijn in de meeste gevallen breed genoeg om bodem daarin te kunnen betrekken. Er bleek slechts
een beperkt aantal aanvullingen op het wettelijke stelsel van de Omgevingswet nodig te zijn om het nieuwe
bodembeleid op het niveau van wet en uitvoeringsregelgeving adequaat te kunnen regelen. Die aanvullingen zijn
opgenomen in dit wetsvoorstel.

1102
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Aanleiding beleidsvernieuwing bodem

Onze bodem is van grote waarde. De bodem levert een belangrijke bijdrage aan het realiseren van
maatschappelijke behoeften: de energievoorziening, de drinkwatervoorziening, voedselveiligheid,
grondwaterreserves, natuur, klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Een duurzaam, efficiënt beheer en gebruik
van onze bodem biedt daarmee een belangrijke bijdrage aan de gezondheid, het welzijn en de welvaart. Onder
bodem verstaan we het vaste deel van de aarde met de zich daarin bevindende vloeibare en gasvormige
bestanddelen en organismen.3 Bodem omvat dus de vaste bodem en het grondwater, die een samenhangend
systeem vormen. Gelijktijdig worden er steeds meer activiteiten verricht in de bodem. Het beheer van de ruimte
in de bodem vraagt meer aandacht. Het besef groeit dat elk gebruik van de bodem, dus ook de aanwezigheid van
een historische verontreiniging of een ondergrondse energieopslag (warmte-koude opslag), een ander gebruik
kan beïnvloeden.
Het is noodzakelijk om goed af te wegen welk gebruik waar en onder welke randvoorwaarden kan worden
toegestaan. Daarom heeft de regering het initiatief genomen voor een Structuurvisie Ondergrond (STRONG).
Provincies leggen samen met gemeenten, drinkwaterbedrijven en waterbeheerders de risico’s voor
drinkwaterbronnen in gebiedsdossiers vast. Ook besteden gemeenten en provincies steeds meer aandacht aan
de ondergrond4 in hun ruimtelijke plannen. Zij willen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid op een innovatieve
manier de bodem zo goed mogelijk gebruiken. Daarbij wordt de link gelegd tussen de natuurlijke kwaliteiten van
het bodem- en watersysteem en de (beoogde) boven- en ondergrondse functies. Een integrale benadering van
de bodem was al mogelijk met bestaande regelgeving op grond van de Wet ruimtelijke ordening en de Waterwet.
Met het nieuwe instrumentarium van de Omgevingswet zal dit nog beter worden ondersteund en kan worden
ingespeeld op de dynamiek in de fysieke leefomgeving.
Voorbeeld: Ruimte in Rotterdam Steden als Rotterdam kennen een hoge dichtheid. Zeker in de centrumgebieden
moeten vele functies een plek krijgen en is het ambitieniveau, onder andere op het gebied van ruimtelijke
kwaliteit, duurzaamheid en herstellend vermogen, hoog. Hier invulling aan geven is een complexe opgave.
Ruimtelijk gezien bieden boven- en ondergrond mogelijkheden om de benodigde functies in te passen.
Rotterdam beziet boven- en ondergrond samen als de totale beschikbare ruimte om ruimtelijke vraagstukken op
te lossen. Ruimte om functies te combineren en te stapelen. Als dat slim gebeurt, kan de ruimtelijke kwaliteit
worden verhoogd of de kwaliteit worden behouden met een hogere dichtheid aan functies. Bijna iedere functie
claimt ruimte in boven- en ondergrond. Denk aan het openbaar vervoer met metrolijnen inclusief de bijbehorende
stations zowel op als onder het maaiveld, ondergronds parkeren, de ruimte die groen van de ondergrond vraagt
en het ondergrondse deel van bouwwerken. Maar ook minder voor de hand liggende claims zijn relevant, zoals
draagkracht. Want alle bouwwerken, ook die zonder ondergrondse voorzieningen, claimen onderliggende ruimte
om het object te dragen. Iets waar rekening mee moet worden gehouden bij het inpassen van functies die deze
draagkracht negatief kunnen beïnvloeden.
Daarnaast kunnen bodemverontreiniging en archeologische waarden soms beperkingen met zich mee brengen
waardoor deze ook gezien kunnen worden als ruimtelijke claims. Om de potenties van de stad goed te benutten
en tot een optimaal gebruik van de ruimte in de stad te komen, heeft Rotterdam een visie opgesteld voor het
duurzaam gebruik en beheer van de ondergrond. Het als één ruimte beschouwen van boven- en ondergrond is
een van de uitgangspunten die daarin is vastgelegd en die een belangrijke leidraad vormt bij het formuleren van
nieuw beleid. Op basis hiervan streeft Rotterdam naar een integraal beleid voor boven- en ondergrond.

De bodem is een uniek en traag systeem dat slechts moeilijk herstelt van een verontreiniging of aantasting.
Verontreinigingen en aantasting van de bodem hebben langdurige effecten en kunnen tot hoge kosten leiden
wanneer het gebruik van een locatie verandert. Dit is bijvoorbeeld het geval bij historische
bodemverontreinigingen en het verwijderen van niet meer in gebruik zijnde heipalen in de bodem. Daarom is
het belangrijk om nieuwe bodemverontreinigingen en -aantastingen te voorkomen en deze zoveel mogelijk
ongedaan te maken als ze zich toch voordoen. Het beginsel dat «de vervuiler betaalt» is hierbij leidend, zoals
bedoeld in de het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, in de artikelen 3.3 en 23.6 van de
Omgevingswet en de richtlijn milieuaansprakelijkheid.6 Het deel van de regelgeving in de Wet
bodembescherming dat is gericht op het voorkomen van nieuwe verontreiniging en aantasting werkt in de
praktijk goed. De inhoud van deze regelgeving zal worden opgenomen in de op de Omgevingswet gebaseerde
uitvoeringsregelgeving. De zogenoemde historische verontreinigingen ontstaan voor de inwerkingtreding van de
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Wet bodembescherming op 1 januari 1987, blijven aandacht vragen. De huidige kwaliteit van de bodem is de
resultante van langdurige natuurlijke en door de mens gecreëerde processen. Daarbij zijn de grootste door de
mens veroorzaakte verontreinigingen ontstaan na de industriële revolutie. Bodemsaneringsbeleid is al lang niet
meer het aanwijzen van vervuilde plekken en deze vervolgens afgraven.
Gaandeweg is het besef gekomen, dat het een illusie is om de bodem ooit weer in de «oorspronkelijke» toestand
terug te brengen. En dat hoeft ook niet, zolang we maar verstandig omgaan met de bodem. Zeker als we de
kwaliteit bekijken in relatie tot de functie, voldoet de bodemkwaliteit op veel plaatsen uitstekend. Het
bodemsaneringsbeleid heeft zich de afgelopen decennia steeds meer ontwikkeld naar bodembeheer. De aanzet
voor deze vernieuwing is gegeven in het Nationaal Milieubeleidsplan 4,7 waarin is aangegeven dat de bodem
blijvend moet worden beheerd, omdat deze immers niet overal 100% schoon zal zijn.
Er is de afgelopen decennia veel tijd en inspanning gestoken in het inventariseren van historische
bodemverontreinigingen. Inzet was om uiteindelijk de grote risico’s onder controle te brengen. Met het
Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties,8 het Convenant bodem en ondergrond 2016–
20209 en het Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015 worden deze zogeheten spoedlocaties aangepakt.
Wanneer de convenantafspraken in 2020 zijn uitgevoerd, zijn alle bekende historische bodemverontreinigingen
met onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid (voorheen: humane risico’s) en alle bekende locaties met
spoedeisende risico’s van verspreiding en ecologische risico’s gesaneerd of beheerst. De uitvoering van de
convenantafspraken vindt plaats onder de Wet bodembescherming, welke regels via het overgangsrecht in dit
wetsvoorstel voor lopende gevallen blijven gelden.
In de convenanten zijn over diverse onderwerpen afspraken gemaakt. De afspraken over de aanpak van de
spoedlocaties laten zich als volgt samenvatten: Convenant bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties (2010–2015)
– Bevoegde overheden hebben uiterlijk in 2015 alle humane spoedlocaties gesaneerd dan wel de risico’s
beheerst. Convenant bodem en ondergrond 2016–2020
– Bevoegde overheden hebben alle spoedlocaties met onaanvaardbare verspreidings- of ecologische risico’s in
2020 gesaneerd dan wel hebben ten minste de risico’s van deze locaties op basis van een beschikt saneringsplan
beheerst of er zijn tijdelijke beveiligingsmaatregelen in uitvoering.
– Decentrale overheden hebben uiterlijk in 2020 de hoofdlijnen van een gebiedsgericht beheer van (ernstige)
grondwaterverontreinigingen vastgesteld, voor gebieden waarvoor behoefte bestaat aan het gebiedsgericht beheren van
(ernstige) verontreinigingen in het grondwater en waarvan geacht wordt dat dit gebiedsgericht beheer ook juridisch,
technisch en financieel haalbaar is. Het kan onder meer gaan om een gebied met (ernstige) grondwater-verontreinigingen
die individueel beschouwd geen dusdanige verspreidingsrisico’s hebben dat zij spoedig moeten worden gesaneerd, maar die,
in samenhang beschouwd, toch een bedreiging voor kwetsbare objecten (kunnen gaan) vormen. Hiervoor is tenminste het
gebied begrensd, is de opgave in beeld gebracht, zijn de bestaande en voorziene functies in boven- en ondergrond in beeld
gebracht, heeft overleg met belanghebbenden plaatsgevonden en zijn oplossingsrichtingen verkend.
Convenant Bodem en Bedrijfsleven 2015 – Het bedrijfsleven spant zich in om alle bij het bedrijfsleven in gebruik zijnde
spoedlocaties uiterlijk op 31 december 2020 te saneren of te beheersen.
Uit de voortgangsrapportages van de bodemconvenanten11 blijkt dat het einde van de beleidsopgave om de grote risico’s
onder controle te brengen in zicht is. Vele duizenden locaties zijn aangepakt. Wat resteert zijn verontreinigingen waarvan de
risico’s kleiner zijn: geen onaanvaardbare risico’s op verspreiding naar gevoelige gebieden en geen onaanvaardbare risico’s
voor de gezondheid. De overgebleven verontreinigingen bevinden zich in de bodem en zijn daardoor niet of onvoldoende
kenbaar. Dit betekent dat onverwachte vondsten nooit zijn uit te sluiten.
De verwachting is dat de meeste risicovolle bodemverontreinigingen inmiddels bekend zijn en dat er slechts een beperkt
aantal nieuwe gevallen per jaar ontdekt zullen worden, waar sprake kan zijn van grotere risico’s. In Nederland zijn mogelijk
nog circa 170.000 locaties waar, op basis van activiteiten in het verleden, de kans bestaat dat de bodem verontreinigd kan
zijn. Veelal zal onderzoek moeten uitwijzen of de bodem daadwerkelijk verontreinigd is en in welke mate. Indien nodig kan
aanpak van die locaties plaatsvinden op een natuurlijk moment van herontwikkeling. Sinds de start van de
bodemsaneringsoperatie in 1980 zijn meer dan 40.000 locaties gesaneerd.
Verwacht wordt dat circa 10 tot 40 locaties per jaar «ontdekt» worden, waar nog sprake kan zijn van onaanvaardbare risico’s
voor de gezondheid als er geen maatregelen worden genomen. Het wegnemen van de risico’s vindt onder de Omgevingswet
plaats door de regeling van de toevalsvondst voor bodem met onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid; bij gelegenheid
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van een concrete (bouw)activiteit kan de verontreiniging verder worden aangepakt. (Bron: Eindrapportage Convenant
bodemontwikkelingsbeleid en aanpak spoedlocaties 2010–2015).
Met de afronding van de aanpak van spoedlocaties wordt het tijd om de overstap te maken naar een integrale, meer
gebiedsgerichte systematiek van omgaan met de overgebleven verontreinigingen in de bodem. Dit bouwt voort op de keuze
die al onder de Wet bodembescherming is gemaakt, om de niet-spoedeisende gevallen pas aan te pakken wanneer sprake is
van een activiteit op die locatie. Dit wetsvoorstel zet daarin een volgende stap door een verontreinigde locatie niet meer per
«geval van verontreiniging» te beschouwen, maar uit te gaan van de benodigde bodemkwaliteit op de locatie in relatie tot
het (gewenste) gebruik. Zo kan de aanpak integreren met de ruimtelijke ontwikkelingen en het beheer van een gebied. Waar
de verontreiniging een belemmering vormt voor het gebruik van de bodem, wordt deze op een natuurlijk moment aangepakt
in het proces. Zo wordt werk met werk gemaakt. Alleen als onverhoopt onaanvaardbare risico’s zichtbaar worden, kan en
moet nog steeds actief worden opgetreden, zodat blootstelling aan deze risico’s wordt beperkt. De Omgevingswet is een
uitgelezen kans om deze nieuwe aanpak te realiseren. De integrale benadering van de leefomgeving, eenvoudiger regelgeving
en ruimte voor decentrale afwegingen passen uitstekend op de gewenste beleidsherziening voor de bodem. Het wettelijke
instrumentarium van de Omgevingswet volstaat op hoofdlijnen, maar wel is daarbij een aantal specifieke accenten
aangebracht, zoals bij de regeling van de toevalsvondst, die elementen van het ongewoon voorval gebruikt. Bodem is
daarmee onderdeel geworden van de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in het omgevingsrecht.
De beleidsvernieuwing bodem is onderdeel van de stelselherziening van het omgevingsrecht. Deze beleidsvernieuwing
draagt, voor wat betreft bodem, bij aan het realiseren van de verbeterdoelen van de stelselherziening van het
omgevingsrecht. Bij dit wetsvoorstel zijn de uitgangspunten van die stelselherziening in acht genomen. Deze doelen en
uitgangspunten zijn hieronder kort weergegeven.

Beleidsdoelstelling bodem
De algemene doelstelling van het bodembeleid kan als volgt worden geformuleerd: Het waarborgen van de
gebruikswaarde van de bodem (vaste bodem en grondwater) en het faciliteren van het duurzaam gebruik van de
functionele eigenschappen van de bodem, door het in onderlinge samenhang: –beschermen van de bodem tegen
nieuwe verontreinigingen en aantastingen; –evenwichtig toedelen van functies aan locaties, rekening houdend
met de kwaliteiten van de bodem; –duurzaam en doelmatig beheren van de resterende historische
verontreinigingen en -aantastingen. Deze algemene doelstelling voor bodem wordt niet in de Omgevingswet
opgenomen; de Omgevingswet brengt de sectorale doelstellingen samen in artikel 1.3. Bij de toepassing van de
Omgevingswet is er oog voor de onderlinge relaties tussen onderdelen van de fysieke leefomgeving, zoals bodem
en water. De ingezette koers van het nieuwe bodembeleid ziet op het verlaten van de sectorale benadering van
de bodem en richt zich op waardecreatie door het zoeken van een combinatie met gebiedsontwikkeling of het
duurzaam inzetten van bodemdiensten. De instrumenten voor uitvoering van het bodembeleid worden langs
deze beleidslijn ontwikkeld. In principe is er beleidsmatig geen grote koerswijziging voorzien, maar wel een aantal
accentverschuivingen in het wettelijk instrumentarium.
Vernieuwende elementen bodem
De nieuwe koers in het bodembeleid wordt gekenschetst door de volgende verschuivingen:
– Gebiedsbenadering en regulering van activiteiten in plaats van sanering van het geval.
– Omgevingsplan gericht op activiteiten in plaats van het saneren om milieuhygiënische redenen.
– Vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte in plaats van een centraal gereguleerde aanpak.
– Versnellen en verbeteren van de besluitvorming over bouwactiviteiten door onder meer het verminderen van
het aantal bodemonderzoeken en het zoveel mogelijk inzetten van algemene regels in plaats van beschikkingen.
Normensystematiek
De (gebruiks-)waarde van de bodem wordt grotendeels bepaald door de (fysische, biologische en chemische kwaliteit) van
de bodem. De kwaliteit van de bodem is beïnvloed door het gebruik van de bodem, nu en in het verleden. De bodem kan
door verstandig beheer optimaal worden gebruikt. In de uitvoeringsregelgeving wordt een robuust normenstelsel uitgewerkt
dat wordt gebaseerd op het stelsel onder de Wet bodembescherming. Het huidige of beoogde gebruik van de bodem bepaalt
welke norm van belang is.
Er worden drie basisvormen van bodemgebruik onderscheiden: landbouw/natuur, wonen en industrie. De kaders die de
overheid voor deze vormen van gebruik stelt, zijn gebaseerd op de risicogrenswaarden die voor de betreffende situaties zijn
afgeleid. Deze grenswaarden worden op zowel humane als ecologische risico’s bepaald. De kaders die het Rijk in algemene
regels geeft, tezamen met de kaders van decentrale overheden in omgevingsplan en omgevingsverordening, bieden in
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beginsel een gelijkwaardig beschermingsniveau. De bestuurlijke afwegingsruimte wordt begrensd waar dat nodig is voor de
bescherming van mens, plant en dier. Voor grondwater is het normenkader onder de Wet bodembescherming minder
uitgewerkt, met name op het gebied van gebiedsgerichte aanpak. Het is de ambitie om het totale normenkader voor
grondwater op termijn (na de inwerkingtreding van de Omgevingswet) op basis van ervaringen in de context van het nieuwe
stelsel uit te werken en te verbeteren.
Mede naar aanleiding het RIVM-rapport «Omgaan met normen in de Omgevingswet» en het daarin opgenomen advies om
tot eenduidigheid in de terminologie te komen, wordt in het normenkader voor bodem aangesloten bij de termen die binnen
het nieuwe omgevingsrecht worden gebruikt voor onder meer geluid.
–De maximale waarde geeft aan waar de risico’s onaanvaardbaar zijn en een activiteit zoals bouwen of toepassen van
grond niet is toegestaan.
–Bij de voorkeurswaarde is de kwaliteit van de bodem duurzaam geschikt en kan de bodem onbelemmerd worden
gebruikt.
–In het gebied daartussen zit een afwegingsruimte. Per milieubelastende activiteit zal in de uitvoeringsregelgeving worden
uitgewerkt welke normen van toepassing zijn, wat de hoogte is van die normen, tot wie de norm zich richt en wat de ruimte
is voor maatwerk en lokaal beleid.

Op deze wijze ontstaat een geharmoniseerd stelsel voor verschillende aspecten (bodem, geluid, veiligheid, etc.) die binnen
een integrale beoordeling aan de orde kunnen zijn. De consequentie is dat de termen afwijken van die welke in gebruik zijn
binnen het kader van de Wet bodembescherming.
De inbouw van de bodemregelgeving gebeurt in lijn met de structuur van de Omgevingswet. Daarom heeft dit wetsvoorstel
geen grote gevolgen voor de structuur van de Omgevingswet. Het nieuwe bodembeleid past ook goed in de doelen en
instrumenten van de Omgevingswet. Conform de bij de Omgevingswet gekozen lijn om inhoudelijke regels over de fysieke
leefomgeving te bundelen op het niveau van algemene maatregel van bestuur, worden algemene rijksregels en
instructieregels voor bestuursorganen vastgelegd in algemene maatregelen van bestuur krachtens de Omgevingswet. Dit sluit
aan bij de ingezette ontwikkeling in de bodemregelgeving om meer in algemene regels vast te leggen. Wél zijn op wetsniveau
taakopdrachten aan de verschillende bestuurslagen te vinden, zoals de opdracht om regels te stellen over een bepaald
onderwerp.
De wettechnische uitgangspunten die zijn gehanteerd voor de Omgevingswet blijven onverkort gelden. Het betreft
bijvoorbeeld:
–zo veel mogelijk aansluiten bij de Algemene wet bestuursrecht;
–consistente aanpak voor het verdelen van onderwerpen over de verschillende regelingsniveaus;
–consistente terminologie;
–beknopt en eenvoudig taalgebruik.
Inhoudelijke normen zijn in het stelsel van de Omgevingswet voor een groot deel gebundeld op het niveau van algemene
maatregel van bestuur. De belangrijkste redenen daarvoor zijn de toegankelijkheid voor gebruikers (burgers, bedrijven en
overheden) en de tijdige omzetting van Europese en internationale regelgeving.
Het parlement is via een voorhangprocedure betrokken bij de totstandkoming van deze »algemene maatregelen van bestuur.
Wettelijke sturing gebeurt niet alleen door regeling op wetsniveau, maar ook door delegatiegrondslagen inhoudelijk te
normeren en begrenzen. Daarom wordt aangegeven met het oog op welk doel of specifiek belangenkader uitvoeringsregels
kunnen of moeten worden gesteld. Daarmee wordt de bevoegdheid zowel inhoudelijk genormeerd als begrensd.
Rol- en taakverdeling overheid en samenleving: publieke of private verantwoordelijkheid
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De Omgevingswet gaat uit van de zorg van de overheid voor het belang van de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving, zoals vastgelegd in artikel 21 van de Grondwet. Dit publieke belang is gericht op de
bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. De Omgevingswet maakt
een krachtige overheidsrol mogelijk waar het moet en een rol op afstand waar dat kan. De Omgevingswet
onderscheidt daarbij twee rollen voor de overheid: het waarborgen van de kwaliteit en het geven van ruimte
voor ontwikkeling.
Het beschermen van de bodem tegen nieuwe verontreinigingen en aantastingen (pijler 1, preventie) vraagt om
een actieve taak voor de overheid. Activiteiten op of in de bodem kunnen de kwaliteit van de bodem negatief
beïnvloeden. Daarbij dwingt de onomkeerbaarheid van de meeste vormen van nadelige beïnvloeding van de
bodem tot een sterk preventief beleid. Eenmaal opgetreden verontreinigingen en aantastingen zijn vanwege
kosten of de beperkte technische mogelijkheden dikwijls niet, of niet goed, ongedaan te maken.
De overheid stelt daarom kaders voor activiteiten, zoals voor milieubelastende activiteiten, en neemt die op in
algemene regels om nadelige beïnvloeding van de bodem te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
Overheidsinterventie bij het evenwichtig toedelen van functies aan locaties, rekening houdend met de
kwaliteiten van de bodem (pijler 2) is evident. Boven en onder de grond speelt al van oudsher een belangenconcurrentie, gezien de diversiteit aan belangen die het gebruik betreffen. Op rijksniveau zijn daarom al in het
verleden regels gesteld voor het afwegen en op elkaar afstemmen van alle betrokken belangen. Het betreft de
afweging tussen onder meer milieu, natuur, water, economie en wonen. Onder de Omgevingswet komt daarbij
ook bodem nadrukkelijker in beeld. Bij een evenwichtige toedeling van functies aan locaties, zoals dat gebeurt
in het omgevingsplan, moet ook rekening worden gehouden met de kwaliteit(en) van de bodem.
Bij het duurzaam en doelmatig beheren van historische bodemverontreinigingen (pijler 3) heeft de overheid niet
de taak zelf de bodemkwaliteit op een bepaald niveau te brengen. De eigenaar van de grond is en blijft
verantwoordelijk voor de bodemkwaliteit. De overheid heeft wel een belangrijke rol doordat zij voorwaarden
stelt aan activiteiten en locatiespecifieke maatregelen kan opleggen. Onder de Wet bodembescherming vond
sanering plaats op basis van een beschikking of algemene regels. Onder de Omgevingswet zal de eigenaar vaker
de aanpak volgens algemene regels uitvoeren.
In alle gevallen geldt dat de aanpak pas plaatsvindt op een natuurlijk moment en op een door hen gekozen wijze,
binnen de ruimte die de wet biedt. Dit mag evenwel geen onaanvaardbare veiligheids- en gezondheidsrisico’s
opleveren voor hemzelf of voor derden. De gewenste kwaliteit zal in veel gevallen samenhangen met het
beoogde gebruik. Maar ook een gewenste ecologische kwaliteit of het beperken van verspreiding in het
grondwater kan een reden zijn om maatregelen aan de eigenaar op te leggen.
Daarnaast stelt de overheid de grens vast, waarboven de bodemkwaliteit onaanvaardbare risico’s voor de
gezondheid oplevert. Als deze bovengrens wordt overschreden, is de eigenaar verplicht om tijdelijke
beschermingsmaatregelen te nemen om de gezondheidsrisico’s te beperken. Verzuimt de eigenaar dit te doen,
dan zal de overheid in zijn plaats en voor zijn kosten de tijdelijke beschermingsmaatregelen nemen. De kosten
kunnen eventueel verhaald worden op de eigenaar of erfpachter. De definitieve aanpak van de historische
verontreiniging kan wachten op een natuurlijk moment, bijvoorbeeld bij een bouwactiviteit.
Als de bodemkwaliteit niet overeenkomt met de toegedeelde functie, en de functie wordt gerealiseerd, ontstaat
er eveneens een publiek belang, omdat bedrijven en particulieren niet altijd uit eigen beweging
risicoreducerende maatregelen nemen. Zij moeten kosten maken, waarvan zij niet direct de positieve gevolgen
ondervinden of zich daarvan bewust zijn. Daarom is door de overheid een kader ontwikkeld, waarbij, zoveel
mogelijk door het stellen van algemene regels, in ieder geval bij het uitvoeren van een activiteit, zoals het
bouwen van een gebouw met een verblijfsfunctie, de risico’s worden beperkt.
Het grondwater neemt een bijzondere positie in binnen het publieke domein. Het grondwater stroomt, is
moeilijk beheersbaar en het betreft een collectief goed (onder andere voor de bereiding van drinkwater). En er
is geen «eigenaar» van het grondwater.16 Ook voor het grondwater moeten nieuwe verontreinigingen
voorkomen worden. Europese richtlijnen17 geven hiervoor een kader (zie paragraaf 4.2). De aanpak van een
historische grondwaterverontreiniging per individueel geval is technisch, financieel en/of milieuhygiënisch vaak
niet doelmatig. Een gebiedsgericht beheer van grondwaterverontreinigingen maakt integratie van
waterkwantiteitsbeheer en waterkwaliteitsbeheer mogelijk. Een rol van de overheid bij het grondwater is
daarmee onvermijdelijk.
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Onder de Omgevingswet liggen de taken voor de fysieke leefomgeving in beginsel bij de gemeenten en waar het
gaat om het waterbeheer bij de waterschappen, tenzij er dragende argumenten zijn om die taken op een hoger
niveau te beleggen («decentraal, tenzij»). Met name bij het duurzaam en doelmatig beheer van historische
bodemverontreinigingen geldt een grote mate van beleidsvrijheid voor lagere overheden om rekening te houden
met specifieke lokale omstandigheden.
De Omgevingswet bevat geen verplichte specifieke afstemmingsbepalingen tussen overheden. De Wet bodembescherming
kende bepalingen over het informeren van andere betrokken overheden. In de praktijk voeren de decentrale overheden goed
overleg over het uitvoeren van hun taken en bevoegdheden. Het is niet noodzakelijk die betrokkenheid wettelijk te
verankeren. Overheden kunnen de onderlinge afstemming zelf op verschillende manieren vormgeven, toegespitst op de
specifieke situatie en de betrokken partijen. Dit uitgangspunt is vastgelegd in artikel 2.2 van de Omgevingswet.
De bevoegdheidsverdeling wordt voor de drie pijlers van het bodembeleid als volgt uitgewerkt.

Eerste pijler: Beschermen van de bodem tegen nieuwe verontreinigingen en aantastingen. De bescherming van
de bodem vindt voornamelijk plaats met behulp van algemene regels in de uitvoeringsregelgeving gericht op
preventie, deels in de vorm van de zorgplichten. Voorkomen moet worden dat er onomkeerbare schade optreedt
waardoor het natuurlijk kapitaal van de bodem vermindert. Voor bodembedreigende activiteiten, zoals de opslag
van bulkvloeistoffen (benzine, chemicaliën en dergelijke), is ervoor gekozen om deze preventieve regels te stellen
op rijksniveau. Het betreft hier een maatschappelijk vraagstuk van algemeen belang, namelijk de bescherming
van de bodemkwaliteit, waarbij het uit het oogpunt van efficiency, eenheid in regelgeving en transparantie
gewenst is om dit vraagstuk te regelen met landelijk uniforme regels. Bij deze algemene rijksregels over
milieubelastende activiteiten wordt wel ruimte gegeven voor aanvullende (of afwijkende) decentrale regels. Dit
wordt expliciet in de desbetreffende rijksregels aangegeven. Daarnaast kunnen provincie gemeente en
waterschap, ter uitvoering van hun taken regels stellen over activiteiten. Zo kan de provincie, ter uitvoering van
de kaderrichtlijnwater en de grondwaterrichtlijn in haar programma en omgevingsverordening regels stellen
over activiteiten en via een instructie in het omgevingsplan van een gemeente. In de uitvoeringsregelgeving kan
een vergunningplicht aan de orde zijn als het noodzakelijk wordt geacht dat het bevoegd gezag voorafgaand met
de activiteit instemt.
Tweede pijler: Evenwichtig toedelen van functies aan locaties, rekening houdend met de kwaliteiten van de
bodem. De gemeente is primair aan zet om functies toe te delen aan locaties, rekening houdend met onder meer
de kwaliteit van de bodem. In de omgevingsvisie maakt de gemeente een brede afweging van belangen en
kunnen ook de ambities voor bodem worden vastgelegd. In het omgevingsplan vindt vervolgens de
daadwerkelijke toedeling van functies aan locaties plaats en stelt de gemeente overige regels die daarvoor nodig
zijn. Over de inhoud van het omgevingsplan worden in de uitvoeringsregelgeving onder de Omgevingswet
instructieregels gesteld. In dit wetsvoorstel is geregeld dat het Rijk in ieder geval instructieregels stelt met het
oog op de bescherming van de bodem of ter voorkoming van onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid
vanwege het gebruik van de bodem. Zo kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat bodembedreigende activiteiten
in de nabijheid van kwetsbare gebieden worden verricht. Daarnaast kan op die manier rekening worden
gehouden met historische bodemverontreinigingen, die van invloed zijn op het huidige of het toekomstige
gebruik. Ook provincies stellen een omgevingsvisie vast met de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling,
het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het provinciale grondgebied en de hoofdzaken van
het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid. Zij stellen onder meer regels ter bescherming van
de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning in deze grondwaterbeschermingsgebieden. In
de keuze van de aard van de regels is de provincie vrij. Dit kunnen instructie-regels zijn, algemene regels gericht
tot eenieder, een verplichte omgevingsvergunning voor bepaalde activiteiten of een combinatie daarvan.
Waterschappen stellen geen omgevingsvisie vast, maar kunnen in hun waterbeheerprogramma aanvullende
functies aan watersystemen toekennen, als dit uitdrukkelijk is voorzien in het regionale waterprogramma van de
provincie.
Derde pijler: Duurzaam en doelmatig beheren van de resterende historische bodemverontreinigingen en aantastingen. Het beheer van de historische verontreinigingen in de vaste bodem, waar deze tot risico’s voor de
gezondheid en milieu leiden, berust bij de gemeente. Dit is conform het uitgangspunt van de Omgevingswet:

550

decentraal, tenzij. Dit betekent tegelijkertijd een wijziging in de bestaande bestuurlijke verhoudingen. De Wet
bodembescherming kent het bevoegd gezag nog toe aan de twaalf provincies en 29 grotere gemeenten.
Bodemsanering in de kleinere gemeenten werd door of onder het gezag van de provincie uitgevoerd. De reden
voor deze situatie was de benodigde mate van deskundigheid die moest worden opgebouwd voor het goed
kunnen laten uitvoeren van een bodemsanering. Inmiddels is deze situatie veranderd. Praktisch alle bekende
locaties met onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid, de ecologie en onaanvaardbare verspreidingsrisico’s
zijn aangepakt. De resterende verontreinigingen worden aangepakt onder de Omgevingswet, op het moment
dat er op de betrokken locatie een activiteit plaatsvindt. In de aanloop naar de Omgevingswet zijn afspraken18
gemaakt over een goede en zorgvuldige overgang van taken en verantwoordelijkheden en over het beheren,
delen en verder ontwikkelen van kennis.
De bestaande informatievoorziening, ondersteuning en vraagbaakfunctie, zoals deze nu door
Rijkswaterstaat/Bodem+ wordt verricht, wordt gedurende de implementatieperiode voortgezet als onderdeel
van het Informatiepunt Omgevingswet. Daarnaast werken de regionale uitvoeringsdiensten (RUD’s) aan
gemeenschappelijke kennisopbouw. De overheid geeft de kwaliteit aan die hoort bij een bepaalde bodemfunctie. Om die bodemfunctie, bijvoorbeeld wonen, te kunnen realiseren, moet een initiatiefnemer ervoor
zorgen dat de kwaliteit van de bodem overeenkomt met de bodemfunctie wonen of kan hij maatregelen nemen
om blootstelling aan de verontreiniging te voorkomen.
Dit systeem wordt in de uitvoeringsregelgeving uitgewerkt. De inhoud van deze regels zal sterk lijken op de
huidige regelgeving, bijvoorbeeld de regels voor het toepassen van grond en voor uniforme saneringen.
Gemeenten krijgen in het nieuwe stelsel een bepaalde mate van beleidsvrijheid, bijvoorbeeld op het gebied van
normstelling. Zij krijgen zo mogelijkheden om rekening te houden met gebiedseigen relevante feiten en
omstandigheden; er kunnen dus integrale afwegingen worden gemaakt. Het Rijk stelt de grens waarboven
gesproken wordt van onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid als gevolg van blootstelling aan bodemverontreiniging. Als sprake is van onaanvaardbare risico’s, dan zijn specifieke regels van toepassing.
Het beheer van de grondwaterkwaliteit is en blijft onderdeel van het beheer van watersystemen dat weer
onderdeel is van de fysieke leefomgeving zoals bedoeld in artikel 1.2 en 1.3 van de Omgevingswet. Net als nu
onder de Waterwet, de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming, is er niet één grondwaterbeheerder.
Het grondwaterkwaliteit-beheer is een zaak van alle bestuursorganen die, conform de bedoeling van de
Omgevingswet, de onderlinge taken en bevoegdheden goed op elkaar moeten afstemmen (artikel 2.2
Omgevingswet). Ten aanzien van historische grondwaterverontreinigingen verandert de taakverdeling door het
niet meer beschikbaar zijn van het saneringsinstrumentarium van de Wet bodembescherming.
De nadruk komt onder de Omgevingswet te liggen op het gebiedsgericht beheer van grondwaterverontreinigingen. De provincie heeft een kerntaak in het ontwikkelen en coördineren van het beleid voor de
fysieke leefomgeving. Het beheer van watersystemen is in de Omgevingswet neergelegd bij de provincie (artikel
2.18 Omgevingswet). De provincie stelt de beleidskaders, strategische doelen en gekwantificeerde opgaven voor
watersystemen vast, die niet bij het Rijk in beheer zijn. Het beheer van historische grondwaterverontreinigingen
maakt hier onderdeel van uit.
Ook het waterschap, dat onder de Wet bodembescherming nog nauwelijks een rol speelde in de aanpak van
grondwaterverontreinigingen, zal bij de vormgeving van het grondwaterbeheer rekening moeten houden met
bestaande verontreinigingen. De gemeente zal eveneens in beleid en regelgeving rekening moeten houden met
de erfenis uit het verleden. Dit betekent niet dat waterschappen en gemeenten gehouden zijn de historische
gevallen aan te pakken.
Uitgangspunt van het nieuwe bodembeleid is immers dat deze historische bodemverontreinigingen geen
onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid met zich mee mogen brengen en niet leiden tot bedreiging van
kwetsbare functies zoals drinkwaterwinningen en andere winningen van voor menselijke consumptie geschikt
water. Alleen wanneer de Europese doelstellingen dan wel regionale of lokale opgaven hiertoe aanleiding geven,
is er reden om in de onderlinge programma’s en verordeningen (waaronder het omgevingsplan en de
waterschapsverordening) hiervan werk te maken. Een belangrijke regisserende en coördinerende rol is
toebedacht aan de provincie (zie ook art. 2.18, lid 1, onder a, Omgevingswet).
Instrumenten Omgevingswet voor uitvoering bodembeleid
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Voor de uitvoering van het bodembeleid is het reguliere instrumentarium van de Omgevingswet in de meeste gevallen
afdoende; aanvullingen vinden plaats door dit wetsvoorstel. Om dit instrumentarium van het nieuwe bodembeleid, inclusief
de aanpak van verontreinigde locaties, te beschrijven, kan gebruik worden gemaakt van het bestuurskundige concept van de
beleidscyclus, dat ook in de memorie van toelichting bij de Omgevingswet is beschreven.19 De beleidscyclus duidt aan hoe het
beleidsproces in het omgevingsrecht verloopt en in welke fase van beleidsvorming en -uitvoering van welke instrumenten
gebruik kan worden gemaakt. Aan de linkerzijde van de cyclus, in het gedeelte dat wordt aangeduid met «uitvoering», staan
de initiatiefnemers van activiteiten en projecten centraal. Voorop staat de eigen verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer
voor de kwaliteit van de bodem, die met name tot uitdrukking komt in de zorgplichten (zie paragraaf 3.3.1.1 over de
zorgplichten). Waar inkaderen van activiteiten door de overheid nodig is, gebeurt dat zoveel mogelijk door algemene regels
(zie paragraaf 3.3.2 over instrumenten voor specifieke activiteiten). Als toestemming van de overheid in specifieke gevallen
wel gewenst is, verloopt die primair via een omgevingsvergunning (zie paragraaf 3.3.2.4 over wateractiviteiten). De zorg van
de overheid is er in algemene zin op gericht de fysieke leefomgeving te verbeteren waar deze tekortschiet en kwaliteiten te
behouden waar deze goed zijn. De beleidscyclus vormt het algemene denkmodel voor situaties dat overheden een opgave in
de fysieke leefomgeving oppakken en daarvoor beleid formuleren. Een strategische, integrale omgevingsvisie voor het gehele
grondgebied is nodig om te bepalen hoe de taken van een bestuursorgaan worden ingevuld en om de verdere ambities voor
de fysieke leefomgeving te formuleren. In programma’s formuleert de overheid de maatregelen die leiden tot de gewenste
kwaliteit van een onderdeel van de fysieke leefomgeving, een aspect of een gebied (zie onderdeel programma in deze
paragraaf). De zorg van de overheid wordt inhoudelijk ingekleurd en geconcretiseerd met regels die gericht zijn tot
bestuursorganen, zogenaamde instructieregels (zie paragraaf 3.3.2.1 over bouwen van een gebouw met een verblijfs-functie)
en in algemene regels voor burgers en bedrijven. Voor bodem worden de beleidsdoelstellingen waar nodig verwerkt in de
instructie-regels en de algemene regels zelf. Via monitoring bepaalt de overheid of aan omgevingswaarden of aan andere
doelstellingen voor de fysieke leefomgeving wordt voldaan en wat de staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving is. Voor
bodem is, behalve voor grondwater, de inzet van omgevingswaarden op rijksniveau vooralsnog niet voorzien. De verantwoordelijkheid voor het bereiken van een aanvaardbare kwaliteit van de bodem ligt voor een belangrijk deel bij de eigenaar
van een perceel. De kaders die de overheid hiervoor stelt, zijn opgenomen in algemene rijksregels die zich richten tot deze
eigenaren en initiatiefnemers van een activiteit. Wat een aanvaardbare kwaliteit is, verschilt per locatie; een woonwijk
vereiste een andere kwaliteit dan een industrieterrein. Instrumenten als instructieregels over het omgevingsplan en de
omgevingsverordening of beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning bieden voldoende sturingsmogelijkheden. Het
stelsel van de Omgevingswet voorziet in de mogelijkheid van omgevingswaarden op decentraal niveau. Het is dan ook
denkbaar dat een gemeente of provincie op basis van lokale omstandigheden en ambitieniveau kiest voor een lokale
omgevingswaarde.
De Omgevingswet kent zes kerninstrumenten: de omgevingsvisie, het programma, decentrale regels (omgevingsplan,
omgevingsverordening, waterschapsverordening), algemene rijksregels, omgevingsvergunning en het projectbesluit. 20
Daarnaast geeft de Omgevingswet ondersteunende instrumenten, zoals gedoogplichten, regels over grondexploitatie,
financiële instrumenten, advisering, bevoegdheden in bijzondere omstandigheden en regels over informatievoorziening.
Deze zes kerninstrumenten en de ondersteunende instrumenten kunnen worden ingezet voor het waarborgen van de
gebruikswaarde van de bodem en het duurzaam gebruik van de functionele eigenschappen van de bodem.
Omgevingsvisie
De visievorming op verschillende terreinen wordt in de omgevingsvisie niet alleen samengevoegd, maar ook met elkaar
verbonden. In dit verband komt ook aan de orde op welke wijze het bestuursorgaan wil omgaan met de (fysische, ecologische
en chemische) kwaliteit van de bodem en wat de lange termijn ambitie voor de bodem, en het daarvan onderdeel uitmakende grondwater, is. Een toename van activiteiten in de ondergrond en het bodemgebonden bovengronds gebruik maken
een goede afweging van alle kwaliteiten en belangen noodzakelijk. Het gaat om de bescherming van de gezondheid en het
milieu, waaronder planten en dieren, als ook om thema’s als het verlies van organische stof of verzilting. De gemeenten
spelen de hoofdrol bij het beheer en de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving: zij zorgt voor de openbare ruimte, via het
omgevingsplan dragen ze zorg voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en zij zijn het bevoegd gezag voor
het merendeel van de activiteiten van burgers en bedrijven. Uit artikel 2.1, derde lid, van de Omgevingswet volgt dat bij de
uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van die wet een groot aantal aspecten aan de orde kan zijn.
In een omgevingsvisie kan het gemeentebestuur de ontwikkelingen van de gemeente op lange termijn koppelen aan haar
ambitie ten aanzien van de kwaliteiten van de bodem, bijvoorbeeld op het gebied van de strategische doelen voor klimaat,
waterregulatie, biodiversiteit en natuurwaarden. Hierin kunnen ook bodemaantasting, biodiversiteit en andere ecologische
en fysische aspecten aan de orde komen.
Ook de provincie is verplicht om een provinciale omgevingsvisie op te stellen. In deze omgevingsvisie kan de provincie
rekening houden met de kwaliteiten van de bodem bij het bepalen van de ambities voor de uitvoering van de taken die aan
de provincie is toebedeeld, bijvoorbeeld voor kwetsbare gebieden zoals natuurgebieden, het beheer van watersystemen die
aan haar zijn toegedeeld en het beschermen van de kwaliteit van het grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden, met
het oog op de winning van water voor de bereiding van drinkwater. De verplichting om een omgevingsvisie op te stellen geldt
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niet voor waterschappen. Waterschappen kunnen wel betrokken worden bij omgevingsvisies die door andere
bestuursorganen worden opgesteld. Het Rijk stelt de nationale omgevingsvisie vast en betrekt daarbij zijn beleidsvoornemens
voor de ondergrond. Hierbij wordt gekeken naar de kwaliteiten van de bodem. Binnen het STRONG Programma Bodem en
Ondergrond werkt het Rijk samen met decentrale overheden aan een gezamenlijke visie op het veilig, duurzaam en efficiënt
gebruik van bodem en ondergrond en een gezamenlijke afwegingssystematiek. Beiden dienen als inspiratiebron voor alle
overheden bij het maken van eigen producten.
Programma
Er zijn verplichte en vrijwillige programma’s. Verplichte programma’s op grond van hoofdstuk 3 van de
Omgevingswet zijn het provinciale regionaal waterprogramma en het waterbeheerprogramma van de
waterschappen ter uitvoering van de kaderrichtlijn water en de grondwaterrichtlijn. In het provinciale
regionale waterprogramma stelt de provincie de beleidskaders, de strategische doelen en gekwantificeerde
opgaven vast voor watersystemen die niet in het beheer zijn bij het Rijk. Deze waterprogramma’s, nu vooral
gericht op de kwantiteitsaspecten van een grondwaterlichaam, zullen met de intrekking van de specifieke
regeling in de Wet bodembescherming ook aandacht gaan besteden aan kwaliteitsaspecten. Het
waterprogramma bevat ook de maatregelen die door de provincie worden genomen, bijvoorbeeld op grond
van de kaderrichtlijn water en de grondwaterrichtlijn. Waar nodig zullen deze programma’s maatregelen
bevatten gericht op het beheer van historische verontreinigingen. De kwaliteit van het grondwater in een
grondwaterlichaam, waarop een historische verontreiniging van invloed kan zijn, zal een volwaardig
onderdeel worden van het beheer van het watersysteem. Het provinciale regionale waterprogramma werkt
door als kader voor het beheer door waterschappen. Een waterschap stelt een waterbeheerprogramma op,
waarbij het, voor zover dit betrekking heeft op hun taken, rekening houdt met het regionale
waterprogramma. Het waterbeheerprogramma van het waterschap bestaat uit: een programma van de
maatregelen en voorzieningen, in aanvulling op en ter uitwerking van wat in het rijks- of regionale
waterprogramma is opgenomen over maatregelen, onder vermelding van de bijbehorende termijnen,
aanvullende toekenning van maatschappelijke functies aan rijkswateren of regionale wateren, voor zover
het rijks- respectievelijk regionale waterprogramma voorziet in de mogelijkheid daartoe, en de uitwerking
van de waterbeheeraspecten van het regionale watersysteem. Naast deze verplichte programma’s kunnen
vrijwillige programma’s uitvoering geven aan doelen en ambities op kleinere schaal gesteld in de
omgevingsvisie, bijvoorbeeld ter bescherming van een waterwinning of voor de ontwikkeling van een
andere gewenste kwaliteit voor een gebied. Ook nieuwe verontreinigingen kunnen aan de orde komen.
Daarop zullen weliswaar in principe andere regels, zoals de zorgplichten, worden toegepast, maar het is niet
uitgesloten dat in samenhang daarmee ook door de beheerder van het grondwater maatregelen worden
getroffen. Het gebiedsgericht beheer van historische grondwaterverontreiniging zal onder de
Omgevingswet mogelijk blijven, in de vorm van een onverplicht programma. Voor zowel het opstellen als
het uitvoeren van de verschillende programma’s zullen de betrokken overheden onderling moeten
samenwerken en afstemmen. De eerder aan het gebiedsgericht beheer van grondwaterverontreinigingen
verbonden beperkingen, zoals die voortkwamen uit de bevoegdheidsverdeling en de reikwijdte van de Wet
bodembescherming,21 komen te vervallen, wat de inzet van dit meer volwaardige instrument zal bevorderen.
Algemene regels
Een belangrijke categorie regels die overheden stellen om invulling te geven aan hun taken op het gebied
van de fysieke leefomgeving, vormen de regels over activiteiten die door burgers en bedrijven of overheden
in de fysieke leefomgeving worden uitgevoerd. Deze regels kunnen door gemeenten (in een
omgevingsplan), waterschappen (in de waterschaps-verordening), provincies (in de omgevingsverordening) en door het Rijk (in een algemene maatregel van bestuur en ministeriële regeling) worden
gesteld. Algemene rijksregels Voor het beschermen van de bodem zullen regels worden gesteld over
bodemrelevante activiteiten. Deze regels strekken ertoe dat geen significante verontreiniging wordt
veroorzaakt. Daarnaast zullen eisen gesteld worden aan activiteiten, wanneer er een (vermoeden van een)
historische bodemverontreiniging aan de orde is. Deze regels kunnen betrekking hebben op de normering,
de onderzoeksverplichtingen en de uniforme aanpak van de verontreiniging en worden opgenomen in de
uitvoeringsregelgeving. Deze regels zullen optimale ruimte bieden voor lokaal maatwerk. Omgevingsplan In
het omgevingsplan worden functies aan locaties toegedeeld en wordt aangegeven op welke wijze en onder
welke voorwaarden activiteiten ter plaatse kunnen worden verricht. De kwaliteit van de bodem is een van
de belangen die bij het toedelen van functies wordt meegewogen. Daarbij kan rekening worden gehouden
met de ecologische en fysische kwaliteit van de bodem of met een historische bodemverontreiniging, die
van invloed is op het huidige en toekomstige gebruik. Ook kunnen nieuwe industriële activiteiten
bijvoorbeeld beter niet in de buurt van kwetsbare bodemgebieden worden gesitueerd. Het omgevingsplan
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biedt een ruimere mogelijkheid voor integrale afweging van bodemkwaliteit (inclusief ecologische of
fysische kwaliteit), dan in het huidige bestemmingsplan. Het bestemmingsplan houdt rekening met
mogelijke (spoed)sanering vanuit oogpunt van uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan en het begrip
«goede ruimtelijke ordening» vraagt om rekening te houden met de bodemkwaliteit voor zover de
bestemming daar gevoelig voor is (bijvoorbeeld een kinderspeelplaats), maar een integrale afweging komt
minder tot uitdrukking in gescheiden instrumenten. Daarnaast kan het omgevingsplan locatiespecifieke
regels stellen aan activiteiten, zoals het bouwen of het aanleggen van werken met het oog op
bodembelangen. Met locatiespecifieke regels kan de gemeente in het omgevingsplan aangeven waar
maatregelen aan de bodem noodzakelijk zijn voordat een activiteit mag worden uitgevoerd. Dit zullen vaak
locaties zijn met een historische bodemverontreiniging, die onder de Wet bodembescherming een
beschikking ernstig geval van bodemverontreiniging hebben gekregen. Deze waren niet zo ernstig dat ze
snel moesten worden aangepakt, maar deze niet-spoed gevallen konden wachten tot een natuurlijk moment:
wanneer bouw- of graafwerkzaamheden zouden worden uitgevoerd. De noodzaak tot het nemen van
maatregelen kan zowel liggen in humane, ecologische als verspreidingsrisico’s. Het stellen van deze
locatiespecifieke regels belasten de eigenaar van de grond. Een zorgvuldige afweging door de gemeente is
dan ook noodzakelijk. Hierbij kan wel worden opgemerkt dat wanneer er sprake is van een beschikking van
ernstige bodemverontreiniging op grond van de Wet bodembescherming, de eigenaar wist dat er een verplichting
op zijn perceel rustte en dat op een gegeven moment de bodem zou moeten worden gesaneerd. Een initiatiefnemer (burger
of bedrijf) zal, als hij een activiteit op of in de bodem wil uitvoeren, eerst het omgevingsplan moeten raadplegen om te zien
welke eisen er gesteld zijn. In het omgevingsplan kunnen bijvoor-beeld restricties opgenomen zijn ten aanzien van functies
vanwege de aanwezige bodemkwaliteit.

Omgevingsverordening
Om invulling te geven aan haar taak stelt de provincie regels op over de fysieke leefomgeving in de omgevingsverordening.
Provincies hebben ter uitvoering van de kaderrichtlijn water en grondwaterrichtlijn een taak bij het beheer van
watersystemen die niet in beheer zijn bij het Rijk, en de bescherming van de kwaliteit van het grondwater waaruit water voor
de bereiding van drinkwater wordt gewonnen.
De taak van de provincie omvat allereerst de aanwijzing van grondwater-beschermingsgebieden. Voor die gebieden stelt de
provincie in haar omgevingsverordening regels die ertoe strekken de kwaliteit van het te onttrekken water te beschermen
zodat het geschikt is als grondstof voor de drinkwatervoorziening en andere hoogwaardige toepassingen. Dit wordt nader
ingekleed via instructieregels op grond van artikel 2.24 van de Omgevingswet (zie artikel 2.27, onder d, Omgevingswet).
De door de provincie te stellen regels kunnen zich richten tot gemeenten om bepaalde regels in het omgevingsplan op te
nemen die het beschermen van de bodem in die gebieden effectueren (getrapte instructieregels, met toepassing van artikel
2.22 van de Omgevingswet). De regels in de omgevingsverordening kunnen zich ook rechtstreeks richten tot burgers en
bedrijven (artikel 4.1 Omgevingswet). Het betreft dan veelal regels aan milieubelastende activiteiten die de kwaliteit van het
grondwater negatief kunnen beïnvloeden.

Waterschapsverordening
De verordening van het waterschap bevat regels over de fysieke leefomgeving. Gelet op het functionele karakter van het
waterschap hebben deze regels niet betrekking op de hele fysieke leefomgeving, maar alleen op het watersysteem binnen
het beheergebied van het waterschap. De waterschapsverordening bevat onder meer de gebods- en verbodsbepalingen, die
zich richten tot onderhoudsplichtigen en diegenen die handelingen uitvoeren in watersystemen. Dit kan bijvoorbeeld een
verbod betreffen om zonder een omgevingsvergunning een activiteit te verrichten. Waar dit in het belang van de bescherming
van de grondwaterkwaliteit c.q. het beheer van historische grondwaterverontreinigingen noodzakelijk is, bevat de
waterschapsverordening ook regels die voortvloeien uit door de provincie vastgestelde instructieregels.

Omgevingsvergunning
Een omgevingsvergunningplicht kan ontstaan uit de Omgevingswet zelf of op grond van een waterschapsverordening, een
omgevingsverordening van de provincie of een omgevingsplan van de gemeente. gemeente, provincie, waterschap en Rijk
kunnen bevoegd gezag zijn voor een omgevingsvergunning voor activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving, zoals
milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten. In de bij algemene maatregel van bestuur uit te werken
beoordelingsregels voor die omgevingsvergunningen zullen ook de gevolgen voor de bodem worden meegenomen. Het
beschermen van de bodem is één van de belangen die kunnen worden betrokken bij het beoordelen van aanvragen om een
omgevings-vergunning. Hetzelfde geldt overigens bij het opstellen van direct werkende rijksregels over milieubelastende
activiteiten. Het huidige toetsingskader uit de Nederlandse Richtlijn Bodem (NRB) zal de basis vormen voor de uitwerking van
het toetsingskader in de uitvoeringsregelgeving onder de Omgevingswet. Aan de omgevingsvergunning kan een gemeente
maatwerk voor de initiatiefnemer koppelen. Projectbesluit Een groot project van bovengemeentelijk of nationaal belang
kan worden uitgevoerd met een projectbesluit, dat diverse aspecten van de leefomgeving raakt. Bij een projectbesluit kan
regelgeving of besluitvorming op het gebied van bodem of grondwater(kwaliteit) in het spel zijn. Bijvoor-beeld in verband
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met grondverzet, bronbemaling in de buurt van een verontreiniging of verbetering van de bodemkwaliteit voor een gevoelige
functie. Het bevoegd gezag voor het projectbesluit kan bepalen dat de met het project geassocieerde uitvoeringsbesluiten
gecoördineerd worden voorbereid (zie artikel 5.45 van de Omgevingswet). Het kan bijvoorbeeld gaan om een
omgevingsvergunning waarbij bodemaspecten spelen. Binnen het projectbesluit vindt een integrale afweging plaats waarbij
alle geldende normen en beoordelingsregels worden betrokken (waaronder die voor bodem).
Ondersteunende instrumenten Omgevingswet voor bodembeleid: gedoogplichten
Hoofdstuk 10 van de Omgevingswet bevat gedoogplichten die van rechtswege gelden (afdeling 10.2) en
gedoogplichten die bij beschikking moeten worden opgelegd (afdeling 10.3). Zonder gedoogplicht is het
niet mogelijk om een inbreuk te maken op het eigendoms- of zakelijk recht in de gevallen waarin een
grondeigenaar of een andere rechthebbende, zoals een pachter of huurder, geen medewerking wil verlenen.
Omdat doorgaans voor de werken van algemeen belang waar de gedoogplichten in dit hoofdstuk op zien
het niet nodig is de grond te onteigenen, kan worden volstaan met een beperktere ingreep in het
eigendomsrecht, namelijk een gedoogplicht.
Aan het opleggen van een gedoogplicht bij beschikking zijn op basis van de Omgevingswet, artikel 10.11,
criteria verbonden. Zo is het onder meer een voorwaarde dat er een redelijke poging is ondernomen om tot
overeenstemming te komen en moet de ingreep niet dusdanig zijn dat onteigening in de rede ligt. Paragraaf
4.10 van de memorie van toelichting bij de Omgevingswet bevat een meer uitgebreide toelichting op de
algemene werking van het instrument gedoogplicht.
Voor bodem zijn er vier situaties te onderscheiden waarin het noodzakelijk kan zijn dat er een gedoogplicht
van rechtswege geldt of een gedoogplicht bij beschikking wordt opgelegd. Het gaat dan om de volgende
situaties:
1. het dulden van grondwaterbeheer (van rechtswege);
2. maatregelen toevalsvondst van verontreiniging op of in de bodem (van rechtswege);
3. nazorg (bij beschikking);
4. verontreiniging van de bodem zorgplicht of ongewoon voorval (bij beschikking).
De huidige Wet bodembescherming kent een delegatiegrondslag voor gedoogplichten voor
bodemonderzoek; die gedoogplichten worden met dit wetsvoorstel op het niveau van de wet geregeld.
Daarbij wordt bovendien de reikwijdte enigszins verbreed om milieuschade te kunnen aanpakken, zoals
hierna en in de artikelsgewijze toelichting nader wordt toegelicht. De aanpak van milieuschade is van groot
algemeen belang, temeer als die verontreiniging significante gezondheidsrisico’s oplevert (vooral bij de
toevalsvondst kunnen acute en onaanvaardbare gezondheidsrisico’s aan de orde zijn). Daarnaast zijn de
drinkwatervoorziening en duurzame energie (bodemenergiesystemen) afhankelijk van een doeltreffend
grondwaterbeheer.
Aangezien een verontreiniging, vooral van het grondwater, niet ophoudt bij de grens van een perceel, zijn bij de aanpak van
een dergelijke verontreiniging vaak meerdere eigenaren betrokken. Dat betekent dat de noodzakelijke maatregelen in
beginsel alleen mogelijk zijn als alle betrokken eigenaren toegang en medewerking verlenen. Het algemeen belang van de
aanpak van milieuschade delft in de huidige uitvoeringspraktijk soms het onderspit als een van de betrokken eigenaren niet
wil meewerken, bijvoorbeeld omdat geen overeenstemming wordt bereikt over de voorwaarden voor instemming. Daarom
bestaat behoefte aan een instrument dat het bevoegd gezag in staat stelt om een afweging te maken of in een voorkomend
geval het algemeen belang van milieumaatregelen zwaarder weegt dan het individuele belang van een van de eigenaren van
verontreinigde percelen en een (beperkte) inbreuk op eigendomsrecht gerechtvaardigd is. De rechtsbescherming voor de
betrokken eigenaren is verzekerd doordat er beroep open staat tegen een gedoogplichtbeschikking. De Omgevingswet regelt
in hoofdstuk 15 de mogelijkheden tot vergoeding van schade die kan voortvloeien uit een gedoogplicht. Het gaat bij
gedoogplichten voor de aanpak van bodemverontreiniging om sterk uiteenlopende maatregelen, afhankelijk van de situatie:
soms gaat het alleen om de aanleg van een peilbuis om monitoring mogelijk te maken, om monsters te nemen ten behoeve
van bodemonderzoek, of het kan gaan om het afgraven van grond of het slaan van een (ondergrondse) damwand. Er is dan
ook een per geval verschillende mate waarin een dergelijke maatregel inbreuk zou kunnen maken op de gebruiksmogelijkheden van een perceel. Dat is dan ook sterk bepalend voor de belangenafweging. Aan een gedoogplicht gaat uiteraard de
inspanning vooraf om in minnelijk overleg overeenstemming te bereiken. Als toch een gedoogplicht noodzakelijk is omwille
van het algemeen belang dan is een zorgvuldige belangenafweging van groot belang.
Publiekrechtelijk kostenverhaal (grondexploitatie)I
In hoofdstuk 12 van de Omgevingswet zijn de hoofdlijnen van het wettelijk stelsel van publiekrechtelijk
kostenverhaal bij locatie- en gebiedsontwikkeling (grondexploitatie) opgenomen. Dit wordt nader
uitgewerkt in het aanvullingsspoor Grondeigendom.
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Financiële bepalingen
Hoofdstuk 13 van de Omgevingswet bevat financiële bepalingen die rechtstreeks betrekking hebben op
besluiten. Het gaat om financiële bepalingen over vergunningen, leges en interbestuurlijke financieringsregelingen. De Wet bodembescherming bevat – sinds 1998 – een legesverbod voor beschikkingen (artikel 86a),
omwille van het verlagen van de lasten voor bedrijven en de aanname dat leges milieu-investeringen zouden
afremmen.
Voor alle andere onderdelen van wetten die in de Omgevingswet opgaan, zoals de Wabo-vergunning, is het
heffen van leges onder het huidige recht toegestaan. Ook onder de Omgevingswet blijft het voor die onderdelen
van wetten mogelijk om leges te heffen. Continuering van het verbod voor bodem zou betekenen dat binnen
één omgevingsvergunning zowel legesplichtige als niet-legesplichtige onderdelen bestaan. Het streven naar
integratie en uniformering is aanleiding om de bestaande uitzonderingen op de hoofdregel te schrappen.
Met de intrekking van de Wet bodembescherming is het voormalige legesverbod opgeheven. Gemeenten en
provincies maken de keuze of zij leges heffen voor besluiten die ze nemen op verzoek van burgers en bedrijven
en bepalen de hoogte daarvan.24 Het instrument financiële zekerheid kan worden ingezet bij het vooruitzicht
dat maatregelen op termijn getroffen zullen worden omdat het bevoegd gezag de garantie wil hebben dat de
veroorzaker te zijner tijd in staat zal zijn om de schadelast te dragen.
Onder de Omgevingswet kan het bevoegd gezag in voorkomende gevallen financiële zekerheidsstelling stellen.
Voor activiteiten die onder algemene regels vallen, biedt hoofdstuk 4 van de Omgevingswet de algemene
grondslag om bij algemene maatregel van bestuur te regelen dat er een bevoegdheid is voor het stellen van
maatwerkvoorschriften.
Op basis van die bevoegdheid kan het bevoegd gezag, als daar in een concreet geval aanleiding voor is, via een
maatwerkvoorschrift financiële zekerheid stellen. Voor vergunningplichtige activiteiten bevat artikel 13.5 van de
Omgevingswet een grondslag om aan de vergunning het voorschrift te verbinden dat financiële zekerheid wordt
gesteld voor het nakomen van verplichtingen die in de vergunning zijn opgenomen of ter dekking van
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit door de activiteit veroorzaakte nadelige gevolgen voor de
fysieke leefomgeving.
De gevallen waarom het gaat, worden bij algemene maatregel van bestuur aangewezen. Het is aan het bevoegd
gezag om te beoordelen of uitstel met financiële zekerheidsstelling aan de orde is, bijvoorbeeld op basis van de
voorgestelde maatregelen, de eventuele risico’s voor de gezondheid en het milieu, de kosten in verhouding tot
die risico’s (doelmatigheid), de belangen van derden en de redelijkheid van de voorgestelde termijn.
Het bevoegd gezag kan op deze wijze waarborgen dat de betaling van de kosten gewaarborgd blijft en deze
kosten niet uiteindelijk voor rekening van de samenleving komen. Bij bodemactiviteiten gaat het vaak om
activiteiten die vallen onder algemene regels, waaronder de zorgplichten en de regels voor milieubelastende
activiteiten. De zorgplichten die van toepassing zijn op het veroorzaken van nieuwe verontreinigingen, verplicht
tot het direct nemen van maatregelen om de aantasting of verontreiniging en de directe gevolgen daarvan te
beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken.
Indien er sprake is van een ongewoon voorval, moeten die maatregelen onverwijld worden genomen. Deze
maatregelen kunnen ingrijpend zijn en kostbaar, bijvoorbeeld als het slopen van een bedrijfsgebouw
noodzakelijk is om de verontreiniging ongedaan te maken. Indien in de nabije toekomst al werkzaamheden zijn
gepland, is het niet altijd doelmatig om te verplichten dat de maatregelen direct worden genomen, zeker als de
milieu en gezondheidsrisico’s niet onaanvaardbaar zijn. Het is dan denkbaar dat de veroorzaker en de gemeente
afspraken maken over een geschikt moment om de maatregelen uit te voeren. Onder het huidige artikel 13 van
de Wet bodembescherming bestaat in de uitvoeringspraktijk onzekerheid over de mogelijkheid om tot een
afweging te komen over het moment van het treffen van maatregelen. Bovendien heeft het bevoegd gezag
onvoldoende zekerheid dat van uitstel geen afstel komt. De Bedrijvenregeling, juridisch verankerd in het Besluit
financiële bepalingen bodemsanering en de Regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005, is een
subsidieregeling voor eigenaren en erfpachters van in gebruik zijnde en blijvende bedrijfsterreinen voor de Kader
voor de hoogte van leges is dat de optelsom van alle inkomsten uit leges niet hoger mag zijn dan de kosten die
de gemeente daadwerkelijk maakt voor het uitvoeren van al die diensten.
aanpak van historische bodemverontreinigingen. Deze regeling werkt in de praktijk goed. De Omgevingswet
biedt geen basis voor subsidieregelingen. De Bedrijvenregeling wordt daarom ingepast in en onder de Kaderwet
subsidies I en M. De Bedrijvenregeling zal, voor zover nodig, worden gewijzigd. Dit zal worden meegenomen in
de uitvoeringsregelgeving. Kostenverhaal is mogelijk bij maatregelen in bijzondere omstandigheden. Wanneer
de overheid (gemeente) zelf onderzoek doet en maatregelen treft in het kader van het wegnemen van
onaanvaardbare risico’s die samenhangen met historische bodemverontreinigingen, worden kosten gemaakt.
Kosten die samenhangen met de bodemkwaliteit van een terrein komen in principe voor rekening van de

556

eigenaar of erfpachter. Met het instrument zoals neergelegd in artikel 19.6 van de Omgevingswet kunnen de
kosten, die gepaard gaan met het nemen van maatregelen, in het geval van onaanvaardbare risico’s voor de
gezondheid worden verhaald. De financiële instrumenten uit de Wet bodembescherming, gerelateerd aan de
saneringsparagraaf, zoals de verplichte aankoopregeling op grond van de Wet bodembescherming, komen te
vervallen. Het voornemen is om de mogelijkheid van kostenverhaal op grond van artikel 75 van de Wet
bodembescherming te reguleren via de Invoeringswet Omgevingswet. In dit wetsvoorstel worden geen
voorstellen gedaan voor nieuwe financiële instrumenten. In het Kabinetsstandpunt van 17 maart 2014 naar
aanleiding van het OESO rapport «Water Governance in the Netherlands: Fit for the future?»25 is aangegeven
dat er een nadere verkenning van het bekostigingsvraagstuk van het Nederlandse waterbeheer zal plaatsvinden.
Als algemene richting geldt daarbij het principe dat degenen die profijt hebben of ingrepen doen die effect
hebben op het waterbeheer (zoals bijvoorbeeld de landbouw en de industrie) ook de daarbij behorende kosten
dragen (het beginsel dat de gebruiker/vervuiler betaalt) en om de bekostiging zoveel mogelijk decentraal te
beleggen, waar dit efficiënt is.
Digitalisering en informatie
De afgelopen 40 jaar is er veel bodemdata en informatie verzameld en vastgelegd. Daarnaast is het gebruik
van en de behoefte aan goede bodemdata en -informatie de laatste decennia sterk toegenomen. Dit betreft
data en informatie over waar verontreinigingen (kunnen) zitten, over de kwaliteit (aard, mate en oorzaak van
verontreiniging) van een perceel en inzicht in de algemene en basis of achtergrond kwaliteit van de bodem.
Gevallen van ernstige bodemverontreiniging werden geregistreerd in het kadaster. Door informatiebeheer
kwam er zicht op en inzicht in de omvang van de bodemverontreiniging in Nederland en de voortgang van
de saneringsoperatie. Ook onder de Omgevingswet is feitelijke bodeminformatie en een goed beheer van
deze informatie essentieel voor beleidsontwikkeling en besluitvorming. Informatie kan voor decentrale
overheden noodzakelijk zijn om een integrale afweging te kunnen maken. Daarnaast hebben initiatiefnemers
behoefte aan duidelijke, online toegankelijke informatie over geldend beleid en gestelde regels. Het gebruik
van die gegevens kan ook leiden tot verbreding van kennis en vermindering van onderzoekslasten.
Bodeminformatie kan betrekking hebben op:
– de toestand (fysische, biologische en chemische kwaliteit) van de bodem (onderzoek, landsdekkend beeld, enzovoorts)
onder andere ter voorbereiding van het opstellen van een omgevingsvisie;
– de aanvaarbaarheid van risico’s (onderzoek);
– de gevolgen van activiteiten voor de bodem (verontreiniging, aantasting) ter voorbereiding van een vergunningaanvraag;
– het toepassen van grond (geschiktheid kwaliteit, Bodemkwaliteitskaart);
– het gebruik en de functie van de bodem (omgevingsplan).
In de Omgevingswet is aangegeven dat informatie goed ontsloten dient te zijn en, wanneer mogelijk, ook herbruikbaar ter
voorkoming van dubbel onderzoek (hergebruik van gegevens). Het digitaal stelsel van informatievoorziening over de fysieke
leefomgeving voorziet in het gecoördineerd verzamelen van omgevingsdocumenten en andere gegevens over de fysieke
leefomgeving.
Doel hiervan is het op een toegankelijke manier ontsluiten van gegevens of informatie over de fysieke leefomgeving, het
verminderen van onderzoekslasten en het ondersteunen van bestuursorganen bij de uitoefening van hun taken op grond van
de Omgevingswet. Op 21 april 2016 is over dit digitale stelsel een financieel akkoord Omgevingswet gesloten door het
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de VNG, het IPO en de UvW. Hoofdstuk 16 van de Omgevingswet biedt specifieke
procedurele bepalingen voor elektronisch verkeer rond besluitvorming over de fysieke leefomgeving. Het betreft onder meer
regels over het elektronisch indienen van een aanvraag of een melding, de landelijke voorziening waar deze indiening
plaatsvindt en eisen aan omgevingsdocumenten. Hoofdstuk 20 van de Omgevingswet regelt het gegevensbeheer en de
toegang tot gegevens, waaronder omgevingsdocumenten. Bodeminformatie is onderdeel van de gegevens over de fysieke
leefomgeving.
Adviseurs
Hoofdstuk 17 van de Omgevingswet bevat regels over adviesorganen en adviseurs. In de nieuwe
regelgeving voor bodem komt de rol van de Technische Commissie Bodem (TCB) als vaste adviescommissie
te vervallen. Het betrokken onderdeel van de Wet bodembescherming keert daarom niet terug in de nieuwe
wetgeving. De commissie heeft haar diensten bewezen bij alle veranderingen in het bodembeleid van de
afgelopen jaren. In de brede context en integrale benadering van de fysieke leefomgeving passen de
werkzaamheden van een sectorale commissie echter niet langer. Dit is ook in lijn met het kabinetsbeleid 26
om nieuwe vaste adviesraden en -commissies op rijksniveau te bezien op hun nut en noodzaak. Daarom is
besloten om de algemene advieswerkzaamheden van de commissie in 2016 te beëindigen. De
werkzaamheden van de TCB blijven tot de intrekking van de Wet bodembescherming beperkt tot de wettelijk
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verplichte adviezen. Omdat kennis een belangrijk element is in het bodembeleid, wordt gezocht naar een
flexibeler model voor technisch-wetenschappelijke kennis die afhankelijk van de maatschappelijke opgave
kan worden ingezet voor onderzoek en advisering. De TCB is gevraagd hierover mee te denken en te
adviseren. Ook de andere overheden worden hierbij betrokken.
Bijzondere omstandigheden
Bijzondere omstandigheden vergen bijzondere bevoegdheden. Deze zijn neergelegd in hoofdstuk 19 van de
Omgevingswet. De verplichtingen en bevoegdheden hebben vooral betrekking op «ongewone voorvallen».
Dat zijn gebeurtenissen die afwijken van het normale verloop van activiteiten en die significante nadelige
gevolgen (kunnen) hebben voor de fysieke leefomgeving. Deze regels gaan over het (laten) nemen van
maatregelen en het inwinnen van nadere informatie.
Voor bodem zijn twee bijzondere omstandigheden te onderscheiden, die vragen om bijzondere bevoegdheden:
–een bodemverontreiniging als gevolg van een ongewoon voorval (zie paragraaf 3.3.1.2);
–een toevalsvondst op of in de bodem met onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid (zie paragraaf 3.3.3).
Daarnaast wordt met het wetsvoorstel een noodregeling bodem ingevoegd in hoofdstuk 23 van de
Omgevingswet. De bevoegdheid om een noodregeling te treffen strekt ter vervanging van artikel 20 Wet
bodembescherming en is bedoeld voor bijzondere omstandigheden waarin het volgen van de normale
wettelijke procedure voor een algemene maatregel van bestuur te veel tijd zou kosten. Zie verder de
artikelsgewijze toelichting bij artikel 23.6a van dit wetsvoorstel.
Monitoring
Monitoring van nazorgverplichtingen bij de vaste bodem, bijvoorbeeld van het in stand houden van een
leeflaag of de beheersing van een (rest)verontreinigingen in het grondwater, wordt uitgevoerd door de
eigenaar of de initiatiefnemer. De verplichting tot monitoring wordt, wanneer dat aan de orde is, opgelegd
in algemene regels of in vergunningvoorschriften. De huidige monitoringverplichtingen van grondwater
door de overheid uit het Besluit kwaliteitseisen monitoring water 2009, ter implementatie van de
kaderrichtlijn water en de grondwaterrichtlijn, blijven bestaan en worden opgenomen in de
uitvoeringsregelgeving onder de Omgevingswet. Voor de monitoring van de grondwaterkwaliteit wordt
gebruikt gemaakt van het landelijk meetnet grondwaterkwaliteit van het RIVM en/of de provinciale
meetnetten grondwaterkwaliteit.
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Bruikbaarheidseisen
Met het Bbl wordt voor enkele gevallen de mogelijkheid geboden om maatwerkregels te stellen.
Opgemerkt wordt dat de mogelijkheid tot het stellen van maatwerkregels in dit besluit alleen geboden
wordt aan gemeenten. Dit is het geval bij o.m. de bruikbaarheidseisen voor gebouwen met alleen een
woonfunctie.

Wijzigingen ten opzichte van voorgaande regelgeving en effecten van deze wijzigingen
De bruikbaarheidseisen uit het Bouwbesluit 2012 zijn voor de niet-woonfuncties gedereguleerd. Deze
deregulering resulteert in meer vrijheid voor de markt. Waar in het verleden landelijk uniforme eisen
werden gesteld aan kunnen projectontwikkelaars bij de ontwikkeling van utiliteitsgebouwen nu met
meer vrijheid inspelen op wat in een bepaald segment van de markt of een specifieke regio gewenst
is. De regels over de bruikbaarheid van utiliteitsgebouwen (andere gebruiksfuncties dan de
woonfunctie) zoals eerder opgenomen in hoofdstuk 4 van het Bouwbesluit 2012, zijn niet in het Bbl
overgenomen.
Deze deregulering resulteert in meer vrijheid voor de markt. Waar in het verleden landelijk uniforme eisen
werden gesteld hebben ontwikkelaars bij utiliteitsgebouwen nu meer vrijheid en kunnen dus beter inspelen op
wat in een bepaald segment van de markt of een specifieke regio gewenst is. Meer concreet betekent dit dat
voortaan bijvoorbeeld een eigen invulling aan de plafondhoogte van een te ontwikkelen utiliteitsgebouw kan
worden gegeven. Een vergelijkbare deregulering van de bruikbaarheidseisen heeft al eerder plaatsgevonden voor
de particuliere eigenbouw.

Verbouw en verplaatsing van een bouwwerk en wijziging van de gebruiksfunctie
Hoofdstuk 5 ziet toe op het verbouwen en, verplaatsen van een bouwwerk en op het wijzigen van de
gebruiksfunctie van een bouwwerk. Hierin worden technische rijksregels gegeven met het oog op
veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid. Ook de regels in dit hoofdstuk bestaan uit een
combinatie van doel- en middelvoorschriften, uitgewerkt in functionele omschrijvingen en prestatieeisen.
Uitgangspunt is dat bij verbouw de nieuwbouwregels van hoofdstuk 4 gelden, waarbij in plaats van het
nieuwbouwniveau mag worden uitgegaan van het rechtens verkregen niveau. Bij na sloop waarbij alleen de
oorspronkelijke fundering resteert gelden de nieuwbouwvoorschriften onverkort.
De hoofdregel is dat dit alleen anders is wanneer dit in afdeling 5.3, Verbouw, voor een bepaald geval anders is
aangegeven. Zie ook de begripsbepaling verbouwen (bijlage I bij artikel 1.1), de artikelen 5.4 (verbouw), 5.5
(rechtens verkregen niveau) en de artikelsgewijze toelichting daarop.
Op verplaatsing in ongewijzigde samenstelling zijn de eisen voor bestaande bouw uit hoofdstuk 3 van toepassing.
Als een bouwwerk wordt gewijzigd, dan is geen sprake meer van een ongewijzigde samenstelling en gelden dus
niet de regels van hoofdstuk 3, maar die van hoofdstuk 4. Zie hiervoor artikel 5.6 en de artikelsgewijze toelichting
daarop.

Ook bij wijziging van de gebruiksfunctie zijn in principe de regels voor bestaande bouw uit hoofdstuk
3 van toepassing. Daarbij gelden twee uitzonderingen.
Om de bewoners te beschermen tegen geluidoverlast moeten verblijfsruimten in bouwwerken die een
woonfunctie of een andere geluidgevoelige functie krijgen voldoen aan minimale eisen voor geluidisolatie. Ook is
aanwezigheid van rookmelders verplicht. Deze specifieke regels zijn opgenomen in afdeling 5.4, Wijziging van een
gebruiksfunctie. Zie verder de artikelsgewijze toelichting op de artikelen 5.22 tot en met 5.24. Ook is voor
verbouwen, verplaatsen en functiewijzigingen geen specifieke zorgplicht opgenomen. Als aan de regels in
hoofdstuk 5 is voldaan dan is dat voldoende.
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De eisen aan (openbare) gebouwen voor bruikbaarheid zijn thans nog geregeld in hoofdstuk 6 van het
Bouwbesluit 2012. Daarbij is het onderscheid van belang tussen nieuwbouw en verbouw (bestaande
bouw) van belang. Bij verbouwing moeten de aangepaste bouwdelen voldoen aan de eisen van het
Bouwbesluit.
Ten opzichte van het Bouwbesluit 2012 zijn de bruikbaarheidseisen niet meer van toepassing op niet
voor bewoning bestemde bouwwerken (utiliteitsbouw). Voor de woonfunctie zijn alle bruikbaarheidsvoorschriften echter in stand gehouden.
Dit volgt uit de aansturing. De invulling van deze kwaliteitsaspecten bij utiliteitsbouw wordt in het vervolg volledig
aan burgers, bedrijven en markt overgelaten. Gemeenten kunnen hieraan ook geen (nadere) eisen stellen. Het
vervallen van bruikbaarheidseisen bij een nieuw te bouwen utiliteitsgebouw geldt niet voor de eisen voor de
toegankelijkheid en de bereikbaarheid van een gebouw voor mensen met een functiebeperking. Bovendien zal voor
gebouwen waarin arbeid wordt verricht rekening moeten worden gehouden met de regels voor arbeidsplaatsen bij
of krachtens de Arbeidsomstandighedenwet.

De bruikbaarheidseisen in afdeling 4.5 gelden landelijk uniform voor de woonfunctie. Gemeenten
kunnen hier in gevallen op basis van dit artikel (in combinatie met artikel 4.7) gemotiveerd en binnen
de doelen van de wet van afwijken.
Hiertoe kunnen zij een maatwerkregel in het omgevingsplan opnemen waarin voor een gebied of categorie
woonfuncties van één of meerdere eisen uit deze afdeling wordt afgeweken. Uit dit artikel blijkt dat dit afwijken voor
het onderwerp bruikbaarheid slechts één kant op kan gaan, namelijk door een minder strenge minimumeis te stellen.
Opgemerkt wordt dat deze mogelijkheid tot versoepelen alleen ziet op de eisen die gelden bij nieuwbouw, het
versoepelen kan dus niet verder gaan dan de bruikbaarheidseisen die in hoofdstuk 3 van dit besluit aan bestaande
bouw worden gesteld.
Deze maatwerkmogelijkheid is opgenomen om lokaal zo gericht mogelijk de ontheffing te geven die nodig is om lokale
initiatieven voor nieuwe woonvormen mogelijk te maken. Hierbij kan gedacht worden aan huizen met een klein
oppervlak (micro- en tiny houses).

Deze maatwerkmogelijkheid is vergeleken met het huidige Bouwbesluit nieuw. Voor de goede orde
wordt opgemerkt dat deze versoepelingsmogelijkheid alleen wordt geboden voor bruikbaarheidseisen
in afdeling 4.5 en niet voor de in afdeling 4.6 opgenomen toegankelijkheidseisen.
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Bruidsschat

Samenvatting:
Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, komen verschillende rijksregels te vervallen.
Denk bijvoorbeeld aan regels over geluid en geur voor horeca. Deze regelgeving wordt voortaan aan
de decentrale overheden overgelaten. Zij kunnen hiervoor hun eigen afwegingen maken. Voor een
goede overgang van de oude naar de nieuwe situatie is er de bruidsschat.
De bruisschat bestaat uit een set regels over de gedecentraliseerde onderwerpen die worden
toegevoegd aan het omgevingsplan of de waterschapsverordening.
Gemeenten en waterschappen kunnen de regels uit de bruidsschat vanaf dag één van de
Omgevingswet aanpassen of laten vervallen. De bruidsschat wordt uitgewerkt in het Invoeringsbesluit
van de Omgevingswet. 1103

Sommige rijksregels worden in decentrale regels
De meer locatiespecifieke milieuaspecten, zoals geluidhinder of hinder als gevolg van verkeer
en vervoer van en naar het bedrijf of instelling, zullen niet meer onder rijksregels vallen.
Dit betreft bijvoorbeeld regels over gevolgen van activiteiten voor de fysieke leefomgeving, die beperkt
blijven tot het lokale niveau: geluidhinder, trillinghinder, geurhinder, lichthinder en externe veiligheid
door bedrijfsmatige activiteiten.
Deze regels zijn nu deels in het Activiteitenbesluit milieubeheer geregeld. Bij de stelselherziening zullen die
regels primair een plaats in het omgevingsplan krijgen. Op die manier kunnen de regels worden afgestemd
op de lokale omstandigheden en in verband worden gebracht met de evenwichtige toedeling van functies
aan locaties.

Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet en gedurende de overgangsfase zullen nog niet alle
gemeenten in hun omgevingsplan de desbetreffende regels hebben opgenomen. Om te voorkomen
dat bepaalde onderwerpen bij inwerkingtreding van de Omgevingswet nog ongeregeld zijn en er een
gat valt tussen bijvoorbeeld de huidige vergunningplicht voor bouwactiviteiten uit de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht, de huidige regels in het Activiteitenbesluit milieubeheer en de
omgevingsplanregels, wordt in overgangsrecht voorzien.
Als een soort ‘bruidsschat’ wordt aan elk omgevingsplan, zoals dat bij inwerkingtreding
van de Omgevingswet in alle gemeenten van toepassing is en dat bestaat uit het
omgevingsplan van rechtswege als bedoeld in artikel 22.1 van de Omgevingswet, dus
ook een set regels toegevoegd die bedoeld zijn om een vacuüm voorkomen.
De vorm van de regels kan wijzigen. Zo kunnen beoordelingsregels voor vergunningen
in de vorm van een algemene regel in het omgevingsplan worden opgenomen. Het gaat
erom dat de inhoud wordt gecontinueerd. In het artikel is daarom bepaald dat het om
gelijkwaardige regels moet gaan. De geboden grondslag biedt overigens ook de
mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur regels te stellen over
medebewindsregels in gemeentelijke verordeningen.
Door de inwerkingtreding van de Omgevingswet en wijzigingen of intrekking van de
bestaande wetten kan de grondslag van die verordeningsregels namelijk komen te
1103
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vervallen. Dat is niet altijd wenselijk. Daarom wordt ook voorzien in de mogelijkheid dat
bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat regels uit
medebewindsverordeningen, die door het intrekken van wetten komen te vervallen,
deel uitmaken van het omgevingsplan. Een voorbeeld van een dergelijke
medebewindsverordening is de geurverordening op grond van de Wet geurhinder en
veehouderij.
Artikel 22.2 biedt de grondslag voor de ‘bruidsschat’. In de nieuwe regels op grond van de
Omgevingswet worden bepaalde onderwerpen of aspecten niet langer met algemene regels op
rijksniveau geregeld, maar wordt de regulering primair aan decentrale overheden overgelaten.
Dit geldt zowel voor de onderwerpen waarvoor in het omgevingsplan regels opgenomen moeten worden,
als voor onderwerpen waarvoor het stellen van regels door decentrale overheden optioneel is, maar die
thans nog door het Rijk geregeld zijn. De mate waarin de verschuiving in regulering van deze onderwerpen
of aspecten plaatsvindt, is afhankelijk van de nieuwe algemene maatregelen van bestuur op grond van de
Omgevingswet.

De overgangsrechtelijke voorzieningen zullen dan ook via het Invoeringsbesluit Omgevingswet
worden getroffen. In dit artikel wordt voorzien in een grondslag om te bepalen dat de bestaande regels
die bij of krachtens een andere wet zijn gesteld, in het omgevingsplan worden opgenomen.
Gemeenten kunnen de op grondslag van deze bepaling aan het omgevingsplan toegevoegde regels
vervolgens met toepassing van de nieuwe regels van het stelsel van de Omgevingswet aanpassen aan de
lokale situatie en desgewenst ook schrappen voor zover instructieregels daar niet aan in de weg staan. Dit
is geregeld in het tweede lid.

In het omgevingsplan van rechtswege zijn wel de ruimtelijke regels uit bestemmingsplannen en andere
ruimtelijke besluiten opgenomen, maar nog niet alle andere gemeentelijke regels over de fysieke
leefomgeving. Dergelijke regels komen voor in andere autonome gemeentelijke verordeningen, zoals
bijvoorbeeld de ligplaatsenverordening, bomenverordening of de algemene plaatselijke verordening.
Op grond van artikel 2.7 van de Omgevingswet zal in het Omgevingsbesluit nader bepaald worden welke
regels onderdeel van het omgevingsplan kunnen of moeten zijn. Gemeenten hebben gedurende de
overgangsfase de tijd om dergelijke regels uit de autonome verordeningen in het omgevingsplan op te
nemen. Tot die tijd hoeft dan nog niet volledig te worden voldaan aan de opdracht in artikel 2.4 van de
Omgevingswet om voor het gehele grondgebied van de gemeente regels over de fysieke leefomgeving in
het omgevingsplan op te nemen. Artikel 22.3 regelt daarom dat de gemeenteraad uiterlijk op een bij
koninklijk besluit te bepalen tijdstip ter uitvoering van artikel 2.4 de in artikel 2.7, eerste lid, bedoelde regels
opneemt in het omgevingsplan. Tot die tijd kunnen regels dus nog in autonome gemeentelijke
verordeningen zijn opgenomen.

Dit betekent ook dat bestaande gemeentelijke verordeningen of onderdelen daarvan die op de fysieke
leefomgeving betrekking hebben, na inwerkingtreding van de Omgevingswet van kracht blijven en
gedurende de overgangsfase nog aangepast kunnen worden.
Artikel 122 van de Gemeentewet, dat bepaalt wanneer verordeningen van rechtswege vervallen, is
gedurende de overgangsfase niet van toepassing. De artikelen 28 en 34, eerste lid, tweede zin, die
bepalen binnen welke termijn gemeenten tot één omgevingsplan moeten komen, van de Wet
algemene regels herindeling zijn evenmin van toepassing. Hierdoor wordt voorkomen dat voor
(recent) heringedeelde gemeenten een andere overgangstermijn zou gelden dan voor de gemeenten
die niet zijn heringedeeld.
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Flexibileitsbepalingen
De fysieke leefomgeving in Nederland is gevarieerd. Er zijn drukbevolkte verstedelijkte gebieden,
landelijke gebieden, natuurgebieden en grote wateren. Ook binnen die gebieden is er grote variatie.
Er zijn fysieke verschillen in bodemgesteldheid, in functies enzovoort. Ook zijn er verschillen in
ontwikkelingsrichting van gebieden, zoals landelijke gebieden waar de bevolking krimpt tegenover
landelijke gebieden die steeds meer de invloed van de stad voelen, of stabiele stadswijken tegenover
transformatiegebieden. Dat vraagt om sturing op maat, zodat zo goed mogelijk rekening wordt
gehouden met lokale omstandigheden en ontwikkelingen. 1104
Die mogelijkheden biedt de Omgevingswet voor decentrale overheden en voor burgers en bedrijven. Zonder
flexibiliteit kan er onvoldoende rekening worden gehouden met die verschillen. Dan is een regel die geldt
voor het hele land soms onvoldoende beschermend in een kwetsbaar gebied, of soms juist te streng. Zonder
flexibiliteit kan er geen rekening worden gehouden met cumulatie van gevolgen voor de fysieke leefomgeving.
Zonder flexibiliteit kan er geen rekening worden gehouden met de nieuwe innovatieve oplossingen van een
bedrijf. Een van de grote spanningsvelden in besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving is die
tussen het mogelijk maken van nieuwe, potentieel belastende, ontwikkelingen en de bescherming van de
fysieke leefomgeving. Aan de ene kant is er de roep om meer flexibiliteit, aan de andere kant om meer
zekerheid. De regering wil op een nieuwe wijze hieraan invulling geven, een wijze die tot kwalitatief betere
besluitvorming en betere projecten moet leiden.

Doordat onderwerpen als «flexibiliteit» en «afwegingsruimte» in het maatschappelijk discours
centraal zijn komen te staan, lijkt soms ten onrechte de indruk te ontstaan dat de bescherming van
natuur en milieu op losse schroeven wordt gezet met de Omgevingswet. De flexibiliteitsbepalingen in
de Omgevingswet zijn steeds bedoeld om de doelen van de wet te dienen – dus om de fysieke
leefomgeving goed te beschermen en doelmatig te benutten.
Ze vormen geen vrijbrief voor bevoegde instanties om sterk eenzijdige afwegingen te maken, maar bieden
gelegenheid om betere en meer samenhangende afwegingen te maken. Dat sluit aan bij opgaven waarvoor
de samenleving staat en de regionale verschillen in Nederland. De Omgevingswet moet leiden tot een betere
kwaliteit van de besluitvorming en daarmee tot een betere kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Waar het Rijk door regels te stellen verantwoordelijkheid naar zich toetrekt, neemt het in meer of
mindere mate ruimte voor bestuursorganen en voor burgers en bedrijven weg. De flexibiliteit is
bedoeld om een deel van die verantwoordelijkheid weer terug te geven in concrete situaties waarin
één of meer landelijke regelingen niet goed passen. De afwegingsruimte wordt echter nooit groter
dan wanneer het Rijk geen regels zou stellen: de doelen van de wet en de procedures voor
besluitvorming blijven het speelveld bepalen.
De regering wil geen stapeling van flexibiliteitsbepalingen. Elke vorm van flexibiliteit is daarom gekoppeld
aan een specifiek instrument van de Omgevingswet. Er zijn flexibiliteitsbepalingen voor de regels die gericht
zijn tot burgers en bedrijven (algemene regels, omgevingsvergunningen) en voor de regels die gericht zijn tot
bestuursorganen (instructieregels).
In het laatste geval wordt meestal gesproken over «bestuurlijke afwegingsruimte». Deze flexibiliteitsmogelijkheden staan naast elkaar. Bovendien maakt de toepassing van één vorm van flexibiliteit de andere
vaak onnodig, omdat er voldoende manoeuvreerruimte ontstaat voor degene die de regel moet naleven.
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De Omgevingswet kent drie hoofdsoorten van flexibiliteit:
1. Ruimte in de regels. Omdat de inhoudelijke regels, net als nu, vooral worden opgenomen in
de AMvB’s is deze vorm van flexibiliteit vooral van belang voor de uitvoeringsregelgeving. Bij
het opnieuw uitschrijven van de regels wordt bezien welke ruimte kan worden geboden
zonder dat de beleidsdoelstellingen achter de regels in het gedrang komen.
Uitgangspunt hierbij is een gelijkwaardig beschermingsniveau. In sommige gevallen kan een regel echter
meer open of flexibel worden geformuleerd zonder dat de achterliggende doelstelling in het gedrang
komt. Zeker als het gaat om instructieregels aan het lokaal bestuur ziet de regering dat niet als
verslechtering van het beschermingsniveau, maar als het dichter bij de burger brengen van de
besluitvorming. Als er bijvoorbeeld meer ruimte komt in de instructieregels over een omgevingsplan,
beslist de gemeenteraad in hoeverre deze benut wordt.
Verder lijkt het mogelijk om, vaker dan nu, uitzonderingen op regels op te nemen om situaties te
voorkomen waarin regels onevenredig bezwarend zijn (zoals een «hardheidsclausule» of een uitzondering
voor «niet in betekende mate»-gevallen). Een andere belangrijke mogelijkheid om meer ruimte te bieden
in regels is de omzetting van middelvoorschriften naar doelvoorschriften. Dit vergroot ook de kansen voor
een innovatieve invulling. Voor onderwerpen waarvoor toch gekozen zal worden voor
middelvoorschriften, biedt de Omgevingswet de mogelijkheid om een gelijkwaardige maatregel te
treffen die hetzelfde resultaat bereikt.

2. Gebiedsgericht maatwerk in decentrale regelgeving. In sommige gevallen is het wenselijk dat
een decentraal bestuursorgaan, gegeven de lokale of regionale omstandigheden, regels stelt
die afwijken van een landelijke regel of daar een nadere uitwerking aan geeft.
Dergelijke afwijkende regels kunnen gesteld worden voor het hele grondgebied van een bestuursorgaan,
maar ook voor een afgebakend gebied. Gebiedsgericht maatwerk wordt vastgesteld door de
gemeenteraad, het algemeen bestuur van een waterschap of provinciale staten en vastgelegd in
respectievelijk het omgevingsplan, de waterschapsverordening of de omgevingsverordening. De regering
ziet op dit moment twee omstandigheden waarin dit nodig zal zijn.
Ten eerste geeft de eerder beschreven variatie in de fysieke leefomgeving soms aanleiding voor
gebiedsgerichte regels op maat. Ten tweede kiest het Rijk omwille van een doelmatig overheidsbestuur
soms voor een landelijke standaardregel die in veel gevallen voldoet, maar waar decentrale overheden
die eigen beleid voeren van mogen afwijken. Een voorbeeld daarvan is de huidige Wet geurhinder en
veehouderij. 1105

3. Individueel maatwerk bij beschikking. In incidentele gevallen is het wenselijk dat het bevoegd
gezag, gegeven de specifieke omstandigheden bij een project of activiteit, bepaalde regels niet
toepast omdat het den bij een project of activiteit, bepaalde regels niet toepast omdat het
belang van de regel niet opweegt tegen andere belangen die in het geding zijn.
Bij algemene rijksregels zijn er verder gevallen waarin het bevoegd gezag aanvullende voorschriften moet kunnen
opleggen voor een specifieke activiteit als het beschermingsniveau van de landelijke regelgeving onvoldoende is. Die
afwijking geldt voor een individueel geval en slechts zo lang als dat nodig is. Deze drie vormen van flexibiliteit kunnen
zowel «bestuurlijke afwegings-ruimte» bieden aan bestuursorganen als flexibiliteit ofwel handelingsruimte bieden aan
burgers en bedrijven.
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Dit leidt tot zes vormen van flexibiliteit van belang zijn voor de stelselherziening. Deze zijn in
onderstaand schema in beeld gebracht:

Bestuurlijke afwegingsruimte
voor bestuursorganen in regels

Flexibiliteit in regels voor burgers
en bedrijven

Ruimte in de regels

Meer afwegingsruimte in de
uitvoeringsregeling (AMvB’s)

Meer handelingsruimte via
Uitvoeringsregelgeving +
Regeling voor gelijkwaardigheid bij
algemene regels (art.4.7)

Gebiedsgericht maatwerk

Gebiedsgerichte omgevingswaarden
op maat (art. 2.11, eerste lid) +
afwijking door provincie van
rijksinstructieregels (art. 2.25, vijfde
lid, onder a)

Maatwerkregels (art.4.6) + maatwerk
bij bepalen reikwijdte
vergunningplichten (art., 5.2, eerste
lid)

Individueel maatwerk

Ontheffing bij instructieregels
(Art.2.32)’

Maatwerkvoorschrift bij algemene
regels (art. 2.32)

De flexibiliteitsbepalingen zorgen voor regelgeving en besluitvorming op maat. Zowel de leefomgeving
als daarin voorkomende activiteiten zijn heel divers. Flexibiliteitsbepalingen bieden de ruimte om de
fysieke leefomgeving:
• beter te beschermen waar dat gewenst is, en
• intensiever te benutten waar dat mogelijk is. 1106
De landelijk geldende regels blijven het uitgangspunt en voldoen in het merendeel van de gevallen.
Maar de flexibiliteitsbepalingen kunnen ervoor zorgen dat in specifieke gevallen de doelen van de wet
beter worden gediend, dan met de onverkorte toepassing van de regels.
Die instrumenten moeten, uit oogpunt van voorspelbaarheid en rechtszekerheid, uiteraard met waarborgen zijn
omkleed. Zoals hierboven is beschreven worden deze begrensd door het specifieke belangenkader dat in de wet
is aangegeven.
Bijvoorbeeld de bescherming van het milieu. Daar kan niet van worden afgeweken. Belangrijk is ook dat
flexibiliteitsbepalingen niet altijd kunnen worden toegepast. Ze moeten bij AMvB expliciet worden «aangezet».
Daarbij wordt ook bepaald onder welke voorwaarden ze mogen worden ingezet.
Daarnaast zijn er procedurele randvoorwaarden. Bijvoorbeeld dat maatwerkregels bij verordening of
omgevingsplan moeten worden vastgesteld. Die doorlopen de daarvoor geldende procedures, voor een
omgevingsplan is dat afdeling 3.4 Awb en vaststelling door de gemeenteraad. Bij beschikkingen is ook altijd
beroep bij de rechter mogelijk.

In de Omgevingswet wordt een onderscheid gemaakt in twee categorieën van algemeen verbindende
voorschriften:
1. algemene regels die zijn gericht tot burgers en bedrijven voor het uitvoeren van
activiteiten in de fysieke leefomgeving enerzijds en
2. regels die gericht zijn tot bestuursorganen voor de uitoefening van hun wettelijke taken of
bevoegdheden anderzijds.
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Wat betreft de mogelijkheid om af te wijken van algemeen verbindende voorschriften over activiteiten
bevat de wet een drietal instrumenten: de regeling van gelijkwaardigheid (artikel 4.7 van de
Omgevingswet), de maatwerkvoorschriften (artikel 4.5) en de maatwerkregels (artikel 4.6).

Beperkte afwijkingsmogelijkheden «aan de achterkant»
Bezien is of op wetsniveau een mogelijkheid geboden zou moeten worden om in bijzondere gevallen,
na goede motivering, af te wijken van omgevingswaarden, instructieregels of beoordelingsregels. De
regering heeft er niet voor gekozen om een dergelijke regeling te bieden in de Omgevingswet. Het
uitgangspunt is dat het reguliere stelsel – zoals hiervoor beschreven – de vereiste afwegingsruimte
moet bieden.
Overwogen is in de Omgevingswet een generieke regeling op te nemen waarmee het decentraal bestuur na een
belangenafweging zou kunnen afwijken van rijksregels. Een dergelijke regeling zou echter tal van uitzonderingen
krijgen als gevolg van EU-verplichtingen, bovenregionale belangen, de keuze voor landelijke uniformiteit of omdat
het normenstelsel van de Omgevingswet op veel deelgebieden al bestuurlijke afwegingsruimte zal bieden.
Na bestudering van de mogelijkheden bleek dat alleen bepaalde normen voor bodem en geluid in aanmerking
zouden komen voor een aanvullende generieke afwijkingsmogelijkheid. Juist voor bodem en geluid wordt op dit
moment de regelgeving inhoudelijk vernieuwd voordat deze wordt ingebouwd in de Omgevingswet. Daarbij wordt
ingezet op inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving op dezelfde datum als de Omgevingswet. Dit kan de vereiste
flexibiliteit bieden.

Om dezelfde reden is ook een regeling waarbij het decentraal bestuur kan afwijken van normen
binnen bij algemene maatregel van bestuur aangewezen ontwikkelingsgebieden, zoals die bekend is
uit de Crisis- en herstelwet, niet opgenomen.
De huidige regeling biedt gemeenten de mogelijkheid om de beschikbare gebruiksruimte in een
ontwikkelingsgebied te herverdelen en daarbij zo nodig voor een periode van maximaal tien jaar af te wijken van
milieukwaliteitseisen. Uitgangspunt is dat het generieke instrumentarium na totstand-koming van de
uitvoeringsregelgeving voor gemeenten en provincies afdoende instrumenten biedt om de beschikbare
gebruiksruimte te verdelen, behalve in de gevallen waar dat niet mogelijk is met het oog op internationale
verplichtingen.
Zo biedt artikel 2.10, eerste lid, onder c, de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur voor een bepaalde
locatie een afwijkende omgevingswaarde vast te stellen, eventueel met een termijn waarop die afwijking eindigt.
En artikel 2.25, vijfde lid, biedt de mogelijkheid voor afwijking of verdere uitwerking van rijksinstructieregels door
de provincie. Artikel 4.6 bevat de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur afwijken van algemene
regels in een gebied bij omgevingsplan mogelijk te maken.

Flexibiliteit en rechtszekerheid
Een thema dat vanaf het begin speelde, is het dilemma van flexibiliteit versus rechtszekerheid. De
regering kiest vooral voor het verruimen van de bestuurlijke afweging, door ruimere bevoegdheden
toe te kennen aan decentrale bestuursorganen. Daarbij krijgen zij ook een groot aantal instrumenten
om van algemeen verbindende voorschriften af te wijken. Naarmate de gevolgen van activiteiten voor
de fysieke leefomgeving groter worden, de regels ook meer waarborgen zullen moeten bieden. 1107
Gedoeld wordt op de keuze van het instrument voor het stellen van regels voor activiteiten, met als twee uiterste
instrumenten een algemene zorgplicht voor de fysieke leefomgeving, die zeer globaal geformuleerd is en pas bij
eventueel toezicht en handhaving een formele nadere concretisering krijgt, en een allesomvattende
omgevingsvergunning, waarbij alle aspecten individueel in een voorafgaande beschikking worden afgewogen en
in op de activiteit toegesneden regels vertaald.
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De instrumenten (specifieke zorgplicht, gelijkwaardigheid, maatwerkvoorschrift, maatwerkregel en melding) maken
het mogelijk om bij de keuze van algemene regels een juiste balans tussen flexibiliteit en rechtszekerheid te vinden,
afgestemd op de omvang van de gevolgen van activiteiten voor de fysieke leefomgeving.

Er dient een goede balans te zijn tussen het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte en
rechtszekerheid.
Het beginsel van (formele) rechtszekerheid bevat twee te onderscheiden elementen:
1. Het element dat de bestuursorganen bij de uitoefening van bevoegdheden de regels die daarvoor
zijn gesteld op een juiste wijze toepassen (alleen een aanwending van bevoegdheid voor het doel
waartoe de bevoegdheid is gegeven; het op een juiste wijze in acht nemen van de formele
inhoudelijke eisen die aan het besluit zijn gesteld en het toepassen van de procedurele regels die
aan de uitoefening van de bevoegdheid zijn gesteld), en
2. het element dat de burger weet waar hij aan toe is, in die zin dat algemeen verbindende
voorschriften of overheidsbesluiten waar hij een belang bij heeft, zo zijn ingericht dat zijn
rechtsverplichtingen of die van anderen duidelijk zijn en dat de burger weet wat de overheid van
hem of van die anderen verlangt (kenbaar, duidelijk en ondubbelzinnig).
Het tweede element heeft betrekking op de algemeen verbindende voorschriften die tot een ieder zijn gericht
(zoals de algemene rijksregels of de regels op te nemen in een omgevingsplan) of de vergunningvoorschriften die
tot een initiatiefnemer zijn gericht.
Als de regering het eerst beschreven element beziet in relatie tot bestuurlijke afwegingsruimte, dan moet zij
vaststellen dat in het Nederlands bestuursrecht op grote schaal in talloze wettelijke regelingen aan
bestuursorganen in meer of mindere mate een ruimte wordt toegekend om in concrete gevallen naar eigen
inzicht de inhoud van het te nemen besluit te bepalen.
Dit wordt vanouds ook wel aangeduid met het begrip discretionaire bevoegdheid. Het onderscheidt zich daarmee
van de zogenoemde gebonden bevoegdheid. Het toekennen van discretionaire bevoegdheden aan bestuursorganen zien we op allerlei plaatsen in de bestuursrechtelijke wetgeving, ook buiten die van de fysieke
leefomgeving.
Het gebruik van de discretionaire bevoegdheid wordt geheel beheerst door het formele wettelijke kader (niet
over de grenzen van de toegekende bevoegdheid) en inhoudelijk door de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur. Tot op heden zijn er geen stemmen opgegaan dat de toekenning van bijvoorbeeld de bevoegdheid aan
de gemeenteraad tot het vaststellen van een bestemmingsplan inhoudelijk moet worden ingeperkt wegens strijd
met de rechtszekerheid omdat het doel van die bevoegdheid erg ruim is gesteld («goede ruimtelijke ordening»).
Dat zelfde geldt voor de discretionaire bevoegdheid om de inhoud van de omgevingsvergunning voor
milieubelastende activiteiten te bepalen.

De (noodzakelijke) toekenning van discretionaire afwegingsruimte aan bestuursorganen beantwoordt
aan het legaliteitsbeginsel. Hoe ruim de discretionaire bevoegdheden zouden moeten zijn is
onderwerp van de politieke afweging en besluitvorming. Een ruime discretionaire bevoegdheid creëert
een bepaalde mate van onzekerheid over de uitkomst van de besluitvorming. Maar die onzekerheid is
niet identiek aan het begrip «rechtszekerheid».
Het beginsel van rechtszekerheid is aan de orde bij de vraag hoe een bestuursorgaan gebruik maakt van zijn
discretionaire bevoegdheid. In zijn algemeenheid wordt die wijze van aanwending bepaald door de generieke
regels voor besluitvorming en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals die zijn neergelegd in de Awb.
Daarnaast is het gebruik van de discretionaire bevoegdheid dikwijls aan specifieke regels of voorwaarden
gebonden. Zo zijn de oogmerken van de algemene rijksregels van overeenkomstige toepassing op
maatwerkvoorschriften en maatwerkregels (zie artikel 4.5, eerste lid en artikel 4.6, tweede lid).
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Voor omgevingsvergunningen geeft de Omgevingswet aan met het oog op welke belangen deze verleend of
geweigerd kunnen worden. Deze worden opgenomen in het Bkl. In dat besluit zullen waar nodig ook dergelijke
regels worden gesteld voor andere instructieregels. Over rechtmatigheid van het gebruik van de discretionaire
bevoegdheid kan het oordeel van de rechter worden gevraagd.

Over het tweede element merkt regering op dat elk bestuursorgaan een belang kan hebben bij het
vooraf kenbaar maken hoe het zal omgaan met de bestuurlijke afwegingsruimte, bijvoorbeeld in de
vorm van kenbare beleidsdocumenten of beleidsregels.
Een bekend voorbeeld uit de huidige praktijk is de bevoegdheid tot afwijking van het bestemmingsplan. Veel
gemeenten hebben beleidsregels of -kaders waarin ze aangeven op welke wijze ze met deze bevoegdheid
omgaan. Dat voorkomt in de praktijk niet alleen dat burgers een verzoek indienen tot afwijken van het
bestemmingsplan dat bij voorbaat kansloos is.

Beleidsregels creëren bij een discretionaire bevoegdheid ook een brug naar rechtszekerheid: zij
bepalen de wijze waarop de discretionaire bevoegdheid door een bestuursorgaan zal worden ingevuld
en aangewend.
Bestuursorganen kunnen via beleidsregels vooraf kenbaar maken hoe zij omgaan met bestuurlijke
afwegingsruimte, wat kansloze verzoeken en daarmee ook juridische procedures voorkomt.

Door het stellen van instructieregels kunnen het Rijk en de provincies voorwaarden stellen aan de taakof bevoegdheidsuitoefening door bestuursorganen. Gelet op de toepasselijkheid van het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel, dat in artikel 2.3 Omgevingswet is vervat, mogen deze regels
niet verder gaan dan noodzakelijk is voor het doel of belang dat zij dienen. Dit betekent dat
instructieregels waar mogelijk ruimte laten aan het bestuursorgaan tot wie zij zijn gericht om een eigen
afweging of uitvoeringskeuzen te maken. De grondslagen voor het stellen van instructieregels bieden
dan ook mogelijkheden voor het bieden van bestuurlijke afwegingsruimte.
Bijvoorbeeld door instructieregels te formuleren als doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften. Een
andere mogelijkheid is dat in de instructieregel aan het bevoegd gezag tot wie zij is gericht ruimte wordt geboden
om onder voorwaarden «af te wijken» van de instructieregel. Als deze ruimte wordt geboden, is deze niet
onbegrensd. De ruimte die wordt geboden om «af te wijken» van de instructieregel wordt altijd ingekaderd met
de instructieregels zelf en wordt begrensd vanuit het doel of belang dat met de desbetreffende instructieregels
wordt gediend. Deze mogelijkheid is ook niet nieuw. Ook de grondslagen voor instructieregels uit de huidige Wet
ruimtelijke ordening kennen deze mogelijkheid.
Een voorbeeld uit titel 2.9 van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) kan dit verduidelijken. Het
Rijk wijst met de instructieregels in titel 2.9 van het Barro een voorkeurstracé voor buisleidingstroken voor
buisleidingen van nationaal belang aan en verbindt daaraan de instructieregel dat het bestemmingsplan voor dit
voorkeurstracé geen bestemmingen mag geven of gebruik van gronden mag toestaan die de toekomstige aanleg
van buisleidingen in deze stroken belemmeren. Vanuit de wens om de gemeenten ruimte te bieden voor meer
lokale en locatiespecifieke keuzes wordt in aanvulling op de hoofdregel aan de gemeenten de mogelijkheid
geboden om van dit tracé af te wijken/het tracé te wijzigen.
Aan het wijzigen van het tracé door de gemeenten worden vervolgens bij instructieregel voorwaarden gesteld:
de gemeente mag in het bestemmingsplan het tracé wijzigen als het nieuwe tracé is gelegen binnen het
zoekgebied aansluit op het voorkeurstracé of het tracé in de naastgelegen gemeente én als het een gelijke
breedte heeft als het voorkeurstracé. Deze mogelijkheid om bij het gemeentelijk besluit andere keuzes te maken
is dus begrensd vanuit het doel of belang waarvoor de instructieregel was gegeven: het vrijhouden van voldoende
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ruimte voor de aanleg van buisleidingen van nationaal belang in de toekomst, door het bieden van een voldoende
ruime en doorlopende buisleidingstrook die wordt gevrijwaard van belemmeringen.1108

Door te voorzien in een dergelijke specifieke begrenzing van de mogelijkheid om bij gemeentelijk
besluit andere keuzes te maken wordt naar het oordeel van de regering voorzien in een goede balans
tussen de geboden bestuurlijke afwegingsruimte en de gewenste rechtszekerheid. In de periode van
totstandkoming van de regels hebben de gekozen vertegenwoordigers verschillende mogelijkheden
om in zijn algemeenheid of voor specifieke locaties bij te sturen, deels – zoals bij het omgevingsplan –
stellen ze zelf de regels vast.
In het geval waarin de regels al onherroepelijk zijn, kan het zowel gaan om situaties waarbij voor activiteiten
uitsluitend algemene regels gelden, maar ook om situaties waarin sprake is van een vergunningplicht. Ook dan
biedt de Omgevingswet nog mogelijkheden van bijsturen, maar deze zijn niet onbeperkt. Voor zover mogelijk
vindt het bijsturen dan door het bevoegd gezag plaats (veelal het college van burgemeester en wethouders).
Binnen algemene regels kan het bijsturen vooral door het toepassen van maatwerkvoorschriften plaatsvinden,
maar uitsluitend binnen de ruimte die het instrument biedt. Maar een algemeen toegestane activiteit kan bij
maatwerkvoorschrift niet alsnog verboden worden. Het weigeren van een omgevingsvergunning kan uiteraard
wanneer het beoordelingskader voor de specifieke activiteit daar ruimte voor biedt, maar niet om redenen die
buiten het beoordelingskader vallen.

Het is aan de gemeenteraad om te bepalen in hoeverre er veel of weinig afwegingsruimte in de in het
omgevingsplan op te nemen beoordelingsregels wordt gelaten.
Bij een grote afwegingsruimte (met meer abstractere beoordelingsregels), bestaat er voor het bevoegd gezag
juist een goede mogelijkheid om bij het verlenen van een vergunning maatwerk te leveren. Een verdergaande
mogelijkheid, waarbij de Tweede Kamer, provinciale staten of de gemeenteraad buiten de reguliere instrumenten
van de Omgevingswet alsnog de mogelijkheid zouden krijgen een activiteit tegen te gaan wordt niet overwogen,
omdat die grote gevolgen zou hebben voor de voorspelbaarheid van regels en rechtszekerheid.

Rechtszekerheid en betrokkenheid van belanghebbenden
In de meeste gevallen hebben flexibiliteitsmogelijkheden betrekking op decentrale regelgeving of
projectbesluiten. Voor de totstandkoming daarvan kent de Omgevingswet stevige waarborgen voor
de betrokkenheid van burgers en bedrijven, zoals de toepassing van de «sneller en beter»-aanpak bij
projectbesluiten, de toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4
Awb) en de beroepsmogelijkheid bij omgevingsplannen en projectbesluiten.
Bovendien kunnen burgers hun belangen kenbaar maken aan leden van de volksvertegenwoordiging voorafgaand
aan de vaststelling van een omgevingsplan of verordening. Ook als flexibiliteitsmogelijkheden betrekking hebben
op de beoordelingsregels voor vergunningen is er steeds een mogelijkheid voor bezwaar of zienswijzen en beroep
door belanghebbenden. Een maatwerk-voorschrift is – in tegenstelling tot de boven beschreven flexibiliteitsmogelijkheden – steeds een zelfstandige beschikking om af te wijken van de geldende algemene regels.
Ook deze beschikking staat open voor bezwaar en beroep. In alle gevallen is er dus voorafgaande aan de
definitieve besluitvorming een mogelijkheid om zich uit te spreken over de toepassing van flexibiliteitsmogelijkheden.
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Rechtszekerheid bij decentrale regels over activiteiten
De besproken waarborgen zijn ook van toepassing als decentrale bestuursorganen gebruik maken van
de flexibiliteitsbepalingen uit de Omgevingswet, zoals maatwerkregels of gebiedsgerichte regelingen
op maat voor instructieregels, omgevingswaarden of vergunningvereisten. Zo kunnen
belanghebbende burgers en bedrijven zich al in de fase van totstandkoming uitspreken over de keuze
tussen algemene regels en omgevingsvergunningplicht, en in samenhang daarmee over de mate van
flexibiliteit in relatie tot rechtszekerheid. Wanneer in decentrale regelgeving gekozen wordt voor de
inzet van de flexibiliteitsbepalingen uit de Omgevingswet, volgt de inhoudelijke begrenzing daarvan uit
het omgevingsplan of de verordening zelf. 1109
Disclaimer: is flexibiliteit altijd bedoeld om de doelen van de wet te dienen – dus om de fysieke
leefomgeving te beschermen en doelmatig te benutten.
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34.

Cultureel erfgoed

Cultuurhistorische waarden zijn een inherent onderdeel van de zorg voor een goede ruimtelijke
ordening. Ook door een wijziging van de Monumentenwet 1988 in verband met de modernisering van
de monumentenzorg, was het behoud van cultuurhistorische waarden overigens al een inherent
onderdeel van de zorg voor een goede ruimtelijke ordening.
Dankzij de Omgevingswet kan dit beleidsterrein evenwel verder integreren in het bredere gemeentelijke beleid
met betrekking tot de fysieke leefomgeving en noodzaakt het wettelijk stelsel niet langer tot een opdeling van
regels met planologische motieven in een bestemmingsplan en regels met het motief van het beschermen van
cultureel erfgoed in een aparte gemeentelijke erfgoed- of monumentenverordening.

Cultureel erfgoed dient door gemeenten op passende wijze te worden beschermd in het
omgevingsplan. Het is primair aan gemeenten om te bepalen op welke wijze die bescherming
plaatsvindt. Daarbij zullen er uiteraard verschillen kunnen bestaan per locatie. Zo zullen in beschermde
stads- en dorpsgezichten meer gedetailleerde bouwregels worden gesteld dan in andere gebieden.
Met betrekking tot de aanwijzing van monumenten hebben provincies en gemeenten een eigen
verantwoordelijkheid en om die reden net zozeer als het Rijk zorg dragen voor cultureel erfgoed.
Daarbij zullen op grond van artikel 2.28, onderdeel a, Omgevingswet, instructieregels gegeven worden over
omgevingsplannen met het oog op het behoud van cultureel erfgoed. Dit dient mede ter uitvoering van de
verdragen van Granada en Valletta en vormt een voortzetting van bestaande regelingen uit de Monumentenwet
1988 en het Besluit ruimtelijke ordening om bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening te houden met
cultureel erfgoed.
Het is aan provincies en gemeenten hoe zij hier invulling aan geven. Dat kan door bescherming te bieden met
regels in het omgevingsplan, waarbij naast monumenten van rijksbelang ook bescherming kan worden gebonden
voor monumenten van gemeentelijk belang. Provincies kunnen instructieregels opnemen in de provinciale
verordening of een instructie geven aan een gemeente om regels voor het behoud van cultureel erfgoed te stellen
in een omgevingsplan. Op die manier kunnen ook monumenten van provinciaal belang beschermd worden in het
omgevingsplan en kan daarvoor een bijbehorende vergunningplicht voor bijvoorbeeld het slopen, verstoren,
verplaatsen of wijzigen in het leven worden geroepen. Daarmee is naar het oordeel van de regering sprake van
een compleet stelsel, waarin cultureel erfgoed van zowel rijks-, provinciaal- als gemeentelijk belang bescherming
kan worden geboden. 1110

Gezien de internationale verplichtingen geldt voor werelderfgoederen als bijvoorbeeld de Beemster,
de Hollandse Waterlinie en de Wadden een bijzondere regeling.
Het Rijk zal de bescherming van de Wadden via instructieregels continueren. Voor de andere genoemde
werelderfgoederen, evenals de Romeinse Limes en de Stelling van Amsterdam, zal het Rijk gebruik blijven
maken van de getrapte instructieregels. Het Rijk zal via een instructieregel de provincies verplichten om in de
provinciale omgevingsverordening instructieregels op te nemen, waarmee de provincie de gemeente verplicht
om in het omgevingsplan regels op te nemen voor het behoud van deze werelderfgoederen. De voorgenomen
regeling is niet wezenlijk anders dan de regeling in titel 2.13 van het Besluit algemene regels ruimtelijke
ordening. In de tweede nota van wijziging is ter verduidelijking hiervan een aanvulling gedaan op artikel 2.27.

Het instrument van de instructieregel leent zich vooral voor de wat grotere, ruimtelijke,
werelderfgoederen. Het wettelijk stelsel kent meer instrumenten voor het behoud van cultureel
erfgoed. De regering maakt voor het behoud van deze werelderfgoederen en ander cultureel erfgoed
van nationaal belang een keuze uit deze instrumenten.
Het molencomplex Kinderdijk-Elshout en de Amsterdamse grachtengordel zijn respectievelijk een beschermd
dorpsgezicht en een beschermd stadsgezicht en zullen dat ook onder de Omgevingswet blijven. Voor Schokland
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loopt de aanwijzingsprocedure als beschermd dorpsgezicht. In de Invoeringswet Omgevingswet wordt geregeld
dat een bestaande aanwijzing tot beschermd stads- of dorpsgezicht geldt als een instructie op grond van artikel
2.34 van de Omgevingswet.
Voor beschermde gezichten en rijksmonumenten geldt dat de welstandsaspecten vooral door deze
bescherming zijn geborgd en dat de vergunningvrije activiteiten aan een zwaarder regime zijn onderworpen.
1111

Als onvoldoende informatie over de monumentale waarden van het betrokken monument
beschikbaar is, kan het nodig zijn dat eerst bouwhistorisch of cultuurhistorisch onderzoek plaatsvindt,
voordat een aanvraag om vergunning verder in behandeling kan worden genomen. Deze informatie
over de monumentale waarde is nodig om de voor het verlenen van een vergunning benodigde
afweging te kunnen maken of te bepalen onder welke voorwaarden de verlangde ontwikkelingen
toelaatbaar zijn.
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed biedt hierin ondersteuning aan de praktijk met brochures en – in de
ingrijpende gevallen – met advies en draagt er zorg voor dat beschikbare informatie over rijksmonumenten
zoveel mogelijk wordt ontsloten. Het voorafgaand vastleggen van voorspelbare beoordelingscriteria is daarmee
voor de monumentenzorg geen haalbare optie. Wel wijst de regering erop dat de in dit verband relevante
uitgangspunten uit het Verdrag van Granada over het behoud van het architectonische erfgoed via artikel 5.21
Omgevingswet doorwerken in de beoordelingsregels (toetsingskader) voor de rijksmonumentenactiviteit.
Mede in verband met de energiedoelstellingen zijn zonnepanelen (onder randvoorwaarden) geplaatst binnen
de landelijk uniforme categorie van vergunningvrije bouwmogelijkheden. Op die manier worden zo min
mogelijk belemmeringen opgeworpen voor deze panelen. Bij de door gemeenten, provincies en het Rijk
aangewezen monumenten zijn de zonnepanelen vergunningplichtig. Ook bij de door het Rijk beschermde stadsen dorpsgezichten zijn panelen, als deze worden geplaatst op platte daken of de naar openbaar toegankelijk
gebied gekeerde dakvlakken, vergunningplichtig.
Daarmee is een vergelijkbaar regime getroffen als voor bijvoorbeeld de plaatsing van dakramen. Er bestaat nu
geen aanleiding dit regime bij de uitvoeringsregelgeving anders vorm te geven. Overigens betekent
«vergunningplichtig» niet dat panelen nooit kunnen worden geplaatst, maar dat wordt afgewogen of dat in het
specifieke geval verantwoord is, gelet op de waarde van het betrokken cultureel erfgoed. 1112

In de Invoeringswet Omgevingswet zal geregeld worden dat een bestaande aanwijzing tot beschermd
stads- of dorpsgezicht geldt als een instructie op grond van artikel 2.34 van de Omgevingswet.
Binnen deze beschermde gezichten zijn verder een flink aantal rijksmonumenten aangewezen. Het ir. D.F.
Woudagemaal, het Rietveld-Schröderhuis en de Van Nellefabriek zijn rijksmonument en zullen als zodanig
aangewezen blijven op grond van de Erfgoedwet, de beoogde opvolger van de Monumentenwet 1988. Voor
beschermde gezichten en rijksmonumenten geldt dat de welstandsaspecten vooral door deze bescherming zijn
geborgd en dat de vergunningvrije activiteiten aan een zwaarder regime zijn onderworpen.
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35.

Cumulatie

In de meeste gevallen zal een evenwichtige toedeling van functies aan locaties in het omgevingsplan
in samenhang met het stellen van regels voor milieubelastende activiteiten voldoende zijn om ervoor
te zorgen dat activiteiten in een gebied kunnen worden verricht zonder dat de beleidsdoelstellingen
voor de fysieke leefomgeving in het gedrang komen.
Bij een evenwichtige toedeling van functies aan locaties spelen onder meer milieubelangen een rol, in
samenhang met het benutten van de fysieke leefomgeving. Bij deze functietoedeling wordt ook aangegeven
onder welke voorwaarden de locatie mag worden benut, bijvoorbeeld met het oog op het bereiken van een
omgevingswaarde of een andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving. Het gaat hierbij niet om het stellen
van regels voor activiteiten maar om regels ten aanzien van locaties. Het stellen van regels voor
milieubelastende activiteiten betreft allereerst algemene regels voor activiteiten. Daarbij heeft het bevoegd
gezag de mogelijkheid de milieubelasting van activiteiten zo nodig aanvullend te reguleren via
maatwerkvoorschriften, afgestemd op de specifieke activiteit.

Voor het preventieve aspect – hoe voorkom je dat de nog resterende ruimte geheel opgesoupeerd
wordt - wijst de regering op het omgevingsplan: cumulatie van nadelige gevolgen voor de fysieke
leefomgeving moet de aandacht krijgen bij het toedelen van functies aan locaties. Een evenwichtige
toedeling van die functies, en het met het oog op die functies stellen van regels, moet immers ook zijn
gericht op het waar mogelijk voorkomen van ongewenste cumulatieve gevolgen. Dat kan de vorm
krijgen van gebiedsgerichte maatwerkregels in het omgevingsplan.1113
Dergelijke maatwerkregels kunnen ook in de waterschapsverordening of de omgevingsverordening worden
opgenomen. Ook gemeentelijke gebiedsgerichte omgevingswaarden voor bepaalde aspecten zijn mogelijk, in
combinatie met daaraan gekoppelde programma’s als de omgevingswaarden overschreden dreigen te worden.
Specifieke maatwerkvoorschriften gericht op concrete activiteiten zijn ook mogelijk als het Rijk of de provincie
over die activiteiten algemene regels hebben gesteld en de mogelijkheid tot het stellen van
maatwerkvoorschriften is opengesteld. Ook de aanscherping van vergunningvoorschriften of andere
(effectgerichte) maatregelen zijn denkbaar.
Daarnaast wordt soms een vergunningplicht ingesteld. Voor de regels van het Rijk voor milieu-belastende
activiteiten geldt het uitgangspunt dat deze regels er ieder geval toe strekken dat de beste beschikbare
technieken (BBT) worden toegepast, en dat geen significante verontreiniging wordt veroorzaakt. Op deze wijze
is telkens sprake van een adequate bescherming van het milieu en blijft tevens een level playing field behouden
voor soortgelijke bedrijven in de branche die onder dezelfde BBT vallen.

Bij intensief gebruik van de fysieke leefomgeving door meerdere activiteiten kan gebruiksruimte
schaars worden, ongeacht de eis dat die activiteiten ieder voor zich aan algemene regels moeten
voldoen.
Die schaarste kan bijvoorbeeld optreden bij een veelheid aan milieubelastende activiteiten met een cumulatief
effect op de fysieke leefomgeving. De toepassing van bronmaatregelen bij individuele bronnen kan dan
ontoereikend zijn om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving op het gewenste niveau te brengen of te houden.
Daarnaast wordt in zo’n situatie de toetreding voor nieuwkomers en uitbreiding van bestaande bedrijven lastig.

Bij het verbinden van het beoogde gebruik van de fysieke leefomgeving met de doelstellingen voor
bescherming van het milieu kan in dergelijke gevallen het planmatig beheren van de gebruiksruimte
uitkomst bieden. Als bestuursorganen in zo’n situatie de gebruiksruimte planmatig wil verdelen en
beheren, vereist dit een integrale belangenafweging van de betrokken belangen. Omdat het daarbij
gaat om een gebiedsgerichte opgave, ligt het voor de hand om de gebruiksruimte te verdelen over de
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verschillende locaties in het gebied. Het eerst aangewezen instrument hiervoor is het omgevingsplan,
waarin functies aan locaties worden toegedeeld. In feite wordt dan aan de locaties een regel
verbonden, die voor die specifieke locatie de gebruiksruimte limiteert. Voor degene die op die locatie
een activiteit ontplooit geeft het duidelijkheid over de vraag, hoeveel van de totale gebruiksruimte
voor het gebied aan zijn locatie is toegekend. Dit geeft hem ook duidelijkheid over eventuele
ontwikkelingsmogelijkheden op die locatie.
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36.

Cumulatie van geluid

Voor geluidsbelasting zal, door middel van de Aanvullingswet geluid en een separaat besluit tot
aanvulling van het Bkl, een specifieke regeling worden opgenomen voor de monitoring van geluid door
verkeer en het treffen van maatregelen als bepaalde waarden worden overschreden, bijvoorbeeld
door een toename van het verkeer.
Dit zal zoveel als mogelijk gecombineerd worden met de verplichtingen uit de artikelen 20.17
respectievelijk 3.5, 3.7 en 3.8 Omgevingswet, waarin de karterings- en actieplanverplichtingen uit de
richtlijn omgevingslawaai zijn geïmplementeerd.
In haar brief van 28 maart 2013 heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu ter uitvoering van de motieSamsom toegezegd dat voor cumulatie van geluid van meerdere bronnen wordt bezien op welke wijze het mogelijk
is de huidige regeling in de Wet geluidhinder voor cumulatie aan te scherpen. Dit is een complex vraagstuk, zowel
methodisch als wat betreft de beoordeling van de uitvoerbaarheid. Bij de uitwerking hiervan in het besluit tot
aanvulling van het Bkl zal in de nota van toelichting worden toegelicht welke afwegingen daarbij zijn gemaakt.

De regels in het omgevingsplan kunnen worden ingezet voor het aanpakken van knelpunten met
milieugebruiksruimte, zoals bij cumulatie van geluidhinder of geurhinder. Omdat het hele
omgevingsplan openstaat voor beroep, kan tegen deze regels beroep worden ingesteld, waar dat
voorheen meestal niet kon omdat er sprake was van algemeen verbindende voorschriften.
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37.

Digitalisering

Digitaliseringswinst van het omgevingsplan
Het omgevingsplan wordt, zoals in afdeling 16.1 Omgevingswet wordt bepaald, in digitale vorm
opgesteld, vastgesteld en beschikbaar gesteld. De werkwijze die op grond van de Wro voor
bestemmingsplannen van toepassing is wordt daarbij zo veel mogelijk voortgezet.
Dat betekent dat iedere gebruiker op internet per perceel, geocoördinaat of adres de regels van de
gemeente kan vinden. Een bewoner die een garage wil slopen en elders in de tuin een grote uitbouw wil
realiseren, waarvoor een boom moet worden gekapt, kan het omgevingsplan aanklikken en meteen zien
welke regels er gelden voor het slopen, kappen en bouwen. Het omgevingsplan wordt gewijzigd zodra daar
aanleiding voor is.
Als het Rijk of een provincie een projectbesluit vaststelt, strekt dat projectbesluit tot wijziging van het
omgevingsplan (zie paragraaf 4.5.3). Daarnaast is een specifieke plicht om te actualiseren voorgeschreven
bij het met een omgevingsvergunning afwijken van het omgevingsplan.

Het omgevingsplan bevat dan ook altijd een digitale, actuele, geconsolideerde versie van de door de
gemeenteraad gestelde regels die geheel of in hoofdzaak gaan over de fysieke leefomgeving.
Ook interventiebesluiten (zoals een besluit van gedeputeerde staten dat een onderdeel van het
omgevingsplan geen deel blijft uitmaken van het omgevingsplan, zie paragraaf 4.16.3) en rechterlijke
uitspraken die van invloed zijn op de status van de regels moet de gebruiker op eenvoudige wijze kunnen
zien.
De digitaliseringsverplichting voor het omgevingsplan wordt bij algemene maatregel van bestuur en bij
ministeriële regeling uitgewerkt. Uitgangspunt daarbij vormt dat eveneens een met wetten.overheid.nl
vergelijkbare historische functie wordt opgenomen, zodat ook het omgevingsplan zoals dat op enig moment
gold kan worden geraadpleegd.

In de Invoeringswet Omgevingswet wordt een termijn opgenomen waarbinnen aan de
digitaliseringsverplichtingen van het omgevingsplan moet worden voldaan. Uiteraard strekt deze
verplichting zich uitsluitend uit tot de regels die in het omgevingsplan worden opgenomen.
De verplichting geldt niet voor overige gemeentelijke verordeningen. Voor omgevingsvergunningen voor
afwijkactiviteiten en door het Rijk, de provincie en de waterschappen gestelde regels (in ieder geval
omgevingsvisies, algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving, omgevingsverordeningen,
projectbesluiten en waterschapsverordeningen) worden eveneens digitaliseringsverplichtingen
vastgesteld, zodat de gebruiker een samenhangend beeld krijgt van de op een perceel op grond van de wet
gestelde regels (zie eveneens paragraaf 9.4).

Goede digitale voorzieningen ter ondersteuning van de uitvoering van de Omgevingswet zijn om twee
redenen nodig. In de eerste plaats moet de inwerkingtreding van de Omgevingswet waarborgen dat
het werk in de fysieke leefomgeving door kan gaan.
Een aantal voorzieningen vormt nu al een belangrijke schakel in de uitvoering van wetten die opgaan in de
Omgevingswet. Initiatiefnemers en overheden zijn hierop ingesteld en hebben hun werkproces digitaal
ingericht. Deze voorzieningen moeten voldoen aan het nieuwe wetgevingskader. Dat vraagt een inspanning
van alle regelgevers. Hoofdstuk 16 van de Omgevingswet biedt daartoe specifieke procedurele bepalingen
voor elektronisch verkeer. Het betreft vereisten en de landelijke voorziening voor het elektronisch indienen
van een aanvraag of een melding en eisen aan omgevingsdocumenten.
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Een tweede belang betreft verbeteringen in de digitale informatievoorziening. Deze leveren een
belangrijke bijdrage aan de verbeterdoelen van de stelselherziening en kunnen de maatschappelijke
baten van de voor de wet ingerichte gegevensvoorziening vergroten.
Hiervoor is het nodig dat bruikbare en betrouwbare informatie zowel over de juridische toestand als over
de feitelijke toestand van de fysieke leefomgeving voor initiatiefnemers, belanghebbenden en overheden
toegankelijk wordt. Hoofdstuk 20 van de Omgevingswet regelt het gegevensbeheer en de toegang tot
gegevens, waaronder omgevingsdocumenten. Op dit moment beschikken niet alle domeinen in de fysieke
leefomgeving over gegevens met een vastgestelde bruikbaarheid of bestendigheid.
Het omzetten van het groeiende data-aanbod in voor besluitvorming relevante gegevens over de fysieke
leefomgeving is een kernopgave van de inzet van digitalisering. Dit vergt een aanpak waarbij de
informatievoorziening en de daaraan gerelateerde ICT-toepassingen als een samenhangend stelsel wordt
ontworpen, beheerd, bestuurd en gefinancierd. De ICT-toepassingen werken qua systematiek, taalgebruik,
aansturing en gegevens samen. Dit stelsel wordt de Laan van de Leefomgeving genoemd. Dit stelsel wordt
stapsgewijs gerealiseerd. Het tempo is mede afhankelijk van de huidige kwaliteit van de (organisatie) van
de data en de realisatie door de zogenaamde informatiehuizen.

Voor buitenplanse omgevingsvergunningen en door het Rijk, de provincie en de waterschappen
gestelde regels (in ieder geval omgevingsvisies, algemene regels voor activiteiten in de fysieke
leefomgeving, omgevingsverordeningen, projectbesluiten en waterschapsverordeningen) worden
eveneens digitaliseringsverplichtingen vastgesteld, zodat de gebruiker een samenhangend beeld krijgt
van de op een perceel op grond van de wet gestelde regels (zie eveneens paragraaf 9.4). De regels over
digitale vaststelling en beschikbaarheid zullen ook van toepassing zijn op de waterschapsverordening.
Het digitaal stelsel Omgevingswet, ook bekend onder de metafoor «Laan van de Leefomgeving», wordt
ontwikkeld om gegevens te ontsluiten over besluiten met rechtsgevolgen in het kader van de
Omgevingswet.
Dit zijn bijvoorbeeld omgevingsvergunningen, omgevingsplannen en projectbesluiten. Gegevens over
bijvoorbeeld een koopsom van een huis zijn niet nodig voor deze besluiten met rechtsgevolgen en zullen
niet via de «Laan» worden ontsloten. Wel kan worden gedacht aan het ontsluiten van onderzoeksgegevens.
Door hergebruik van die gegevens mogelijk te maken kunnen onderzoekslasten worden verlaagd. De
informatie in het digitaal stelsel Omgevingswet gaat in principe uit van open data en is toegankelijk voor
alle gebruikers. Hier zijn dan ook geen kosten aan verbonden.
Gebruikers zijn burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en ook de overheid zelf. Uitgangspunt is
dat alle partijen die betrokken zijn bij besluiten met rechtsgevolgen over de fysieke leefomgeving toegang
hebben tot dezelfde gegevens. Daarbij zijn de bepalingen die gelden voor de Wet openbaarheid van bestuur
(Wob) uitgangspunt. Op het opendatabeleid wordt een uitzondering gemaakt voor gegevens die vanuit
privacy-overwegingen niet toegankelijk zijn. Gezien de inmiddels gemaakte keuze voor open data is de
mogelijkheid om een vergoeding te vragen voor gebruik van gegevens uit registers, die nog was opgenomen
in artikel 20.10, derde lid, met de tweede nota van wijziging geschrapt. 1114

In het concept van de Laan van de Leefomgeving zijn in principe alle beschikbare onderliggende data
toegankelijk. Daarbij zijn de bepalingen die gelden voor de Wet openbaarheid van bestuur (Wob)
uitgangspunt.
Met het digitale stelsel onder de Omgevingswet is vermindering van onderzoekslasten beoogd via het
beschikbaar stellen van onderzoeken en achterliggende gegevens. De mate van vermindering van
onderzoekslasten bij het genoemde voorbeeld is afhankelijk van onder meer het domeinspecifieke
toetsingsinstrument, de beschikbare informatie over de fysieke leefomgeving en de betrokken
activiteit. Deze lastenvermindering zal per specifiek geval dus kunnen verschillen.
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De beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen worden eveneens digitaal ontsloten. De
centrale beoordelingsregels maken deel uit van het beoogde Besluit kwaliteit leefomgeving dat als een
van de AMvB’s onder de Omgevingswet wordt ontwikkeld. Eventueel aanvullende decentrale
beoordelingsregels zijn opgenomen in het omgevingsplan, de provinciale verordening en de
waterschapsverordening.
De digitale ontsluiting van AMvB’s onder de Omgevingswet wordt geregeld via wetten.overheid.nl en
het te ontwikkelen digitale stelsel. Het is de ambitie om regels, ook de beoordelingsregels in het
omgevingsplan, de provinciale verordening en de waterschapsverordening, locatiegericht verbeeld
op kaart te ontsluiten.

De mate waarin deze regels in 2018 voor de gebruikers toegankelijk zijn via de kaart hangt af van het
tempo waarin medeoverheden overgaan tot het opstellen van de nieuwe instrumenten. Over de hiervoor
geldende overgangstermijnen worden met mede overheden in het kader van de Invoeringswet
Omgevingswet afspraken gemaakt. Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn de beoordelingsregels
voor omgevingsvergunningen inzichtelijk.
Bij inwerkingtreding van de Omgevingswet zal het dienstverleningsniveau op minimaal hetzelfde niveau
moeten zijn als nu. Hierover worden interbestuurlijk afspraken gemaakt in het bestuursakkoord dat Rijk
en medeoverheden voornemens zijn te sluiten. De ambitie van de regering voor de langere termijn is dat
de inzichtelijkheid steeds verder vergroot wordt en dat onderzoekslasten verminderd worden.
Er is hier sprake van een groeimodel doordat er steeds meer informatie beschikbaar komt. In de
aanpassingen die voor inwerkingtreding plaatsvinden wordt daar al rekening mee gehouden door onder
andere de inrichting van een Register Omgevingsdocumenten waarin de direct werkende regels en
besluiten van centrale en decentrale overheden worden opgeslagen. Bronhouders, zoals gemeenten,
moeten hiervoor de informatie aanleveren. In de ambitie van het digitale stelsel worden informatiehuizen
verantwoordelijk voor het valideren en leveren van deze informatie aan het stelsel. De Minister van
Infrastructuur en Milieu stelt eisen aan de kwaliteit van de informatie en voorziet in toezicht op de huizen
en de geleverde informatie.1115
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38.

Doel- en middelvoorschriften

Doelvoorschriften zijn voorschriften met een doel dat is uitgedrukt in meetbare of berekenbare
eenheden of op een andere manier in objectieve (kwantificeerbare) termen.
Kwantitatieve doelvoorschriften worden al lange tijd vooral in de milieuregelgeving gebruikt, bijvoorbeeld om emissies
te begrenzen. Daarbij wordt een maximale emissie naar lucht, bodem of water uitgedrukt als waarde die niet mag
worden overschreden (op enig moment, of als een gemiddelde over een langere periode – een uur, maand of jaar).
Naast de getalswaarde wordt daarbij ook de meet- of analysemethode vastgelegd, zodat eenduidig is hoe het wel of
niet voldoen aan het doelvoorschrift kan worden bepaald. Het is vervolgens aan degene die de activiteit verricht om
keuzes te maken over (combinaties van) maatregelen waarmee aan het doelvoorschrift wordt voldaan. Zo is
bijvoorbeeld een keuze mogelijk tussen procesgeïntegreerde maatregelen of nageschakelde emissiebeperkende
maatregelen, zoals luchtfilters of een afvalwaterzuivering.

Doelvoorschriften geven maximale flexibiliteit voor de keuze van maatregelen aan degene die de
activiteit verricht, maar ze geven minder houvast aan degene die de activiteit verricht over de vraag
wat een adequate middel is om aan de regels te voldoen en of met het dat zelfgekozen middel het
doelvoorschrift ook daadwerkelijk wordt gehaald.
Voor het bevoegd gezag kunnen doelvoorschriften hogere handhavingslasten met zich brengen,
omdat het niet voldoen aan het doelvoorschrift in veel gevallen door het bevoegd gezag moet worden
aangetoond
In het omgevingsrecht wordt zowel in rijksregels als in decentrale regels ook veel gewerkt met
middelvoorschriften. Deels vanwege de hiervoor beschreven nadelen van doelvoorschriften, maar ook
omdat het niet altijd mogelijk is een werkbaar doelvoorschrift te formuleren, terwijl een
middelvoorschrift wel beschikbaar is.
Zo is het tot nu toe niet mogelijk gebleken om een werkbaar doelvoorschrift voor het vetgehalte in het afvalwater van
de voedselbereiding te formuleren. Onderzoek heeft uitgewezen, dat ook wanneer de beste beschikbare techniek
wordt toegepast – een goed gedimensioneerde en gebruikte vetafscheider – de vetgehalten in het afvalwater sterk
kunnen schommelen, ook wanneer bij de activiteit voldoende aandacht is.
Middelvoorschriften bieden meer duidelijkheid vooraf, vereisen daardoor meestal niet veel specifieke kennis van
degene die de activiteit verricht en brengen niet of nauwelijks administratieve en bestuurlijke lasten met zich. Doordat
standaardmiddelen zijn voorgeschreven, wordt innovatie niet gestimuleerd en is er minder ruimte voor eigen keuzes
door degene die de activiteit verricht.

Daar waar in de praktijk bij een activiteit breed optredende nadelige gevolgen voor de leefomgeving
door doelvoorschriften of middelvoorschriften kunnen worden gereguleerd is voor deze doel- of
middelvoorschriften gekozen.
Het in deze gevallen afzien van opname van uitgewerkte voorschriften zou immers naar verwachting in de meeste
gevallen toch leiden tot nieuwe andersoortige regels, zoals beleidsregels en handleidingen, die het bevoegd gezag of
branchepartijen zouden formuleren om toch houvast bij de toepassing van de specifieke zorgplicht te hebben. Per saldo
zou daardoor het geheel aan regels niet afnemen, waardoor het beoogde voordeel van werken met specifieke
zorgplichten niet zou worden gehaald.
Bij het zoeken naar de balans bij de inzet van verschillende typen regels is niet getracht om alle belangen die bij een
activiteit een rol zouden kunnen spelen volledig af te dekken door alle maatregelen tot in detail in de vorm van doelof middelvoorschriften voor een initiatiefnemer uit te schrijven. Dat zou leiden tot een veel omvangrijker besluit,
waarbij het besluit veel regels zou bevatten die voor een initiatiefnemer vanzelfsprekend zouden moeten zijn, en
daarnaast veel regels zou bevatten die in veel gevallen niet relevant zouden zijn en daardoor zouden afleiden van de
hoofdzaken.
Het tot in detail uitschrijven van verschillende maatregelen die voor een initiatiefnemer vanzelfsprekend zouden
moeten zijn zou de suggestie wekken dat die uitgeschreven regels uitputtend zijn en als daaraan wordt voldaan verder
niet over de gevolgen van eigen handelen voor de fysieke leefomgeving hoeft te worden nagedacht. Dat zou niet terecht
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zijn. Door deze vanzelfsprekende regels achterwege te laten, kan het aantal regels in dit besluit worden beperkt en
worden geen regels opgenomen, die door velen als betuttelend worden ervaren. Dit betekent niet dat vooraf niet
duidelijk is wat van de initiatiefnemer verwacht wordt.1116
Zo is bij verschillende bodembedreigende activiteiten bepaald dat een bodembeschermende voorziening moet worden
toegepast. Deze is er ook op gericht, dat een eventuele lekkage van een bodembedreigende vloeistof niet direct leidt
tot verontreiniging van de bodem. Uiteraard is het uit oogpunt van zorg voor het milieu gewenst dat wanneer een
lekkage optreedt, de gelekte vloeistof wordt opgeruimd, ook al houdt de bodembeschermende voorziening die vloeistof
tegen. Als de bodembeschermende voorziening op een riool is aangesloten wordt daarmee ook voorkomen dat de
gelekte vloeistoffen in dat riool geraken.
Dat de gelekte vloeistoffen moeten worden opgeruimd is een kwestie van ‘good housekeeping’ en valt vanzelfsprekend
onder de specifieke zorgplicht. Daarom is dit niet nader uitgeschreven in dit besluit. Dat geldt ook voor de plicht om
aandacht te hebben voor het onderhoud van de bodembeschermende voorziening. Die moet tijdig worden gerepareerd
of vervangen als er scheuren ontstaan, die de werking daarvan ondermijnen. Als in het besluit overal waar een
bodembeschermende voorziening is voorgeschreven expliciet zou worden aangegeven dat bij eventuele lekkage de
gelekte vloeistoffen worden opgeruimd zou de indruk kunnen ontstaan, dat als buiten een bodembeschermende
voorziening een vloeistof lekt die plicht niet geldt. Ook het regelen dat een bodembeschermende voorziening adequaat
moet worden onderhouden zou tot de indruk kunnen leiden, dat adequaat onderhoud bij andere voorzieningen niet
nodig is, tenzij ook daar expliciet verplicht.

Doel- en middelvoorschriften ontbreken in situaties waarin zich nieuwe ontwikkelingen binnen
bestaande activiteiten voordoen of geheel nieuwe activiteiten worden ontwikkeld die wel onder het
toepassingsbereik van dit besluit vallen, maar die niet bij het stellen van de algemene rijksregels waren
voorzien. Dat bepaalde ontwikkelingen niet te voorzien zijn is onvermijdelijk in een maatschappelijke
werkelijkheid die divers en dynamisch is. De specifieke zorgplicht geldt in deze situaties als vangnet.
Uit de specifieke zorgplicht volgt dat het voor de bescherming van de fysieke leefomgeving dus niet
voldoende is om alleen de doelvoorschriften of maatregelen die in dit besluit zijn voorgeschreven strikt
en naar de letter na te leven.
Hiermee hangt samen dat de specifieke zorgplicht van kracht blijft naast eventuele andere in dit besluit opgenomen
algemene regels en naast de voorschriften in een vergunning. Dit is bewust anders dan de algemene zorgplicht in de
Omgevingswet, waarover artikel 1.8 van de wet bepaalt dat aan de algemene zorgplicht voor de fysieke leefomgeving
“in ieder geval wordt voldaan, voor zover bij wettelijk voorschrift of besluit specifieke regels zijn gesteld met het oog
op de doelen van de wet, en die regels worden nageleefd”.
Die bepaling zou bij de specifieke zorgplichten in verhouding tot de andere algemene regels tot een theoretischjuridische discussie kunnen leiden over het oogmerk van de regels, en in samenhang daarmee over de invulling van de
begrippen “specifieke regels” en “voor zover”. Om discussies te voorkomen zouden alle regels moeten worden voorzien
van een zo scherp mogelijk afgebakend oogmerk, zodat evident zou zijn waartoe exact een bepaalde regel dient. Alleen
daarbinnen zou dan geen plaats meer zijn voor de toepassing van de specifieke zorgplicht, daarbuiten wel. Dit zou de
leesbaarheid en uitvoerbaarheid van het besluit niet ten goede komen, terwijl er geen aanleiding is te veronderstellen
dat bestuursorganen het toezicht en de handhaving op de zorgplicht op een oneigenlijke manier gaan toepassen, nog
los van de vraag, of die toepassing stand zou houden bij een eventueel geschil.
Voorbeeld. Voor de activiteit onderhouden van apparaten, voertuigen, vaartuigen en spoorvoertuigen bepaalt het
besluit dat voor het afvalwater dat in een vuilwaterriool wordt geloosd de emissiegrenswaarde voor olie twintig
milligram per liter bedraagt. Deze regel is gesteld met het oog op de bescherming van de doelmatige werking van het
vuilwaterriool en het zuiveringtechnisch werk waarop dat vuilwaterriool uitkomt, en ook van het oppervlaktewater,
waarop vanuit dat zuiveringtechnisch werk wordt geloosd. Deze regel is er op afgestemd, dat bij het onderhoud wat
olie vrij kan komen, dat met eventueel afvalwater vermengd kan raken.
Als het afvalwater minder dan de emissiegrenswaarde bevat, is het lozen daarvan aanvaardbaar. Met deze regel is niet
bedoeld, dat het afvalwater andere stoffen in willekeurige hoeveelheden mag bevatten. Zo is het bijvoorbeeld
onwenselijk, dat als bij onderhoud andere vloeistoffen vrijkomen of worden gebruikt, die vloeistoffen ongelimiteerd op
het vuilwaterriool geloosd zouden mogen worden. Uiteraard kunnen soms ook die vloeistoffen in het afvalwater
geraken.
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Omdat niet voor alle denkbare stoffen emissiegrenswaarden zijn opgenomen, wordt het eventueel lozen daarvan
getoetst aan de specifieke zorgplicht. Als er voor zou zijn gekozen om bij die regels een scherpe afbakening met de
zorgplicht te krijgen, zou dus het voorschrift moeten worden ingeleid met de zin “met het oog op de bescherming van
de doelmatige werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater en het beperken van verontreiniging van
een oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van het lozen van afvalwater met olie …”. Dan zou voor dat oogmerk de
specifieke zorgplicht niet meer gelden. Maar dat zou strikt genomen de ruimte bieden om afvalstoffen als afgewerkte
olie met het afvalwater te vermengen en dat afvalwater te lozen, zolang aan de emissiegrenswaarden wordt voldaan.
Dat is onwenselijk. Het zou betekenen dat bij het constateren van die handeling het bevoegd gezag eerst monsters zou
moeten nemen van het geloosde afvalwater en deze zou moeten laten analyseren, zodat kan worden bepaald of de
emissiegrenswaarden voor het lozen van afvalwater op de openbare vuilwaterriolering worden overschreden. Dit
terwijl het om een handeling gaat die evident kan worden voorkomen, en dus onder de zorgplicht valt. Het is dan ook
wenselijk dat het bevoegd gezag het handhavingsbesluit kan baseren op de enkele constatering van het feit dat
afgewerkte motorolie in de bedrijfsriolering wordt geloosd en dat daarmee de zorgplicht is overtreden – ongeacht of dit
daadwerkelijk tot overschrijding van de emissiegrenswaarden voor olie heeft geleid.
Het oogmerk zou dus nog strakker moeten worden geformuleerd: “met het oog op de bescherming van de doelmatige
werking van de voorzieningen voor het beheer van afvalwater en het beperken van verontreiniging van een
oppervlaktewaterlichaam ten gevolge van het lozen van afvalwater met olie, dat redelijkerwijs niet van het afvalwater
gescheiden kan worden gehouden en afgevoerd, …”. Het zou daarmee veel langer worden dan het voorschrift zelf. Die
omslachtige formulering zou er daarbij alleen toe dienen om de zorgplicht formeel uit te sluiten in situaties waarin een
ondernemer netjes werkt en zich aan de emissiegrenswaarde houdt, om te verzekeren dat een bevoegd gezag die
milieubewuste ondernemer niet op grond van de zorgplicht aan kan spreken op het wellicht nog iets minder kunnen
gaan lozen. Dit terwijl er geen aanwijzingen zijn dat bevoegde instanties die intentie zouden hebben.

De inhoudelijke regels van de hoofdstukken 2 tot en met 5 van het Bbl zijn uitgewerkt in de vorm van
doel- en middelvoorschriften.
Een voorbeeld van een doelvoorschrift uit dit besluit is dat een gebouw bij brand binnen redelijke tijd door de
aanwezigen moet kunnen worden verlaten. Een voorbeeld van een middelvoorschrift is dat een deur 30
minuten brandwerend moet zijn. De initiatiefnemer kan aan de doelvoorschriften voldoen door de
middelvoorschriften toe te passen of door een gelijkwaardige maatregel te nemen.
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39.

Drinkwatervoorziening

De drinkwatervoorziening is een nationaal belang. Het Bkl bevat regels om het drinkwaterbelang in
brede zin te beschermen. Het gaat daarbij om omgevingswaarden, de watertoets, de instructieregels
voor de provinciale omgevingsverordening (grondwaterbeschermingsgebieden), voor programma’s en
voor taken (peilbesluit en de verdringingsreeks) en beoordelingsregels voor de wateractiviteit.
De bescherming van de kwaliteit van regionale watersystemen (waaronder zowel grondwaterlichamen
als regionale oppervlaktewaterlichamen vallen) is primair een taak van de provincies en
waterschappen. Gelet op de schaalgrootte van bijvoorbeeld grondwaterbeschermingsgebieden is de
regering van mening dat de bescherming van grondwaterlichamen een provinciale taak moet blijven.
1117

Grondwaterbeschermingsgebieden zijn vaak gemeentegrens overstijgend, maar zijn zo klein dat het niet
effectief zou zijn als het Rijk de ruimtelijke bescherming van de kwaliteit van het grondwater voor waterwinning
aan zich trekt. Ook uit het oogpunt van doelmatigheid of doeltreffendheid zijn er geen redenen waarom de
grondwaterbescherming een taak behoort te zijn waarmee het Rijk moet worden belast.

De provincies vervullen deze taak in het huidige stelsel en dat verloopt naar tevredenheid. Hetzelfde
geldt voor de bescherming van regionale oppervlaktewaterlichamen (de bescherming van kwaliteit
van de rijkswateren is overigens wel een taak van het Rijk). Er is daarom geen reden om wijzigingen
aan te brengen in de toedeling van de taken voor bescherming van drinkwaterbronnen.
Overigens heeft het Rijk wel zeggenschap over de taakuitoefening door de provincies. De eerdergenoemde
instructieregels zijn juist bedoeld om het nationale belang van een goede bescherming van drinkwaterbronnen
te kunnen behartigen. Op dit moment wordt een verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan strategische
grondwatervoorraden en nationale grondwaterreserves voor de drinkwatervoorziening, zoals aangekondigd in
de Beleidsnota Drinkwater.
In het kader van de Structuurvisie Ondergrond zullen, in overleg met provincies en drinkwaterbedrijven, zo
nodig nationale grondwaterreserves worden aangewezen. Als blijkt dat er behoefte is aan (aanvullende)
strategische voorraden is het primair de taak van provincies om deze te beschermen.

In artikel 2.18, tweede lid, onder c, is bepaald dat de provincies tot taak hebben om de kwaliteit van
het grondwater in grondwaterbeschermingsgebieden te beschermen met het oog op de
drinkwaterwinning. Op grond van artikel 2.27 is het Rijk verplicht om instructieregels te stellen over
de omgevingsverordening van de provincie met het oog op de bescherming van regionale wateren
waaruit water voor de drinkwaterwinning wordt onttrokken. Deze regels zullen worden opgenomen
in het voorgenomen Besluit kwaliteit leefomgeving.
Uitgangspunt daarbij is dat aan drinkwaterbronnen een passende bescherming wordt toegekend en
dat geen potentieel verontreinigende of risicovolle activiteiten worden toegestaan in het
grondwaterbeschermingsgebied. De levering van drinkwater zelf wordt naar de mening van de
regering op een toereikende wijze geborgd door de Drinkwaterwet. Daar verandert het wetsvoorstel
niets aan. In artikel 2.1, derde lid, zijn namelijk al twee onderdelen opgenomen die ook zien op de
bescherming van drinkwaterbronnen: «het beheer van watersystemen» en «het beheer van
natuurlijke hulpbronnen».
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het Rijk op grond van artikel 2.27 verplicht om instructieregels te stellen over de omgevingsverordening van de
provincie met het oog op de bescherming van regionale wateren (waaronder ook grondwaterlichamen worden
begrepen) waaruit water voor de drinkwaterwinning wordt onttrokken.
De eisen die nu in de Wet milieubeheer zijn opgenomen over de aanwijzing van grondwaterbeschermingsgebieden en de regels die ter bescherming van de kwaliteit van het grondwater gesteld moeten
worden, zullen op grond van dit artikel worden opgenomen in het voorgenomen Besluit kwaliteit leefomgeving.
Dit past binnen de algemene lijn van het wetsvoorstel om dergelijke inhoudelijke eisen bij AMvB te stellen. De
provincies behouden daarbij de mogelijkheid om verschillende zones met verschillende beschermingsregimes te
hanteren. Zij kunnen er dus voor kiezen om naast grondwaterbeschermingsgebieden ook boringsvrije zones of
waterwingebieden aan te wijzen en daar specifieke regels voor te stellen.

De regering heeft onderkend dat de huidige normen op basis van de Drinkwaterwet en de normen die
zijn opgenomen in het Besluit kwaliteitseisen en monitoring water 2009 niet goed op elkaar zijn
afgestemd. Voor de inname van oppervlaktewater bereidt de regering een aanpassing van dat besluit
voor, waarin wordt voorzien in een betere afstemming tussen de eisen uit de Drinkwaterregeling en
dat besluit.
Verder is de regering zich ervan bewust dat belanghebbende partijen het wenselijk vinden dat er een
rekenmethodiek wordt ontwikkeld om een acceptabele norm te bepalen voor verontreiniging in een
grondwaterbeschermingsgebied. Deze aandachtspunten neemt de regering mee bij de
beleidsvernieuwing voor bodembescherming. Dit is een apart traject waarvan de uitkomsten via een
aanpassingswet en een aanpassingsbesluit in de Omgevingswet en uitvoeringsregelgeving worden
opgenomen.
Geen drinkwatertoets
Het is naar het oordeel van de regering vanzelfsprekend dat het belang van de bescherming van de
bronnen waaruit water wordt gewonnen voor de bereiding van drinkwater vroegtijdig bij
besluitvorming wordt betrokken. Dit geldt ook voor de besluitvorming over de door het Rijk te stellen
algemene regels. 1118
In de verplichte programma’s voor water (zie de artikelen 3.6, 3.7 en 3.8 Omgevingswet) zal de
beoordeling van de kwaliteit van de betrokken waterlichamen en het nemen van maatregelen ter
bescherming en verbetering van die kwaliteit een intrinsiek onderdeel blijven.
Verder meent de regering dat de bescherming van de bronnen waaruit water wordt gewonnen voor de
bereiding van drinkwater op een adequate wijze in de artikelen 2.18, eerste lid, onder c, en 2.27, onder c, van
de wet wordt verankerd en door middel van nadere regelgeving in het beoogde Besluit kwaliteit leefomgeving
en de omgevingsverordeningen van de provincies zal worden uitgewerkt. Verder wijst de regering er op dat
de bescherming van de waterkwaliteit met het oog op de drinkwaterwinning integraal onderdeel is van de
watertoets. Een aparte drinkwatertoets is ook uit dat oogpunt overbodig. Het kennisontwikkelingstraject dat
is aangekondigd in de Beleidsnota Drinkwater kan de praktijk hierbij de nodige ondersteuning bieden.

De Kaderrichtlijn water voorziet in een planmatige aanpak voor de verbetering van de chemische en
ecologische kwaliteit van waterlichamen. De doelstellingen van geen achteruitgang in de toestand van
waterlichamen en vermindering van de zuiveringsinspanning bij drinkwaterbedrijven zullen worden
geïmplementeerd in het voorgenomen Besluit kwaliteit leefomgeving, in de vorm van instructieregels
voor de op grond van de Omgevingswet verplichte programma’s (de waterprogramma’s van het Rijk
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en de provincies, de waterbeheerprogramma’s van de waterschappen en de stroomgebiedbeheerplannen van het Rijk). Deze programma’s en plannen zullen ook de maatregelen bevatten waarmee
de doelstellingen van de kaderrichtlijn water worden behaald.
Op grond van hoofdstuk 20 zal de monitoring van de kwaliteit van watersystemen en de monitoring van deze
programma’s worden geregeld, in lijn met de monitoringsverplichtingen van de richtlijn. Zoals ook is
aangekondigd in de Beleidsnota Drinkwater, zal de regering verkennen of het vaststellen van
«signaleringswaarden» behulpzaam kan zijn.
Bij (dreigende) overschrijding van dergelijke signaleringswaarden moet het bevoegd gezag beoordelen of er
aanleiding is tot het nemen van maatregelen en, zo ja, welke maatregelen dat zijn. Het voorkomen van
achteruitgang van de kwaliteit van waterlichamen en het verminderen van de zuiveringsinspanning bij
drinkwaterbedrijven is zo ingebed in de beleidscyclus die ten grondslag ligt aan de Omgevingswet.

Om integraal inzicht te krijgen in de knelpunten voor bescherming van de drinkwaterwinningen
hebben de provincies op vrijwillige basis samen met de waterbeheerders en gemeenten voor alle
kwetsbare grondwater-, oevergrondwater- en oppervlaktewaterwinningen gebiedsdossiers
opgesteld.
In deze gebiedsdossiers is per beschermingsgebied integraal in beeld gebracht welke knelpunten en bedreigingen
aan de orde zijn en welke maatregelen getroffen moeten worden. Het is naar het oordeel van de regering
prematuur om de opstelling van gebiedsdossiers wettelijk verplicht te stellen, omdat het instrument door
betrokken partijen adequaat wordt opgepakt en een gezamenlijk traject in gang is gezet om te bezien op welke
wijze het instrument nog aan effectiviteit kan winnen.
Naar aanleiding van de uitkomsten van dat traject en de mid term review van de Beleidsnota Drinkwater in 2017
zal nader worden besloten over een eventuele juridische verankering van de gebiedsdossiers. De maatregelen die
voortvloeien uit de gebiedsdossiers kunnen wel worden opgenomen in de hiervoor genoemde
waterprogramma’s, waterbeheer-programma’s en stroomgebiedbeheerplannen. Dat is in lijn met de cyclus van
planvorming, uitvoering en monitoring op grond van de kaderrichtlijn water.

De regeling in artikel 2.21, tweede lid, onder b is (voor de rijkswateren) implementatie van artikel 7,
eerste lid, van de Kaderrichtlijn water. Dit artikel vereist dat de waterlichamen worden aangewezen,
die voor de onttrekking van voor menselijke consumptie bestemd water worden gebruikt, en dagelijks
gemiddeld meer dan 10 m3 per dag leveren of meer dan 50 personen bedienen. De verplichting om
deze waterlichamen aan te wijzen is nu opgenomen in artikel 4.7 van het Waterbesluit. In het Besluit
kwaliteitseisen en monitoring water 2009 zijn de milieukwaliteitseisen opgenomen die gelden voor
waterwinlocaties uit oppervlaktewater.
Bij het opstellen van het nationale waterplan en het beheerplan voor de rijkswateren moet rekening worden
gehouden met deze milieukwaliteitseisen. Hiermee wordt gezorgd dat de voor de drinkwaterwinning gewenste
waterkwaliteit wordt gehaald. De kaderrichtlijn water verplicht er niet toe dat er specifieke regels (vergelijkbaar
met de regels die de provincies stellen voor grondwaterbeschermingsgebieden) worden gesteld ter bescherming
van oppervlaktewaterlichamen waaruit water voor de drinkwaterbereiding wordt gewonnen. De regering zal wel,
zoals aangekondigd in de Beleidsnota Drinkwater, samen met provincies en waterschappen het instellen van
ruimtelijke beschermingszones rondom oppervlaktewaterwinningen nader verkennen en uitwerken.
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Emissieplafonds

Geluid
Voor geluid is de figuur van emissieplafonds niet nieuw. De Wet milieubeheer kent momenteel al
geluidproductieplafonds voor rijkswegen en hoofdspoorwegen en onder de Omgevingswet wordt dit
instrument uitgebreid naar provinciale wegen en industrieterreinen. Die uitbreiding wordt geregeld
via de Aanvullingswet geluid.
Als in het omgevingsplan voor een bedrijfslocatie, bedrijventerrein of industrieterrein een emissieplafond wordt
vastgesteld, verloopt de besluitvorming van de gemeenteraad volgens de procedure van afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht. In aanvulling daarop is geregeld dat de kennisgeving, bedoeld in artikel 3:12 van die
wet, ook in de Staatscourant wordt geplaatst en ook elektronisch plaatsvindt en dat het ontwerpbesluit met de
daarbij behorende stukken ook elektronisch beschikbaar wordt gesteld.
Binnen deze procedure is voorzien in inspraak en het indienen van zienswijzen. Deze regeling is identiek aan de
huidige procedure voor bestemmingsplannen. Bijna elke gemeente voorziet daarnaast via een
inspraakverordening in de mogelijkheid tot het inspreken in de raad, voorafgaand aan de besluitvormende
vergadering.
Artikel 2.8 van de Omgevingswet voorziet in de mogelijkheid het vaststellen van delen van het omgevingsplan te
delegeren aan het college van burgemeester en wethouders. Dat wijzigt niet de procedure voor vaststelling van
dat besluit. Zoals bij elke vorm van wet- en regelgeving zullen de bij het omgevingsplan te stellen regels – waartoe
de vaststelling van een emissieplafond en de hoogte daarvan behoort – moeten worden bezien op hun gevolgen
en effecten. Aansluitend op het onderzoek van de relevante feiten, belangen en omstandigheden geldt ook dat
het besluit deugdelijk en begrijpelijk moet worden gemotiveerd.

Over de relatie tussen het vaststellen van emissieplafonds en milieugebruiksruimte, wordt het
volgende opgemerkt. In situaties waar de gebruiksruimte beperkt is, en meerdere partijen die ruimte
willen gebruiken, is het nodig deze ruimte te verdelen en te beheren. Daarnaast kan een
bestuursorgaan de ambitie hebben om bepaalde kwaliteiten van de fysieke leefomgeving te
verbeteren. Of om bepaalde (nieuwe) activiteiten mogelijk te maken in gebieden die al met een hoge
milieubelasting te maken hebben.
Er zijn twee manier om te sturen op de gebruiksruimte: via een emissieplafond aan een bepaalde
activiteit of via een emissieplafond voor een specifieke locatie.
Sturen op het emissieplafond van een activiteit verloopt via de vergunningplichten, algemene (rijks)regels voor
activiteiten en maatwerkvoorschriften voor bedrijven. Deze sturingslijn gaat via het principe: «wie het eerst komt,
die het eerst maalt». Als de gebruiksruimte op is, kan er niet meer worden vergund. Een initiatiefnemer die wil
(door)ontwikkelen kan dat binnen de algemene regels doen of een vergunning of maatwerkvoorschrift aanvragen.
Deze manier kan heel efficiënt zijn als de milieudruk in een gebied niet hoog is. Sturen op het emissieplafond van
een locatie is meer planmatig. Dit gebeurt in het omgevingsplan. Daar kan de gebruiksruimte op een locatie
worden gelimiteerd tot een bepaald maximum. Het omgevingsplan creëert een recht op dat gebruik van de
locatie, tot aan de gestelde limiet of plafond, zelfs al start de activiteit klein en groeit die in de loop van de tijd.
De activiteit op een naastgelegen locatie heeft daar geen effect op, ook al «komt die het eerst». 1119

Een emissieplafond kan worden verbonden aan een specifieke milieubelastende activiteit. Als die
activiteit vergunningplichtig is kan dat plafond als een voorschrift aan die vergunning worden
verbonden.
In de praktijk gebeurt dit nu ook al vaak in vergunningen, waarin de emissie wordt gemaximeerd. Voor een
activiteit die is geregeld in het ontwerp-Bal kan dat door middel van een maatwerkvoorschrift, voor zover dit
besluit de mogelijkheid daartoe heeft opengesteld.
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Als emissieplafonds worden opgenomen in het omgevingsplan zullen deze worden verbonden aan
een specifieke locatie.
Dat kan een locatie zijn ter grootte van één bedrijfsperceel (kavel), maar het kan ook een locatie zijn waarop
meerdere bedrijven zijn gevestigd of kunnen worden gevestigd. Gedurende de laatste jaren zijn steeds meer
gemeenten overgegaan tot akoestische verkaveling van industrieterreinen. Voor industrieterreinen waarop zgn.
«grote lawaaimakers» zijn gevestigd of kunnen worden gevestigd zullen met de Aanvullingswet geluid wettelijk
verplichte geluidproductieplafonds worden ingevoerd, die ook de mogelijkheid van akoestische verkaveling zullen
kennen.
Met regels voor de verdeling van de totale geluidruimte wordt een doelmatige verdeling van de beschikbare
geluidruimte over de diverse percelen van het industrieterrein bewerkstelligd, waarmee een doelmatig
grondgebruik en het geluidproductieplafond voor de hele locatie wordt gewaarborgd. Het is niet nodig dat de
exacte toegelaten activiteit op de individuele bedrijfskavel wordt gereguleerd.
Elke activiteit die op het industrieterrein is toegelaten kan op de kavel plaatsvinden, als degene die de activiteit
onderneemt zich maar houdt aan de voor de kavel geldende geluidruimte. Dit heeft voordelen: ook kavels waarop
zich nog geen bedrijf heeft gevestigd, gelden de regels. Als een bedrijf vertrekt en er komt een ander bedrijf in de
plaats hoeven geen nieuwe regels voor dat nieuwe bedrijf te worden vastgesteld. De regels die het geluidplafond
op deze manier verdelen zijn dus niet verbonden aan de activiteit maar aan het perceel. 1120

Nec-richtlijn
De richtlijn nationale emissieplafonds, of nec-richtlijn (2001/81/EG) heeft het oogmerk om
grootschalige
luchtverontreiniging en verzuring in Europa terug te dringen, met het oog op
bescherming van de menselijke gezondheid en van natuurwaarden.
De nec-richtlijn bevat Europese plafonds voor een aantal verzurende en luchtverontreinigende stoffen. De
richtlijn kent per EU-lidstaat plafonds toe voor de totale emissies van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx),
vluchtige organische stoffen (VOS) en ammoniak (NH3) in 2010. De richtlijn bevat eveneens
rapportageverplichtingen voor de lidstaten over de wijze waarop zij voldoen aan de eisen met betrekking tot de
nationale emissieplafonds voor 2010.1121
De nec-richtlijn werd oorspronkelijk geïmplementeerd in de Wet inzake de luchtverontreiniging, later zijn de
bepalingen over de nationale emissieplafonds overgezet in de Wet milieubeheer.

Implementatie in de Omgevingswet
In de Omgevingswet wordt in artikel 2.15 een opsomming gegeven van omgevingswaarden voor het
milieucompartiment die op rijksniveau door middel van een algemene maatregel van bestuur moeten
worden vastgesteld. Deze verplichting biedt de basis voor onder meer de implementatie van de necrichtlijn.
Bij de algemene maatregel van bestuur, waarbij omgevingswaarden worden vastgesteld, moet de juridische
kwalificatie daarvan worden aangegeven: wat voor verplichting betreft het, en voor wie; geldt een termijn; geldt
de verplichting voor het hele grondgebied? Maatwerk is mogelijk, zoals bijvoorbeeld bij de verplichtingen die uit
de nec-richtlijn voortvloeien. In afdeling 3.2 Omgevingswet wordt bepaald dat, gelet op de EU-verplichtingen,
programma’s worden opgesteld om dergelijke verplichtingen te bereiken. Voor de nec-richtlijn is de verplichting
gehaald, zodat het desbetreffende programma is «uitgewerkt». Wanneer de (aangekondigde) nieuwe necrichtlijn is opgesteld, en deze een planverplichting bevat, kan deze in afdeling 3.2 worden toegevoegd.
Overigens geldt op grond van artikel 3.9 ook een meer algemene planverplichting. Als uit de monitoring op grond
van afdeling 20.1 blijkt dat niet tijdig wordt voldaan of zal worden voldaan aan een omgevingswaarde, zal een
programma moeten worden opgesteld dat erop is gericht om aan de omgevingswaarde te (blijven) voldoen. In
artikel 20.1 staat de kernbepaling voor de monitoring: op grond van monitoring wordt bepaald of aan de
omgevingswaarden wordt voldaan. In uitvoeringsregelgeving wordt het systeem van monitoring uitgewerkt en
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aangewezen wat het verantwoordelijke bestuursorgaan is voor het meten of berekenen van de kwalitatieve
toestand van het desbetreffende aspect van de fysieke leefomgeving. De nec-richtlijn bevat concrete
verplichtingen tot monitoring, die zullen worden uitgewerkt krachtens afdeling 20.1.

De regeling over de nationale emissieplafonds voor lucht (ter implementatie van de nec-richtlijn, in
aanvulling op hetgeen de Wet milieubeheer bepaalt) is overgenomen in hoofdstukken 2 en 3 van het
wetsvoorstel.
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40.

Erfgoedwet

De Omgevingswet bevat bepalingen over archeologie. De Erfgoedwet en (het stelsel van) de Omgevingswet zijn
in die zin complementair en borgen samen de implementatie van het verdrag van Valletta.
Een aantal specifieke bepalingen over de archeologische monumentenzorg dat niet direct of niet uitsluitend
gerelateerd is aan de fysieke leefomgeving staat in de Erfgoedwet. Deze wet bevat de relevante
definitiebepalingen, regelt de aanwijzing van (archeologische) rijksmonumenten, de subsidieverstrekking voor
instandhouding daarvan, het stelsel voor de certificering om het professioneel verrichten van opgravingen te
borgen, de meldingsplicht voor archeologische vondsten en waarnemingen, de eigendom van archeologische
vondsten, de archeologische depots en de informatievoorziening via een archeologisch informatiesysteem.
In het stelsel van de Omgevingswet zijn geregeld: de borging van het belang van de archeologische
monumentenzorg via het omgevingsplan en de grondexploitatie, de vergunningverlening voor het verstoren van
archeologische (rijks)monumenten, inclusief de aanvraagvereisten voor aanvragen om omgevingsvergunningen
voor dergelijke activiteiten, de voorschriften die in het belang van de archeologische monumentenzorg aan
omgevingsvergunningen kunnen worden verbonden en de schadevergoedingsbepalingen, de gedoogplicht tot
het toestaan van betreding van terreinen voor noodzakelijk archeologisch onderzoek, en de regeling voor
archeologische toevalsvondsten van algemeen belang. 1122
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41.

Experimenteerbepaling

Inleiding
Op wetsniveau zijn enkele regelingen van belang voor innovatie. De generieke regeling voor
gelijkwaardigheid bij algemene regels biedt de initiatiefnemer de ruimte om nieuwe middelen toe te
passen in plaats van voorgeschreven middelen. Zo heeft het bevoegd gezag ruimte om rekening te
houden met specifieke omstandigheden en innovatieve ontwikkelingen door:
• via maatwerk af te wijken van algemene rijksregels en regels in verordeningen;
• via een vergunning voor een afwijkactiviteit af te wijken van regels over activiteiten in het
omgevingsplan.
Daarnaast is de regeling voor het projectbesluit zo vormgegeven dat de initiatiefnemer ervoor kan
kiezen uitvoeringsbesluiten pas aan te vragen, nadat de aanbesteding van het project heeft
plaatsgevonden. Daarmee is er meer ruimte voor innovatieve vormen van aanbesteden.
Sluitstuk is de experimenteerbepaling biedt voor specifieke innovatieve projecten aanvullend ruimte
voor zover EU-regelgeving dat mogelijk maakt.
Regelgeving wordt ook gebruikt om bedrijven uit te dagen om oplossingen te zoeken die bijdragen aan een betere kwaliteit
van de fysieke leefomgeving. Voorbeelden zijn de verplichting om de beste beschikbare technieken toe te passen bij
installaties, het afdwingen van nieuwe technieken door periodieke aanscherping van de energieprestatiecoëfficiënt in het
Bouwbesluit en het verbod op verkoop van gloeilampen voor huishoudelijk gebruik.

Hoofdstuk 23 Omgevingswet bevat een experimenteerbepaling ter opvolging van de huidige regeling
uit de Crisis- en herstelwet. Deze bepaling is bedoeld om extra ruimte te bieden om af te wijken van
bepalingen bij of krachtens de Omgevingswet en van de andere wetten die in het artikel worden
genoemd. De experimenteerbepaling heeft betrekking op alle omgevingswaarden, instructieregels,
algemene regels en procedures in bij of krachtens AMvB aangewezen gevallen. 1123
Het biedt een oplossing voor projecten die gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving of de besluitvorming daarover, maar die niet gerealiseerd kunnen worden onder de geldende
regelgeving. Net als bij de Crisis- en herstelwet is de gedachte hierachter dat het proces van wetgeving vaak
achterloopt op initiatieven vanuit de samenleving en op technologische ontwikkelingen zoals nieuwe
duurzame technieken of nieuwe materialen.

Een experimenteerbepaling maakt het mogelijk om bij experiment eerst na te gaan of deze
vernieuwingen een verbetering zijn, voordat regelgeving generiek wordt aangepast.
De Voortgangsrapportage 2012–2013 over de uitvoering van de Crisis- en herstelwet constateert dat
experimenten een waardevolle bijdrage kunnen leveren bij het vernieuwen van regelgeving. Flexibiliteit,
maatwerk en eigen verantwoordelijkheid zijn hierbij trefwoorden.
Een voorbeeld van een experiment dat is uitgevoerd met toepassing van de Crisis- en herstelwet is de bouw
van zelfvoorzienende woningen. Voor de bouw van deze woningen was het nodig om af te kunnen wijken
van de reguliere eisen die worden gesteld aan bijvoorbeeld rioolaansluitingen, elektriciteitsvoorziening en
wateraansluiting.
Ook de bouw van een energieneutrale woonwijk in Meppel is een voorbeeld van een experiment waarbij is
afgeweken van de eisen die in het Bouwbesluit 2012 worden gesteld aan het gebouwgebonden
energieverbruik van nieuwbouwwoningen (de energieprestatiecoëfficiënt).
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De experimenteerbepaling is bedoeld voor die situaties waarin andere mogelijkheden die bij of
krachtens de Omgevingswet zijn opgenomen en waarin is voorzien in flexibiliteit, ontoereikend zijn.
Zo voorziet de Omgevingswet bijvoorbeeld in een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur te
bepalen dat initiatiefnemers met een ander, maar gelijkwaardig middel, aan de algemene regels voor de
activiteit kunnen voldoen (gelijkwaardigheidsbepaling). Bij sommige middelen is echter nog niet op voorhand
bekend of het middel gelijkwaardig is aan het voorgeschreven middel, zodat toepassing van de
gelijkwaardigheidsbepaling daar niet mogelijk is.

Het karakter van de experimenteerbepaling is daarmee anders dan bij toepassing van de andere
flexibiliteitsinstrumenten. Het gaat bij de experimenteerbepaling immers om «beproeven».
Wanneer de verwachting bestaat dat een bepaalde maatregel of procedure effectief zal zijn, maar de
vaststelling daarvan proefondervindelijk moet worden vastgesteld, kan het toepassen van de
experimenteerbepaling zinvol zijn om de effectiviteit inzichtelijk te maken.
Er is voorzien in de nodige waarborgen omdat wordt afgeweken van een of meer wettelijke
bepalingen. Zo is allereerst bepaald dat een experiment alleen wordt aangewezen als dit beoogt bij te
dragen aan het nastreven van de doelen, bedoeld in artikel 1.3, aanhef en onder a, waaronder de
verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de te volgen procedures of de
besluitvorming daarover. 1124
Een nog verdere wettelijke afbakening van het toepassingsbereik is niet gewenst, omdat de experimenteerbepaling is opgenomen om experimenten te kunnen uitvoeren met betrekking tot onderwerpen die nu
nog niet zijn geïdentificeerd. Het gaat dus om bijzondere situaties waar de Omgevingswet niet in voorziet,
bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen. Deze experimenten kunnen betrekking hebben op procedurele
en inhoudelijke aspecten.

De experimenten worden bij algemene maatregel van bestuur aangewezen. Daarbij wordt ook bepaald
welke afwijking is toegestaan en hoe lang de afwijking mag duren.
Afwijken is alleen toegestaan als dit niet in strijd is met internationale verplichtingen. Dat wil zeggen dat
bijvoorbeeld niet van EU-richtlijnen kan worden afgeweken. Dit betekent bijvoorbeeld dat van de
omgevingswaarden voor luchtkwaliteit niet verder kan worden afgeweken dan wat de richtlijn luchtkwaliteit
toelaat en dat ook alleen van de Wet natuurbescherming kan worden afgeweken voor zover onder andere de
vogelrichtlijn en habitatrichtlijn daar niet aan in de weg staan. 3/258

Bestuursorganen, maar ook particuliere initiatiefnemers (al dan niet via een bestuursorgaan), kunnen
experimenten aandragen. Het experiment is naar zijn aard tijdelijk en is afgebakend tot een bepaald
gebied of andere concrete situatie.
De toegestane afwijking kan er echter in bepaalde gevallen toe leiden dat voor een bepaalde activiteit of project
sprake blijft van een permanente afwijking van de regelgeving. Een voorbeeld is een woningbouwproject
waaraan, bij wijze van experiment, extra isolatie-eisen zijn gesteld, in afwijking van de daarvoor geldende
regelgeving. De woningen die in deze wijk gerealiseerd worden zullen altijd moeten voldoen aan de
voorwaarden vastgelegd in de algemene maatregel van bestuur waarin dit experiment is geregeld.
In het bij algemene maatregel van bestuur aangegeven experiment wordt daarom aangegeven welke
afwijkingen na het experiment nog zijn toegestaan, bijvoorbeeld in verband met gerealiseerde activiteiten.
Afhankelijk van de aard van het experiment wordt eveneens bepaald hoe over de voortgang en resultaten van
het experiment wordt gerapporteerd of hoe het experiment wordt geëvalueerd. Als het experiment het
gewenste effect heeft, kan het worden omgezet in regelgeving.
1124
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Experimenten gericht op de verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving
Het is belangrijk is dat de toepassingsbereik van de experimenteerbepaling is begrensd. het
toepassingsbereik is afgebakend tot experimenten die gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van
de fysieke leefomgeving of de besluitvorming daarover, maar die niet gerealiseerd kunnen worden
onder de geldende regelgeving.
Net als bij de Crisis- en herstelwet is dus het dus een vereiste dat de experimenten in ieder geval strekken tot
de in onderdeel a van artikel 1.3 van de Omgevingswet genoemde doelstelling, namelijk het bereiken en in
stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. De
experimenteerbepaling kan dus niet slechts ingezet worden voor de doelstelling bedoeld in 1.3, aanhef en onder
b, waaronder de realisatie van maatschappelijke functies. 1125

Verlenging als na evaluatie een wetswijziging gewenst is
Artikel 23, vierde lid Omgevingswet voorziet in een mogelijkheid om het experiment vijf jaar te
verlengen, om hiermee de termijn van een voorgenomen wetswijziging te overbruggen.
In de Voortgangsrapportage 2012–2013 over de uitvoering van de Crisis- en herstelwet wordt geconstateerd
dat de experimenten een waardevolle bijdrage kunnen leveren bij het vernieuwen van regelgeving. Na evaluatie
van een experiment kan dan ook worden besloten tot wetswijziging.

De verlenging heeft tot doel om tussentijdse strijd met regelgeving te voorkomen in de wetenschap
dat uit de evaluatie blijkt dat een wetswijziging gewenst is en ter hand wordt genomen. Op grond van
artikel 23.3, vierde lid, van de Omgevingswet kan het experiment in dat geval met maximaal vijf jaar
worden verlengd.
De verlenging kan dus inderdaad ook zien op afwijking van normstelling en omgevingswaarden maar dan alleen
in die gevallen waarin het experiment blijkens een evaluatie succesvol is. Er is in de situatie waarop artikel 23.3,
vierde lid, ziet dan ook geen herstel nodig van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving waarvoor bijvoorbeeld
een programma nodig is.

De experimenteerbepaling kan ook van belang zijn voor procedures. Een voorbeeld van de manier
waarop een experiment de opstap kan zijn voor een generieke regel is het «tijdelijk gebruik».
Voorbeeld: Bij de transformatie van het voormalige Philipsterrein Strijp-S naar gemengd stedelijk gebied is een
tussenstap nodig met tijdelijk gebruik om het gebied aantrekkelijk en levendig te houden. De huidige wetgeving
staat tijdelijk gebruik toe voor maximaal 5 jaar en de toestemmingsprocedure neemt 26 weken in beslag. Dat
blijkt niet goed te werken. Bij wijze van experiment wordt tijdelijk gebruik maximaal 15 jaar toegestaan, zodat
investeren in de tijdelijke functie rendabel kan worden. De toestemmingsprocedure is ingekort tot 8 weken,
waardoor flexibel kan worden ingespeeld op zich voordoende kansen. Deze aanpak heeft zo veel succes dat
deze formule (10 jaar, 8 weken) in de wet voor het permanent maken van de Crisis- en herstelwet174
terugkomt. Ook de Omgevingswet kent een termijn van 8 weken voor vergunningverlening voor het afwijken
van het omgevingsplan. 1126

Rechtsbescherming tegen toepassing experimenteerbepaling
De AMvB waarin experimenten worden aangewezen, is een besluit inhoudende algemeen
verbindende voorschriften. Een dergelijk besluit is op grond van artikel 8:3, eerste lid, Awb niet
appellabel. De bij AMvB toegestane afwijking van een regel kan echter toegepast worden bij concrete
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besluiten, zoals een omgevingsvergunning. Als er beroep wordt ingesteld tegen dit concrete besluit
kan de geldigheid van de AMvB daarmee indirect in een beroepsprocedure aan de orde worden gesteld
(exceptieve toetsing).

Wanneer het gaat om termijnstelling, maakt de experimenteerbepaling een onderscheid tussen de
duur van een experiment en de termijn waarbij wordt afgeweken van regelgeving. Deze termijnen
hoeven niet altijd gelijk te lopen, daarom moet bij AMvB duidelijkheid gegeven worden over de duur
van het experiment en duur van de afwijking.
De afwijking van bijvoorbeeld een procedurebepaling kan eenmalig zijn, terwijl het experiment vijf jaar duurt.
Voor omgevingswaarden is bepaald dat de afwijking niet langer dan tien jaar mag duren. In de AMvB voor het
experiment kan verder worden bepaald wanneer het experiment wordt beëindigd als de resultaten tegenvallen.
In de AMvB wordt ook opgenomen hoe de evaluatie en monitoring van het experiment wordt uitgevoerd.
Daarbij kan ook worden bepaald welke bijsturing gewenst is in verband met ongewenste gevolgen voor de
fysieke leefomgeving, als dit uit de monitoring blijkt. 1127
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42.

Financiële bepalingen

Hoofdstuk 13 Omgevingswet bevat een aantal bevoegdheden met een overwegend financieel
karakter, die bij de uitvoering van het beleid op het gebied van de fysieke leefomgeving worden
ingezet. In de Omgevingswet zijn financiële bepalingen uit bestaande wetten overgenomen en waar
mogelijk geïntegreerd. Het betreft:
(a) financiële bepalingen over vergunningen (financiële zekerheidstelling),
(b) leges,
(c) interbestuurlijke financiële regelingen,
Bij de integratie van andere wetten in latere modules worden bepalingen voor heffingen,
tegemoetkomingen, fondsen, statiegeld en retourpremies in dit hoofdstuk opgenomen. Financiële
bepalingen met een strafrechtelijk karakter, zoals dwangsom en boete, zijn opgenomen in hoofdstuk
18. De bepalingen over grondexploitatie zijn opgenomen in hoofdstuk 12 en de bepalingen over schade
komen in hoofdstuk 15.
De meeste wetten die opgaan in de Omgevingswet bevatten bevoegdheden met een financieel
karakter. Deels betreft het zelfstandige instrumenten zoals heffingen, deels dienen ze ter
ondersteuning van andere bevoegdheden.
Voorbeelden van dat laatste zijn leges en financiële voorwaarden in vergunningen. In de Omgevingswet worden
bepalingen die rechtstreeks betrekking hebben op besluiten overgenomen en waar mogelijk geïntegreerd. Het
gaat om financiële bepalingen over vergunningen, leges en interbestuurlijke financieringsregelingen.1128

Interbestuurlijke bepalingen
Bij interbestuurlijke bepalingen gaat het om financiële regelingen tussen bestuursorganen onderling.
Het betreft onder meer de regeling van de vergoeding van incidentele kosten (zoals planschade) van
belangenbehartiging door bestuursorganen, gemaakt op verzoek van een ander bestuursorgaan of
mede ter behartiging van een belang van dat andere bestuursorgaan. Dergelijke regelingen bestaan
op dit moment in de ruimtelijke ordening en in het waterbeheer.
De Omgevingswet bevat een aan de Wro ontleende bepaling voor de gevallen dat de gemeente met het
verzoekende bestuursorgaan of het bestuursorgaan wiens belangen worden behartigd geen overeenstemming
kan bereiken over de vergoeding van deze kosten. Bijvoorbeeld een verzoek van een buurgemeente om bij het
omgevingsplan nadere regels te stellen aan een specifieke functietoekenning in het grensgebied tussen beide
gemeenten.
Omdat het om incidentele en projectgerelateerde vergoedingen van schade en kosten gaat, is het onderbrengen
ervan in het Gemeente- of Provinciefonds of het omzetten in een specifieke uitkering niet mogelijk. Het is geen
subsidie in de zin van de Awb, omdat het om een vorm van taakbehartiging gaat op verzoek of mede ter
behartiging van een ander bestuursorgaan. Met het oog op het kostenveroorzakersbeginsel is een voorziening
wenselijk. Daarom zijn in de Omgevingswet bepalingen opgenomen die aansluiten bij eerder genoemde
regelingen.1129

Voor zover de Omgevingswet leidt tot nieuwe verplichtingen voor gemeenten of provincies is het op
grond van artikel 108 van de Gemeentewet respectievelijk artikel 110 van de Provinciewet verplicht
dat het Rijk de kosten vergoedt (via gemeentefonds en provinciefonds).
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Het vijfde lid van artikel 110 Gemeentewet bepaalt dat het vaststellen van een programma niet kan worden
opgedragen, dan nadat is aangegeven hoe de financiële gevolgen ervan voor de gemeente worden
gecompenseerd. Als een wettelijk voorschrift of schriftelijk verzoek van een ander bestuursorgaan leidt tot
incidentele kosten voor een ander bestuursorgaan en die kosten vallen niet onder de dekking van het
Gemeentefonds of Provinciefonds of een specifieke uitkering op grond van de Financiële verhoudingswet, is het
wenselijk dat het bestuursorgaan dat die kosten veroorzaakt die ook draagt.
Voor de in de Omgevingswet opgenomen rijksomgevingswaarden zal het overigens eerder uitzondering dan regel
zijn dat de gemeente aan de lat zal staan voor het vaststellen van een programma bij dreigende overschrijding.
De wijze van financiering van maatregelen die in een programma kunnen worden opgenomen, is aan het
betreffende bestuursorgaan zelf. De financiële haalbaarheid van maatregelen is een overweging om maatregelen
al dan niet in een programma op te nemen.

Verder zijn twee financiële bepalingen uit de Ontgrondingenwet overgenomen:
1. de bevoegdheid om te bepalen dat een vergunninghouder het ontgronde gebied niet zelf hoeft
te herinrichten, maar in plaats daarvan een bedrag moet betalen;
2. de bevoegdheid om de vergunninghouder te verplichten de kosten te betalen van het beheer
van het ontgronde gebied en de aanpassingsinrichting van de omgeving en het beheer
daarvan.

Al geruime tijd is het beleid, dat de ontgronder ook verantwoordelijk is voor de herinrichting van een
gebied en de financiering van het beheer. Als de ontgronder, zoals tegenwoordig gebruikelijk, de
herinrichting zelf uitvoert of laat uitvoeren is betaling van een bedrag vanzelfsprekend niet vereist. Als
andere partijen een rol spelen, heeft het de voorkeur om langs minnelijke weg overeenstemming te
bereiken over alle aspecten die van belang zijn en dat neer te leggen in een privaatrechtelijke
overeenkomst.
De financiële bepaling is echter nodig om achter de hand te hebben voor het geval dat de omstandigheden bij
een specifiek project daar om vragen. Het achterwege laten zou betekenen dat een veroorzaker onder zijn
verplichtingen uitkomt, wat tot extra lasten voor het bevoegd gezag leidt. De Omgevingswet biedt een basis
voor het stellen van dergelijke voorschriften. De nadere uitwerking vindt plaats bij algemene maatregel van
bestuur.
Hoofdstuk 12 (grondexploitatie) bevat overigens ook een grondslag voor een financieel voorschrift bij een
vergunning. Dat betreft de verplichting om in bepaalde gevallen aan een omgevingsvergunning voor een
bouwactiviteit een financieel voorschrift op te nemen tot betaling van een exploitatiebijdrage.

In het besluit is niet bepaald welke vorm de financiële zekerheidsstelling moet hebben. In beginsel
wordt de voorkeur van de initiatiefnemer door het bevoegd gezag gevolgd als de gekozen vorm
voldoende zekerheid biedt. Hiermee wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt van flexibiliteit en
vertrouwen in zowel de initiatiefnemer als de overheid.1130

Tariefstelling door de Commissie voor de milieueffectrapportage
Hoofdstuk 13 Omgevingswet bevat verder een wettelijke regeling voor de vergoeding van adviezen
van de Commissie voor de milieueffectrapportage. Deze regeling sluit aan op de regeling die wordt
opgenomen in artikel 2.23a van de Wet milieubeheer. 1131
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Overeenkomsten over vrijwaring voor schade (planschadeovereenkomst)
In enkele in de Omgevingswet te integreren wetten staan bepalingen over overeenkomsten van
schadevrijwaring. Daarin is opgenomen dat eventueel door het bevoegd gezag uit te keren schade als
gevolg van het besluit of project wordt vergoed door de aanvrager.
De Invoeringswet Omgevingswet zal in ieder geval de desbetreffende regels uit de Wro integreren. Bezien zal
worden of die regels in dit hoofdstuk of in hoofdstuk 15 (schade) worden opgenomen. De Omgevingswet zal
gemeenten, net als de Wro, de mogelijkheid bieden om met een aanvrager van een omgevingsplan,
omgevingsvergunning of projectbesluit een overeenkomst voor vrijwaring van planschade te sluiten. Deze
schade wordt verhaald op de aanvrager van het project dat de schade met zich meebrengt.121 De bevoegdheid
tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst blijft wenselijk vanuit het veroorzakers- en profijtbeginsel. De
schadevrijwaring kan worden meegenomen in een overeenkomst over grondexploitatie. 1132
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43.

Financiële zekerheid (stellen)

De Omgevingswet biedt een grondslag om voor enkele specifieke gevallen in een vergunning
financiële voorschriften op te nemen. Het gaat hier om het bieden van financiële zekerheid voor het
nakomen van verplichtingen die in de vergunning zijn opgenomen, of voor de dekking van
aansprakelijkheid uit schade.
Dit is opgenomen in artikel 4.1 van de Wabo, artikel 6.20 van de Waterwet en artikel 3, derde lid, van de
Ontgrondingenwet. De gevallen worden bij algemene maatregel van bestuur aangewezen. Daarbij zal worden
aangehaakt bij de huidige situatie.

Met de voorgestelde regeling, waarin een bevoegdheid is opgenomen voor het stellen van financiële
zekerheid in het Omgevingsbesluit, geeft het kabinet uitvoering aan deze moties en wordt invulling
gegeven aan het beginsel dat de vervuiler betaalt.
De stakeholders zijn gedurende het proces betrokken bij de mogelijkheden en afweging om financiële
zekerheidsstelling in de vergunning voor majeure risicobedrijven op te nemen. Ten opzichte van het Befize, dat
betrekking had op circa 10.000 bedrijven, gaat het nu om een veel beperktere groep bedrijven (circa 480),
waarvoor de gevolgen voor de fysieke leefomgeving en de afwenteling van de kosten op de maatschappij zeer
groot kunnen zijn.

Het bevoegd gezag kan zelf afwegen of financiële zekerheidsstelling noodzakelijk is. Bovendien kan de
vergunninghouder in beginsel zelf voorstellen welke vorm de zekerheidsstelling krijgt, mits de
voorgestelde vorm voldoende zekerheid biedt. Slechts voor een beperkt aantal gevallen wordt het
stellen van financiële zekerheid verplicht.
Voor deze activiteiten geldt op basis van de bestaande regelgeving al een verplichting tot het stellen van financiële
zekerheid. Deze verplichte gevallen worden in het Invoeringsbesluit in een apart artikel aangewezen en komen
vervolgens in het Omgevingsbesluit terecht. Het gaat dan onder meer om het storten van baggerspecie op land,
het storten of verzamelen van winningsafvalstoffen en het opslaan, herverpakken of bewerken van vuurwerk 1133.
Sinds het intrekken van het Besluit financiële zekerheid milieubeheer zijn twee chemiebedrijven die ernstige
schade aan de fysieke leefomgeving hebben veroorzaakt failliet gegaan, waarbij de zeer hoge herstelkosten voor
de milieuschade niet meer konden worden verhaald op de veroorzaker. Als gevolg hiervan zijn de kosten
afgewenteld op de overheid (en indirect op de samenleving). Het ging per geval om tientallen miljoenen euro’s.
Naar aanleiding hiervan zijn in 2013 twee moties aangenomen, waarbij de regering is verzocht om de
mogelijkheden te onderzoeken dat bedrijven zelf zorg dragen voor de saneringskosten bij faillissement en om de
financiële aansprakelijkheid van de overheid waar mogelijk te beperken door nadere eisen te kunnen stellen (of
voorzieningen te treffen) voor het opruimen van terreinen bij beëindiging van activiteiten. Ter uitvoering van deze
moties is advies gevraagd aan de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur. In vervolg hierop is aan de Kamer
aangekondigd dat het kabinet in overleg met de betrokken stakeholders (waaronder IPO, VNO/NCW, VNCI) de
mogelijkheden nagaat om financiële zekerheidsstelling in de vergunning voor majeure risicobedrijven op te
nemen.

Financiële zekerheid kan worden opgelegd voor het nakomen van in de omgevingsvergunning
geldende verplichtingen.
Deze zekerheidsstelling is in ieder geval van belang wanneer het gaat om voorschriften die moeten worden
nagekomen na het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten of na een faillissement. Met de financiële
zekerheidsstelling wordt dan geborgd dat er voldoende financiële middelen zijn om voorschriften na te komen of
eventuele aansprakelijkheid af te dekken.
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Financiële zekerheid kan ook worden opgelegd ter dekking van aansprakelijkheid voor schade die
voortvloeit uit door de activiteit veroorzaakte nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving.
Met een financiële zekerheidsstelling kan bijvoorbeeld worden voorkomen dat de kosten voor het opruimen of
herstellen van die schade op de samenleving drukken, in plaats van op de vergunninghouder. Dit geeft invulling aan
het beginsel ‘de vervuiler betaalt’.
Voor de aanwijzing van de gevallen is aansluiting gezocht bij activiteiten waarvoor op grond van de Waterwet en
Ontgrondingenwet financiële zekerheidsstelling kon worden gesteld. Daarnaast is voor majeure risicobedrijven
(bedrijven binnen de chemische industrie die een ippc-installatie, als genoemd in bijlage 1, categorie 4, bij de
richtlijn industriële emissies, exploiteren en bedrijven die onder de Seveso-richtlijn vallen) de mogelijkheid tot
financiële zekerheidsstelling toegevoegd.
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44.

Flexibileitsbepalingen

De fysieke leefomgeving in Nederland is gevarieerd. Er zijn drukbevolkte verstedelijkte gebieden,
landelijke gebieden, natuurgebieden en grote wateren. Ook binnen die gebieden is er grote variatie.
Er zijn fysieke verschillen in bodemgesteldheid, in functies enzovoort. Ook zijn er verschillen in
ontwikkelingsrichting van gebieden, zoals landelijke gebieden waar de bevolking krimpt tegenover
landelijke gebieden die steeds meer de invloed van de stad voelen, of stabiele stadswijken tegenover
transformatiegebieden. Dat vraagt om sturing op maat, zodat zo goed mogelijk rekening wordt
gehouden met lokale omstandigheden en ontwikkelingen. 1134
Die mogelijkheden biedt de Omgevingswet voor decentrale overheden en voor burgers en bedrijven. Zonder
flexibiliteit kan er onvoldoende rekening worden gehouden met die verschillen. Dan is een regel die geldt
voor het hele land soms onvoldoende beschermend in een kwetsbaar gebied, of soms juist te streng. Zonder
flexibiliteit kan er geen rekening worden gehouden met cumulatie van gevolgen voor de fysieke leefomgeving.
Zonder flexibiliteit kan er geen rekening worden gehouden met de nieuwe innovatieve oplossingen van een
bedrijf. Een van de grote spanningsvelden in besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving is die
tussen het mogelijk maken van nieuwe, potentieel belastende, ontwikkelingen en de bescherming van de
fysieke leefomgeving. Aan de ene kant is er de roep om meer flexibiliteit, aan de andere kant om meer
zekerheid. De regering wil op een nieuwe wijze hieraan invulling geven, een wijze die tot kwalitatief betere
besluitvorming en betere projecten moet leiden.

Doordat onderwerpen als «flexibiliteit» en «afwegingsruimte» in het maatschappelijk discours
centraal zijn komen te staan, lijkt soms ten onrechte de indruk te ontstaan dat de bescherming van
natuur en milieu op losse schroeven wordt gezet met de Omgevingswet. De flexibiliteitsbepalingen in
de Omgevingswet zijn steeds bedoeld om de doelen van de wet te dienen – dus om de fysieke
leefomgeving goed te beschermen en doelmatig te benutten.
Ze vormen geen vrijbrief voor bevoegde instanties om sterk eenzijdige afwegingen te maken, maar bieden
gelegenheid om betere en meer samenhangende afwegingen te maken. Dat sluit aan bij opgaven waarvoor
de samenleving staat en de regionale verschillen in Nederland. De Omgevingswet moet leiden tot een betere
kwaliteit van de besluitvorming en daarmee tot een betere kwaliteit van de fysieke leefomgeving.

Waar het Rijk door regels te stellen verantwoordelijkheid naar zich toetrekt, neemt het in meer of
mindere mate ruimte voor bestuursorganen en voor burgers en bedrijven weg. De flexibiliteit is
bedoeld om een deel van die verantwoordelijkheid weer terug te geven in concrete situaties waarin
één of meer landelijke regelingen niet goed passen. De afwegingsruimte wordt echter nooit groter
dan wanneer het Rijk geen regels zou stellen: de doelen van de wet en de procedures voor
besluitvorming blijven het speelveld bepalen.
De regering wil geen stapeling van flexibiliteitsbepalingen. Elke vorm van flexibiliteit is daarom gekoppeld
aan een specifiek instrument van de Omgevingswet. Er zijn flexibiliteitsbepalingen voor de regels die gericht
zijn tot burgers en bedrijven (algemene regels, omgevingsvergunningen) en voor de regels die gericht zijn tot
bestuursorganen (instructieregels).
In het laatste geval wordt meestal gesproken over «bestuurlijke afwegingsruimte». Deze flexibiliteitsmogelijkheden staan naast elkaar. Bovendien maakt de toepassing van één vorm van flexibiliteit de andere
vaak onnodig, omdat er voldoende manoeuvreerruimte ontstaat voor degene die de regel moet naleven.
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De Omgevingswet kent drie hoofdsoorten van flexibiliteit:
1. Ruimte in de regels. Omdat de inhoudelijke regels, net als nu, vooral worden opgenomen in
de AMvB’s is deze vorm van flexibiliteit vooral van belang voor de uitvoeringsregelgeving. Bij
het opnieuw uitschrijven van de regels wordt bezien welke ruimte kan worden geboden
zonder dat de beleidsdoelstellingen achter de regels in het gedrang komen.
Uitgangspunt hierbij is een gelijkwaardig beschermingsniveau. In sommige gevallen kan een regel echter
meer open of flexibel worden geformuleerd zonder dat de achterliggende doelstelling in het gedrang
komt. Zeker als het gaat om instructieregels aan het lokaal bestuur ziet de regering dat niet als
verslechtering van het beschermingsniveau, maar als het dichter bij de burger brengen van de
besluitvorming. Als er bijvoorbeeld meer ruimte komt in de instructieregels over een omgevingsplan,
beslist de gemeenteraad in hoeverre deze benut wordt.
Verder lijkt het mogelijk om, vaker dan nu, uitzonderingen op regels op te nemen om situaties te
voorkomen waarin regels onevenredig bezwarend zijn (zoals een «hardheidsclausule» of een uitzondering
voor «niet in betekende mate»-gevallen). Een andere belangrijke mogelijkheid om meer ruimte te bieden
in regels is de omzetting van middelvoorschriften naar doelvoorschriften. Dit vergroot ook de kansen voor
een innovatieve invulling. Voor onderwerpen waarvoor toch gekozen zal worden voor
middelvoorschriften, biedt de Omgevingswet de mogelijkheid om een gelijkwaardige maatregel te
treffen die hetzelfde resultaat bereikt.

2. Gebiedsgericht maatwerk in decentrale regelgeving. In sommige gevallen is het wenselijk dat
een decentraal bestuursorgaan, gegeven de lokale of regionale omstandigheden, regels stelt
die afwijken van een landelijke regel of daar een nadere uitwerking aan geeft.
Dergelijke afwijkende regels kunnen gesteld worden voor het hele grondgebied van een bestuursorgaan,
maar ook voor een afgebakend gebied. Gebiedsgericht maatwerk wordt vastgesteld door de
gemeenteraad, het algemeen bestuur van een waterschap of provinciale staten en vastgelegd in
respectievelijk het omgevingsplan, de waterschapsverordening of de omgevingsverordening. De regering
ziet op dit moment twee omstandigheden waarin dit nodig zal zijn.
Ten eerste geeft de eerder beschreven variatie in de fysieke leefomgeving soms aanleiding voor
gebiedsgerichte regels op maat. Ten tweede kiest het Rijk omwille van een doelmatig overheidsbestuur
soms voor een landelijke standaardregel die in veel gevallen voldoet, maar waar decentrale overheden
die eigen beleid voeren van mogen afwijken. Een voorbeeld daarvan is de huidige Wet geurhinder en
veehouderij. 1135

3. Individueel maatwerk bij beschikking. In incidentele gevallen is het wenselijk dat het bevoegd
gezag, gegeven de specifieke omstandigheden bij een project of activiteit, bepaalde regels niet
toepast omdat het den bij een project of activiteit, bepaalde regels niet toepast omdat het
belang van de regel niet opweegt tegen andere belangen die in het geding zijn.
Bij algemene rijksregels zijn er verder gevallen waarin het bevoegd gezag aanvullende voorschriften moet kunnen
opleggen voor een specifieke activiteit als het beschermingsniveau van de landelijke regelgeving onvoldoende is. Die
afwijking geldt voor een individueel geval en slechts zo lang als dat nodig is. Deze drie vormen van flexibiliteit kunnen
zowel «bestuurlijke afwegings-ruimte» bieden aan bestuursorganen als flexibiliteit ofwel handelingsruimte bieden aan
burgers en bedrijven.

Dit leidt tot zes vormen van flexibiliteit van belang zijn voor de stelselherziening. Deze zijn in
onderstaand schema in beeld gebracht:
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Bestuurlijke afwegingsruimte
voor bestuursorganen in regels

Flexibiliteit in regels voor burgers
en bedrijven

Ruimte in de regels

Meer afwegingsruimte in de
uitvoeringsregeling (AMvB’s)

Meer handelingsruimte via
Uitvoeringsregelgeving +
Regeling voor gelijkwaardigheid bij
algemene regels (art.4.7)

Gebiedsgericht maatwerk

Gebiedsgerichte omgevingswaarden
op maat (art. 2.11, eerste lid) +
afwijking door provincie van
rijksinstructieregels (art. 2.25, vijfde
lid, onder a)

Maatwerkregels (art.4.6) + maatwerk
bij bepalen reikwijdte
vergunningplichten (art., 5.2, eerste
lid)

Individueel maatwerk

Ontheffing bij instructieregels
(Art.2.32)’

Maatwerkvoorschrift bij algemene
regels (art. 2.32)

De flexibiliteitsbepalingen zorgen voor regelgeving en besluitvorming op maat. Zowel de leefomgeving
als daarin voorkomende activiteiten zijn heel divers. Flexibiliteitsbepalingen bieden de ruimte om de
fysieke leefomgeving:
• beter te beschermen waar dat gewenst is, en
• intensiever te benutten waar dat mogelijk is. 1136
De landelijk geldende regels blijven het uitgangspunt en voldoen in het merendeel van de gevallen.
Maar de flexibiliteitsbepalingen kunnen ervoor zorgen dat in specifieke gevallen de doelen van de wet
beter worden gediend, dan met de onverkorte toepassing van de regels.
Die instrumenten moeten, uit oogpunt van voorspelbaarheid en rechtszekerheid, uiteraard met waarborgen zijn
omkleed. Zoals hierboven is beschreven worden deze begrensd door het specifieke belangenkader dat in de wet
is aangegeven.
Bijvoorbeeld de bescherming van het milieu. Daar kan niet van worden afgeweken. Belangrijk is ook dat
flexibiliteitsbepalingen niet altijd kunnen worden toegepast. Ze moeten bij AMvB expliciet worden «aangezet».
Daarbij wordt ook bepaald onder welke voorwaarden ze mogen worden ingezet.
Daarnaast zijn er procedurele randvoorwaarden. Bijvoorbeeld dat maatwerkregels bij verordening of
omgevingsplan moeten worden vastgesteld. Die doorlopen de daarvoor geldende procedures, voor een
omgevingsplan is dat afdeling 3.4 Awb en vaststelling door de gemeenteraad. Bij beschikkingen is ook altijd
beroep bij de rechter mogelijk.

In de Omgevingswet wordt een onderscheid gemaakt in twee categorieën van algemeen verbindende
voorschriften:
3. algemene regels die zijn gericht tot burgers en bedrijven voor het uitvoeren van
activiteiten in de fysieke leefomgeving enerzijds en
4. regels die gericht zijn tot bestuursorganen voor de uitoefening van hun wettelijke taken of
bevoegdheden anderzijds.
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Wat betreft de mogelijkheid om af te wijken van algemeen verbindende voorschriften over activiteiten
bevat de wet een drietal instrumenten: de regeling van gelijkwaardigheid (artikel 4.7 van de
Omgevingswet), de maatwerkvoorschriften (artikel 4.5) en de maatwerkregels (artikel 4.6).
Beperkte afwijkingsmogelijkheden «aan de achterkant»
Bezien is of op wetsniveau een mogelijkheid geboden zou moeten worden om in bijzondere gevallen,
na goede motivering, af te wijken van omgevingswaarden, instructieregels of beoordelingsregels. De
regering heeft er niet voor gekozen om een dergelijke regeling te bieden in de Omgevingswet. Het
uitgangspunt is dat het reguliere stelsel – zoals hiervoor beschreven – de vereiste afwegingsruimte
moet bieden.
Overwogen is in de Omgevingswet een generieke regeling op te nemen waarmee het decentraal bestuur na een
belangenafweging zou kunnen afwijken van rijksregels. Een dergelijke regeling zou echter tal van uitzonderingen
krijgen als gevolg van EU-verplichtingen, bovenregionale belangen, de keuze voor landelijke uniformiteit of omdat
het normenstelsel van de Omgevingswet op veel deelgebieden al bestuurlijke afwegingsruimte zal bieden.
Na bestudering van de mogelijkheden bleek dat alleen bepaalde normen voor bodem en geluid in aanmerking
zouden komen voor een aanvullende generieke afwijkingsmogelijkheid. Juist voor bodem en geluid wordt op dit
moment de regelgeving inhoudelijk vernieuwd voordat deze wordt ingebouwd in de Omgevingswet. Daarbij wordt
ingezet op inwerkingtreding van de nieuwe regelgeving op dezelfde datum als de Omgevingswet. Dit kan de vereiste
flexibiliteit bieden.

Om dezelfde reden is ook een regeling waarbij het decentraal bestuur kan afwijken van normen
binnen bij algemene maatregel van bestuur aangewezen ontwikkelingsgebieden, zoals die bekend is
uit de Crisis- en herstelwet, niet opgenomen.
De huidige regeling biedt gemeenten de mogelijkheid om de beschikbare gebruiksruimte in een
ontwikkelingsgebied te herverdelen en daarbij zo nodig voor een periode van maximaal tien jaar af te wijken van
milieukwaliteitseisen. Uitgangspunt is dat het generieke instrumentarium na totstandkoming van de
uitvoeringsregelgeving voor gemeenten en provincies afdoende instrumenten biedt om de beschikbare
gebruiksruimte te verdelen, behalve in de gevallen waar dat niet mogelijk is met het oog op internationale
verplichtingen.
Zo biedt artikel 2.10, eerste lid, onder c, de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur voor een bepaalde
locatie een afwijkende omgevingswaarde vast te stellen, eventueel met een termijn waarop die afwijking eindigt.
En artikel 2.25, vijfde lid, biedt de mogelijkheid voor afwijking of verdere uitwerking van rijksinstructieregels door
de provincie. Artikel 4.6 bevat de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur afwijken van algemene
regels in een gebied bij omgevingsplan mogelijk te maken.

Flexibiliteit en rechtszekerheid
Een thema dat vanaf het begin speelde, is het dilemma van flexibiliteit versus rechtszekerheid. De
regering kiest vooral voor het verruimen van de bestuurlijke afweging, door ruimere bevoegdheden
toe te kennen aan decentrale bestuursorganen. Daarbij krijgen zij ook een groot aantal instrumenten
om van algemeen verbindende voorschriften af te wijken. Naarmate de gevolgen van activiteiten voor
de fysieke leefomgeving groter worden, de regels ook meer waarborgen zullen moeten bieden. 1137
Gedoeld wordt op de keuze van het instrument voor het stellen van regels voor activiteiten, met als twee uiterste
instrumenten een algemene zorgplicht voor de fysieke leefomgeving, die zeer globaal geformuleerd is en pas bij
eventueel toezicht en handhaving een formele nadere concretisering krijgt, en een allesomvattende
omgevingsvergunning, waarbij alle aspecten individueel in een voorafgaande beschikking worden afgewogen en
in op de activiteit toegesneden regels vertaald.
De instrumenten (specifieke zorgplicht, gelijkwaardigheid, maatwerkvoorschrift, maatwerkregel en melding)
maken het mogelijk om bij de keuze van algemene regels een juiste balans tussen flexibiliteit en rechtszekerheid
te vinden, afgestemd op de omvang van de gevolgen van activiteiten voor de fysieke leefomgeving.
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Er dient een goede balans te zijn tussen het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte en
rechtszekerheid.
Het beginsel van (formele) rechtszekerheid bevat twee te onderscheiden elementen:
3. Het element dat de bestuursorganen bij de uitoefening van bevoegdheden de regels die daarvoor
zijn gesteld op een juiste wijze toepassen (alleen een aanwending van bevoegdheid voor het doel
waartoe de bevoegdheid is gegeven; het op een juiste wijze in acht nemen van de formele
inhoudelijke eisen die aan het besluit zijn gesteld en het toepassen van de procedurele regels die
aan de uitoefening van de bevoegdheid zijn gesteld), en
4. het element dat de burger weet waar hij aan toe is, in die zin dat algemeen verbindende
voorschriften of overheidsbesluiten waar hij een belang bij heeft, zo zijn ingericht dat zijn
rechtsverplichtingen of die van anderen duidelijk zijn en dat de burger weet wat de overheid van
hem of van die anderen verlangt (kenbaar, duidelijk en ondubbelzinnig).
Het tweede element heeft betrekking op de algemeen verbindende voorschriften die tot een ieder zijn gericht
(zoals de algemene rijksregels of de regels op te nemen in een omgevingsplan) of de vergunningvoorschriften die
tot een initiatiefnemer zijn gericht.
Als de regering het eerst beschreven element beziet in relatie tot bestuurlijke afwegingsruimte, dan moet zij
vaststellen dat in het Nederlands bestuursrecht op grote schaal in talloze wettelijke regelingen aan
bestuursorganen in meer of mindere mate een ruimte wordt toegekend om in concrete gevallen naar eigen
inzicht de inhoud van het te nemen besluit te bepalen.
Dit wordt vanouds ook wel aangeduid met het begrip discretionaire bevoegdheid. Het onderscheidt zich daarmee
van de zogenoemde gebonden bevoegdheid. Het toekennen van discretionaire bevoegdheden aan bestuursorganen zien we op allerlei plaatsen in de bestuursrechtelijke wetgeving, ook buiten die van de fysieke
leefomgeving.
Het gebruik van de discretionaire bevoegdheid wordt geheel beheerst door het formele wettelijke kader (niet
over de grenzen van de toegekende bevoegdheid) en inhoudelijk door de algemene beginselen van behoorlijk
bestuur. Tot op heden zijn er geen stemmen opgegaan dat de toekenning van bijvoorbeeld de bevoegdheid aan
de gemeenteraad tot het vaststellen van een bestemmingsplan inhoudelijk moet worden ingeperkt wegens strijd
met de rechtszekerheid omdat het doel van die bevoegdheid erg ruim is gesteld («goede ruimtelijke ordening»).
Dat zelfde geldt voor de discretionaire bevoegdheid om de inhoud van de omgevingsvergunning voor
milieubelastende activiteiten te bepalen.

De (noodzakelijke) toekenning van discretionaire afwegingsruimte aan bestuursorganen beantwoordt
aan het legaliteitsbeginsel. Hoe ruim de discretionaire bevoegdheden zouden moeten zijn is
onderwerp van de politieke afweging en besluitvorming. Een ruime discretionaire bevoegdheid creëert
een bepaalde mate van onzekerheid over de uitkomst van de besluitvorming. Maar die onzekerheid is
niet identiek aan het begrip «rechtszekerheid».
Het beginsel van rechtszekerheid is aan de orde bij de vraag hoe een bestuursorgaan gebruik maakt van zijn
discretionaire bevoegdheid. In zijn algemeenheid wordt die wijze van aanwending bepaald door de generieke
regels voor besluitvorming en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zoals die zijn neergelegd in de Awb.
Daarnaast is het gebruik van de discretionaire bevoegdheid dikwijls aan specifieke regels of voorwaarden
gebonden. Zo zijn de oogmerken van de algemene rijksregels van overeenkomstige toepassing op
maatwerkvoorschriften en maatwerkregels (zie artikel 4.5, eerste lid en artikel 4.6, tweede lid).
Voor omgevingsvergunningen geeft de Omgevingswet aan met het oog op welke belangen deze verleend of
geweigerd kunnen worden. Deze worden opgenomen in het Bkl. In dat besluit zullen waar nodig ook dergelijke

602

regels worden gesteld voor andere instructieregels. Over rechtmatigheid van het gebruik van de discretionaire
bevoegdheid kan het oordeel van de rechter worden gevraagd.

Over het tweede element merkt regering op dat elk bestuursorgaan een belang kan hebben bij het
vooraf kenbaar maken hoe het zal omgaan met de bestuurlijke afwegingsruimte, bijvoorbeeld in de
vorm van kenbare beleidsdocumenten of beleidsregels.
Een bekend voorbeeld uit de huidige praktijk is de bevoegdheid tot afwijking van het bestemmingsplan. Veel
gemeenten hebben beleidsregels of -kaders waarin ze aangeven op welke wijze ze met deze bevoegdheid
omgaan. Dat voorkomt in de praktijk niet alleen dat burgers een verzoek indienen tot afwijken van het
bestemmingsplan dat bij voorbaat kansloos is.

Beleidsregels creëren bij een discretionaire bevoegdheid ook een brug naar rechtszekerheid: zij
bepalen de wijze waarop de discretionaire bevoegdheid door een bestuursorgaan zal worden ingevuld
en aangewend.
Bestuursorganen kunnen via beleidsregels vooraf kenbaar maken hoe zij omgaan met bestuurlijke
afwegingsruimte, wat kansloze verzoeken en daarmee ook juridische procedures voorkomt.

Door het stellen van instructieregels kunnen het Rijk en de provincies voorwaarden stellen aan de taakof bevoegdheidsuitoefening door bestuursorganen. Gelet op de toepasselijkheid van het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel, dat in artikel 2.3 Omgevingswet is vervat, mogen deze regels
niet verder gaan dan noodzakelijk is voor het doel of belang dat zij dienen. Dit betekent dat
instructieregels waar mogelijk ruimte laten aan het bestuursorgaan tot wie zij zijn gericht om een eigen
afweging of uitvoeringskeuzen te maken. De grondslagen voor het stellen van instructieregels bieden
dan ook mogelijkheden voor het bieden van bestuurlijke afwegingsruimte.
Bijvoorbeeld door instructieregels te formuleren als doelvoorschriften in plaats van middelvoorschriften. Een
andere mogelijkheid is dat in de instructieregel aan het bevoegd gezag tot wie zij is gericht ruimte wordt geboden
om onder voorwaarden «af te wijken» van de instructieregel. Als deze ruimte wordt geboden, is deze niet
onbegrensd. De ruimte die wordt geboden om «af te wijken» van de instructieregel wordt altijd ingekaderd met
de instructieregels zelf en wordt begrensd vanuit het doel of belang dat met de desbetreffende instructieregels
wordt gediend. Deze mogelijkheid is ook niet nieuw. Ook de grondslagen voor instructieregels uit de huidige Wet
ruimtelijke ordening kennen deze mogelijkheid.
Een voorbeeld uit titel 2.9 van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) kan dit verduidelijken. Het
Rijk wijst met de instructieregels in titel 2.9 van het Barro een voorkeurstracé voor buisleidingstroken voor
buisleidingen van nationaal belang aan en verbindt daaraan de instructieregel dat het bestemmingsplan voor dit
voorkeurstracé geen bestemmingen mag geven of gebruik van gronden mag toestaan die de toekomstige aanleg
van buisleidingen in deze stroken belemmeren. Vanuit de wens om de gemeenten ruimte te bieden voor meer
lokale en locatiespecifieke keuzes wordt in aanvulling op de hoofdregel aan de gemeenten de mogelijkheid
geboden om van dit tracé af te wijken/het tracé te wijzigen.
Aan het wijzigen van het tracé door de gemeenten worden vervolgens bij instructieregel voorwaarden gesteld:
de gemeente mag in het bestemmingsplan het tracé wijzigen als het nieuwe tracé is gelegen binnen het
zoekgebied aansluit op het voorkeurstracé of het tracé in de naastgelegen gemeente én als het een gelijke
breedte heeft als het voorkeurstracé. Deze mogelijkheid om bij het gemeentelijk besluit andere keuzes te maken
is dus begrensd vanuit het doel of belang waarvoor de instructieregel was gegeven: het vrijhouden van voldoende
ruimte voor de aanleg van buisleidingen van nationaal belang in de toekomst, door het bieden van een voldoende
ruime en doorlopende buisleidingstrook die wordt gevrijwaard van belemmeringen.1138
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Door te voorzien in een dergelijke specifieke begrenzing van de mogelijkheid om bij gemeentelijk
besluit andere keuzes te maken wordt naar het oordeel van de regering voorzien in een goede balans
tussen de geboden bestuurlijke afwegingsruimte en de gewenste rechtszekerheid. In de periode van
totstandkoming van de regels hebben de gekozen vertegenwoordigers verschillende mogelijkheden
om in zijn algemeenheid of voor specifieke locaties bij te sturen, deels – zoals bij het omgevingsplan –
stellen ze zelf de regels vast.
In het geval waarin de regels al onherroepelijk zijn, kan het zowel gaan om situaties waarbij voor activiteiten
uitsluitend algemene regels gelden, maar ook om situaties waarin sprake is van een vergunningplicht. Ook dan
biedt de Omgevingswet nog mogelijkheden van bijsturen, maar deze zijn niet onbeperkt. Voor zover mogelijk
vindt het bijsturen dan door het bevoegd gezag plaats (veelal het college van burgemeester en wethouders).
Binnen algemene regels kan het bijsturen vooral door het toepassen van maatwerkvoorschriften plaatsvinden,
maar uitsluitend binnen de ruimte die het instrument biedt. Maar een algemeen toegestane activiteit kan bij
maatwerkvoorschrift niet alsnog verboden worden. Het weigeren van een omgevingsvergunning kan uiteraard
wanneer het beoordelingskader voor de specifieke activiteit daar ruimte voor biedt, maar niet om redenen die
buiten het beoordelingskader vallen.

Het is aan de gemeenteraad om te bepalen in hoeverre er veel of weinig afwegingsruimte in de in het
omgevingsplan op te nemen beoordelingsregels wordt gelaten.
Bij een grote afwegingsruimte (met meer abstractere beoordelingsregels), bestaat er voor het bevoegd gezag
juist een goede mogelijkheid om bij het verlenen van een vergunning maatwerk te leveren. Een verdergaande
mogelijkheid, waarbij de Tweede Kamer, provinciale staten of de gemeenteraad buiten de reguliere instrumenten
van de Omgevingswet alsnog de mogelijkheid zouden krijgen een activiteit tegen te gaan wordt niet overwogen,
omdat die grote gevolgen zou hebben voor de voorspelbaarheid van regels en rechtszekerheid.

Rechtszekerheid en betrokkenheid van belanghebbenden
In de meeste gevallen hebben flexibiliteitsmogelijkheden betrekking op decentrale regelgeving of
projectbesluiten. Voor de totstandkoming daarvan kent de Omgevingswet stevige waarborgen voor
de betrokkenheid van burgers en bedrijven, zoals de toepassing van de «sneller en beter»-aanpak bij
projectbesluiten, de toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4
Awb) en de beroepsmogelijkheid bij omgevingsplannen en projectbesluiten.
Bovendien kunnen burgers hun belangen kenbaar maken aan leden van de volksvertegenwoordiging voorafgaand
aan de vaststelling van een omgevingsplan of verordening. Ook als flexibiliteitsmogelijkheden betrekking hebben
op de beoordelingsregels voor vergunningen is er steeds een mogelijkheid voor bezwaar of zienswijzen en beroep
door belanghebbenden. Een maatwerk-voorschrift is – in tegenstelling tot de boven beschreven flexibiliteitsmogelijkheden – steeds een zelfstandige beschikking om af te wijken van de geldende algemene regels.
Ook deze beschikking staat open voor bezwaar en beroep. In alle gevallen is er dus voorafgaande aan de
definitieve besluitvorming een mogelijkheid om zich uit te spreken over de toepassing van flexibiliteitsmogelijkheden.

Rechtszekerheid bij decentrale regels over activiteiten
De besproken waarborgen zijn ook van toepassing als decentrale bestuursorganen gebruik maken van
de flexibiliteitsbepalingen uit de Omgevingswet, zoals maatwerkregels of gebiedsgerichte regelingen
op maat voor instructieregels, omgevingswaarden of vergunningvereisten. Zo kunnen
belanghebbende burgers en bedrijven zich al in de fase van totstandkoming uitspreken over de keuze
tussen algemene regels en omgevingsvergunningplicht, en in samenhang daarmee over de mate van
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flexibiliteit in relatie tot rechtszekerheid. Wanneer in decentrale regelgeving gekozen wordt voor de
inzet van de flexibiliteitsbepalingen uit de Omgevingswet, volgt de inhoudelijke begrenzing daarvan uit
het omgevingsplan of de verordening zelf. 1139
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45.

Gebiedsontwikkeling

Instrumenten voor besluitvorming over gebiedsontwikkeling
Als de overheid grotere ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving wil bewerkstelligen, kan dat worden
vastgelegd in de omgevingsvisie. Daarin kunnen op grond van een integrale beschouwing keuzes op
hoofdlijnen worden gemaakt over de wenselijke ontwikkelrichting van diverse delen van het
grondgebied.
Maar vaak zal behoefte bestaan aan een gebiedsgerichte uitwerking. Dat kan in programma’s met
(ruimtelijk) beleid voor deelgebieden. Ze zijn vaak integraler van karakter dan puur sectorale
programma’s, maar gaan niet over het hele (gemeentelijke) grondgebied. De Wro kent daarvoor de
structuurvisie voor een gebied of project.
Als behoefte bestaat aan een dergelijk meer visionair programma, dat niet direct op finale
besluitvorming is gericht, kan daarvoor een programma met een uitwerking voor deelgebieden
worden opgesteld. Wanneer de ontwikkeling wel concreet is, kan worden gestart met de
voorbereiding van een concreet besluit. Het kan hier bijvoorbeeld gaan om een projectbesluit of een
vergunning. Daarmee kan overigens ook direct worden begonnen, zonder eerst een programma voor
een deelgebied op te stellen. Bij de voorbereiding van het programma of het concrete besluit kan de
«sneller en beter»-aanpak worden gevolgd.
Een beoogd voordeel van het gebruik van een omgevingsvisie en van programma’s is – net als in de
huidige situatie – dat de Wet voorkeursrecht gemeenten kan worden toegepast op de gronden die
worden ontwikkeld. Voor de vestiging van een voorkeursrecht in het kader van de Wet voorkeursrecht
gemeenten is het nodig dat burgers uit de omgevingsvisie de ruimtelijke voornemens van de overheid
kunnen afleiden.
Het staat een bestuursorgaan vrij de ontwikkelingen in specifieke gebieden in detail uit te werken in de
omgevingsvisie. Vaak zal echter behoefte bestaan aan uitwerking in een gebiedsgericht visionair plan, dat zich
niet direct richt op finale besluitvorming. De Wro kent daarvoor de (vrijwillige) structuurvisie voor een gebied
of project. De Omgevingswet kent daarvoor het vrijwillige programma.
Overigens kan behalve van een formeel gebiedsprogramma ook, net als nu, gebruik worden gemaakt van een
document zonder juridische status, zoals een masterplan. Een voordeel van het gebruik van het wettelijke
instrumentarium is dat, net als in de huidige situatie, de Wet voorkeursrecht gemeenten kan worden toegepast
op de gronden die ontwikkeld gaan worden. De omgevingsvisie of het programma zou dan wel aanwijzingen
voor de bestemming van een gebied moeten bevatten.

Met toepassing van de regeling voor grondexploitatie kunnen kosten van bovenwijkse voorzieningen
worden verhaald. Na de politieke besluitvorming op hoofdlijnen in de omgevingsvisie of het
gebiedsprogramma kan concrete besluitvorming starten over toestemming voor die ontwikkeling.
Daarvoor bestaan drie instrumenten: het projectbesluit, de omgevingsvergunning voor een
afwijkactiviteit en wijziging van het omgevingsplan.
Welk van de instrumenten geschikt is, hangt af van de kenmerken van het project en welk bestuursorgaan
bevoegd is tot het nemen van het besluit. Het projectbesluit leent zich vooral voor complexe projecten met een
publiek belang zoals aanleg van waterkeringen, windmolenparken, wegen, ontgrondingen en natuurgebieden.
De procedure voor het projectbesluit is geïnspireerd door het tracébesluit van de Tracéwet, het inpassingsplan
van de Wet ruimtelijke ordening en de bestaande rijks- en provinciale coördinatieprocedures in diverse wetten.
Er is goede ervaring opgedaan met het structureren en faseren van besluitvormingsprocessen. Het
besluitvormingsproces begint met een verkenning van mogelijke alternatieven, met vroegtijdige participatie
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van derden. Vervolgens wordt één besluit genomen onder regie van het bestuursorgaan dat de ontwikkeling
wil realiseren. Waar nodig beschikt dat bestuursorgaan over doorzettingsmacht.
Een en ander beperkt de ambtelijke en bestuurlijke drukte.

Voor eenvoudige projecten op lokaal niveau is het afwijken van het bestemmingsplan een beproefd
instrument. De Omgevingswet zet de lijn voort via de buitenplanse vergunning voor een
omgevingsplanactiviteit.
Onder de voormalige Wet op de Ruimtelijke Ordening werd voor dit doel vaak de artikel-19-procedure ingezet.
In de Wet ruimtelijke ordening, die op 1 juli 2008 in werking is getreden, kreeg dit de vorm van een
projectbesluit. Bij de inwerkingtreding van de Wabo op 1 oktober 2010 is dat projectbesluit vervangen door de
omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c en artikel 2.12, eerste lid, onder c.
Voor private initiatieven ligt – buiten enkele vooraf aangewezen gevallen – de omgevingsvergunning in de
meeste gevallen voor de hand. Waar die keuze minder voor de hand ligt, bijvoorbeeld bij een grootschalige
activiteit, maken bevoegd gezag en initiatiefnemer in overleg een weloverwogen keuze voor één van de andere
instrumenten.

Voor complexe projecten op lokaal niveau en voor generieke wijzigingen die gelden voor een groot
deel van het gemeentelijke grondgebied, blijft het wijzigen van het omgevingsplan een belangrijke
route, aansluitend bij de huidige procedure voor het wijzigen van een bestemmingsplan. Voor
wijzigingen die gericht zijn op het uitvoeren van projecten met een publiek belang kan de gemeente
hierbij de «sneller en beter»-aanpak inzetten. 1140
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46.

Gebruiksruimte

Het concept gebruiksruimte
Gebruiksruimte wordt in de Omgevingswet omschreven als de “binnen een gebied aanwezige
juridische ruimte voor activiteiten in de fysieke leefomgeving”.1141
Dat is een dus een breed begrip. Daarbinnen zijn weer meerdere «gebruiksruimten» te onderscheiden. De meest
relevante zijn de fysieke gebruiksruimte (het verschil tussen het bestaande gebruik van een bepaalde locatie en de
maximale mogelijkheden tot invulling daarvan op basis van wettelijke normen, vastgelegd in het omgevingsplan of
instructieregels die daarop betrekking hebben) en de milieugebruiksruimte (het verschil tussen de bestaande of
vergunde milieubelasting op een bepaalde locatie en de maximale milieubelasting aldaar op basis van wettelijke
normen, vastgelegd in bijvoorbeeld omgevingswaarden, instructieregels of, op lokaal niveau, het omgevingsplan [=
het wettelijk beschermingsniveau]).

Het concept gebruiksruimte wordt, maar dan aangeduid als milieugebruiksruimte, overigens al
geruime tijd gehanteerd in het milieubeleid. In de praktijk heeft het echter niet alleen betrekking op
milieuwaarden, maar ook op zaken als natuur, energie, natuurlijke hulpbronnen en ruimtebeslag.
Gezien de reikwijdte van de Omgevingswet, wordt hier «gebruiksruimte» gehanteerd in plaats van
«milieugebruiksruimte».
Veel activiteiten van burgers, bedrijven en overheden hebben nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan emissies naar lucht, geluid, externe veiligheid, exploitatie van hulpbronnen of belasting van
ecosystemen. Daarmee is echter niet gezegd dat die activiteiten uit het oogpunt van bescherming van de fysieke
leefomgeving per definitie ongewenst of onaanvaardbaar zouden zijn.
Het draagvermogen van de fysieke leefomgeving maakt het mogelijk een bepaalde mate van nadelige gevolgen op te
vangen, zonder dat de visie, die de maatschappij heeft op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, en het bereiken
van de vanuit die visie afgeleide doelen en omgevingswaarden in het gedrang hoeven te komen. Het draagvermogen
en de omgevingswaarden zijn daarbij het product van belangenafwegingen waarin allerlei belangen, zoals
gezondheid, veiligheid, milieu, economie en ruimte voor ontwikkeling en het uitvoeren van activiteiten, worden
meegewogen.
Intensief gebruik van de fysieke leefomgeving kan er toe leiden dat de gebruiksruimte schaars wordt, of zelfs wordt
overschreden. Die schaarste zal dan betrekking hebben op specifieke facetten, en gekoppeld zijn aan een bepaald
(geografisch) schaalniveau. Zo is hinder bijvoorbeeld een lokaal probleem, moet waterkwaliteit niet alleen lokaal maar
ook op het gebied van stroomgebieden worden beschouwd en zijn de gevolgen van CO2-emissies een mondiale
aangelegenheid.

De gebruiksruimte is (daarom) alleen op lokaal niveau vast te stellen.1142
Dat zal voor de fysieke gebruiksruimte doorgaans redelijk gemakkelijk zijn vast te stellen: het is een vergelijking van
het feitelijk bestaande gebruik met het toegestane gebruik. Zou de gemeente overwegen die gebruiksruimte te
vergroten, dan zal zij moeten bezien tot hoever zij kan gaan gelet op de bestaande wettelijke regels, waaronder de
instructieregels van provincie en Rijk.
Het bepalen van de milieugebruiksruimte vergt doorgaans meer: het goed vaststellen van de bestaande
milieubelasting en de toegestane maar nog niet «gebruikte» milieubelastingmogelijkheden (bijvoorbeeld de nog niet
«gebruikte» vergunde milieubelasting in omgevingsvergunningen voor milieubelastende activiteiten) kan alleen door
een combinatie van goede meet-, berekenings- of monitoringgegevens en administratieve gegevens enerzijds en de
bepaling van de maximaal toelaatbare milieubelasting volgens de wettelijke normen anderzijds en de vaststelling van
het verschil daartussen.
De vaststelling van de normen door de provincie of het Rijk die het beschermingsniveau bepalen, zullen niet worden
afgeleid van de gebruiksruimten, die op elke plaats in het land verschillend is. De vraag of voor het vaststellen van de
1141
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gebruiksruimte op AMvB-niveau regels zullen worden gesteld dan wel anderszins voor een juiste beoordeling van de
gebruiksruimte een toetsingskader zal worden vastgelegd, beantwoordt de regering ontkennend. Zoals hierna zal
worden aangegeven, zijn er een zevental uiteenlopende mogelijkheden voor gemeenten om de gebruiksruimte te
beïnvloeden. Meerdere daarvan zullen hun uitwerking vinden in de uitvoeringsregelgeving. Na de totstandkoming
daarvan bestaat er geen noodzaak meer voor een bijzonder instrument dat specifiek gericht is op de (milieu-)
gebruiksruimte of de vaststelling daarvan.

Veel activiteiten van burgers, bedrijven en overheden hebben nadelige gevolgen voor de fysieke
leefomgeving. Het draagvermogen van de fysieke leefomgeving maakt het mogelijk een bepaalde mate
van nadelige gevolgen op te vangen, zonder dat de visie, die de maatschappij heeft op de kwaliteit van
de fysieke leefomgeving, en het bereiken van de vanuit die visie afgeleide doelen en omgevingswaarden in het gedrang hoeven te komen.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan emissies naar lucht, geluid, externe veiligheid, exploitatie van hulpbronnen of belasting
van ecosystemen. Daarmee is echter niet gezegd dat die activiteiten uit het oogpunt van bescherming van de fysieke
leefomgeving per definitie ongewenst of onaanvaardbaar zouden zijn. Het draagvermogen en de omgevingswaarden
zijn daarbij het product van belangenafwegingen waarin allerlei belangen, zoals gezondheid, veiligheid, milieu,
economie en ruimte voor ontwikkeling en het uitvoeren van activiteiten, worden meegewogen.
Intensief gebruik van de fysieke leefomgeving kan er toe leiden dat de gebruiksruimte schaars wordt, of zelfs wordt
overschreden. Die schaarste zal dan betrekking hebben op specifieke facetten, en gekoppeld zijn aan een bepaald
(geografisch) schaalniveau. Zo is hinder bijvoorbeeld een lokaal probleem, moet waterkwaliteit niet alleen lokaal maar
ook op het gebied van stroomgebieden worden beschouwd en zijn de gevolgen van CO2-emissies een mondiale
aangelegenheid.

De ruimte die er is voor activiteiten in de fysieke leefomgeving, zonder dat doelen in het gedrang
komen of niet voldaan wordt aan omgevingswaarden, wordt in deze toelichting met de term
gebruiksruimte aangeduid. 1143
De concretisering van de gebruiksruimte gebeurt op twee manieren:
(1) voor sommige aspecten – bijvoorbeeld de fysieke gebruiksruimte – gebeurt de invulling vooral
in het open proces dat leidt tot een wijziging van een omgevingsplan, een projectbesluit of een
omgevingsvergunning;
(2) voor andere aspecten – bijvoorbeeld aspecten van de milieugebruiksruimte – is de
gebruiksruimte daarnaast begrensd door omgevingswaarden, instructieregels en algemene
regels.
Bij het beschouwen van de gebruiksruimte voor een bepaald facet kan onderscheid worden gemaakt
in:
(a) feitelijk door bestaande activiteiten gebruikte ruimte (door industrie, verkeer en dergelijke);
(b) toegekende, maar onbenutte ruimte: vaak zijn binnen omgevingsvergunningen of
omgevingsplannen activiteiten toegestaan, die nog niet worden uitgevoerd, maar die bij
toekomstig gebruik een beslag op de gebruiksruimte leggen;
(c) vrij beschikbare ruimte: ruimte om de gevolgen van nieuwe activiteiten op te vangen, waarbij
wordt voldaan aan omgevingswaarden, instructieregels en algemene regels en ook de andere
beschermingsdoelen voor de fysieke leefomgeving worden bereikt; – overschrijding van de
gebruiksruimte: het gebruik van de fysieke leefomgeving is dan groter dan die leefomgeving
kan dragen, waardoor die omgevingswaarden, regels en doelen niet worden bereikt.
Het concept gebruiksruimte wordt (maar dan aangeduid als milieugebruiksruimte) overigens al geruime tijd
gehanteerd in het milieubeleid. In de praktijk heeft het echter niet alleen betrekking op milieuwaarden, maar ook
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op zaken als natuur, energie, natuurlijke hulpbronnen en ruimtebeslag. Gezien de reikwijdte van de Omgevingswet,
wordt hier «gebruiksruimte » gehanteerd in plaats van «milieugebruiksruimte».

Beïnvloeden van de benutting van de gebruiksruimte
Als de vrij beschikbare gebruiksruimte klein is geworden, bemoeilijkt dat nieuwe activiteiten en
ontwikkelingen. Om de dynamiek in een gebied te vergroten, kan de overheid sturen op de
gebruiksruimte.
Dat kan door (generiek of individueel) strengere regels te stellen aan activiteiten in het gebied, of
door de toegekende, maar onbenutte ruimte te verkleinen. Soms kan de gebruiksruimte ook worden
vergroot door beheersmaatregelen die de overheid zelf kan nemen.
Als toegekende, maar onbenutte gebruiksruimte wordt ingenomen en aan een andere partij wordt gegeven voor
nieuwe activiteiten kan dat leiden tot een achteruitgang van de staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving in
het betrokken gebied. Dit is niet zonder meer ongunstig: concentratie van activiteiten met bepaalde milieugevolgen
kan vanuit een ruimtelijk perspectief juist gewenst zijn. Er wordt nog steeds aan de omgevingswaarden en
instructieregels voldaan, en daarmee wordt de veiligheid voldoende gewaarborgd en de gezondheid voldoende
beschermd. Deze werkwijze kan juist voorkomen dat de kwaliteit in andere, meer kwetsbare, gebieden onder druk
komt te staan. Het is aan het bestuur om – bijvoorbeeld in een omgevingsvisie – te bepalen of het vrijgeven van
onbenutte gebruiksruimte verantwoord is in een gebied.
Vanzelfsprekend zijn er ook gebieden waar dergelijke dynamiek niet gewenst is. In dat geval kunnen lokaal
omgevingswaarden op het niveau van feitelijk gebruikte ruimte worden gesteld, of zelfs strenger. In het eerste geval
kunnen dan geen nieuwe activiteiten meer plaatsvinden, tenzij bestaande activiteiten daarvoor ruimte creëren. In
het tweede geval moet er zelfs sanering van bestaand gebruik plaatsvinden.

Het volledig opvullen van de gebruiksruimte is (overigens) toegestaan, maar het mag nooit leiden tot
overschrijding van omgevingswaarden. Te allen tijde zal aan een omgevingswaarde moeten worden
voldaan. Die bepaalt de gebruiksruimte. Hoe die ruimte wordt gebruikt is aan het verantwoordelijke
bestuursorgaan. Dat bestuursorgaan bepaalt of er ruimte over moet blijven of dat deze tot aan de door
de omgevingswaarde bepaalde grens wordt «gevuld». 1144
Regie voeren
Juist in die gebieden waar ruimte nodig is voor nieuwe ontwikkelingen en tegelijk de kwaliteit bewaakt
moet worden kan de Omgevingswet zich bewijzen. De verschillende instrumenten van de
Omgevingswet kunnen daarbij helpen. Het bevoegd gezag kan straks (generiek of individueel) op een
aantal terreinen strengere maatwerkregels stellen aan activiteiten in een gebied. Dat wordt geregeld
in het Bal.
Het kan ook de toegekende, maar onbenutte ruimte in vergunningen verkleinen. Vergunningen onder
de Omgevingswet kunnen straks worden ingetrokken als vergunde activiteiten gedurende een jaar niet
hebben plaatsgevonden. Bovendien kan een koepelvergunning helpen bij het omgaan met de
gebruiksruimte op een terrein, zoals emissies of risicocontouren. Ook de programmatische aanpak
biedt de mogelijkheid om op de gebruiksruimte de regie te voeren en belastende activiteiten en
maatregelen zo op elkaar af te stemmen dat aan de wettelijke regels wordt voldaan. De Omgevingswet
en de nieuwe AMvB’s blijven dit faciliteren.
Daarbij kunnen in de omgevingsvisie keuzes worden gemaakt voor welke gebieden het vrijgeven van
onbenutte gebruiksruimte aan de orde is. Daaraan kan ook een duurzaamheidsprogramma, al dan niet met
een programmatische aanpak, worden gekoppeld. In het programma kan dan worden benoemd hoe het
bestuursorgaan zal omgaan met onbenutte ruimte in vergunningen.
Het is niet zo dat het Rijk met de bevoegdheden die de Omgevingswet zal toekennen, eenzijdig kan beslissen
dat het vrijgekomen gebruiksruimte gaat opvullen. Aan elk besluit, ook als dat door een bestuursorgaan van
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het Rijk wordt genomen, moet een zorgvuldige belangenafweging ten grondslag liggen. Bij het nemen van
een verkeersbesluit is de «milieugebruiksruimte» één van de bij het besluit te betrekken aspecten. 1145

Als de vrij beschikbare gebruiksruimte klein is geworden, bemoeilijkt dat nieuwe activiteiten en
ontwikkelingen. Om de dynamiek in een gebied te vergroten, kan de overheid sturen op de
gebruiksruimte.
Dat kan door - generiek of individueel - strengere regels te stellen aan activiteiten in het gebied, of
door de toegekende, maar onbenutte ruimte te verkleinen. Soms kan de gebruiksruimte ook worden
vergroot door beheersmaatregelen die de overheid zelf kan nemen.
Als toegekende, maar onbenutte gebruiksruimte wordt ingenomen en aan een andere partij wordt gegeven voor
nieuwe activiteiten kan dat leiden tot een achteruitgang van de staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving
in het betrokken gebied. Dit is niet zonder meer ongunstig: concentratie van activiteiten met bepaalde
milieugevolgen kan vanuit een ruimtelijk perspectief juist gewenst zijn. Er wordt nog steeds aan de
omgevingswaarden en instructieregels voldaan, en daarmee wordt de veiligheid voldoende gewaarborgd en de
gezondheid voldoende beschermd.
Deze werkwijze kan juist voorkomen dat de kwaliteit in andere, meer kwetsbare, gebieden onder druk komt te
staan. Het is aan het bestuur om – bijvoorbeeld in een omgevingsvisie – te bepalen of het vrijgeven van onbenutte
gebruiksruimte verantwoord is in een gebied.
Vanzelfsprekend zijn er ook gebieden waar dergelijke dynamiek niet gewenst is. In dat geval kunnen lokaal
omgevingswaarden op het niveau van feitelijk gebruikte ruimte worden gesteld, of zelfs strenger. In het eerste geval
kunnen dan geen nieuwe activiteiten meer plaatsvinden, tenzij bestaande activiteiten daarvoor ruimte creëren. In
het tweede geval moet er zelfs sanering van bestaand gebruik plaatsvinden. 1146

Instrumenten voor het beïnvloeden van de gebruiksruimte
Zoals in paragraaf 5.10 van de memorie van toelichting van de Omgevingswet is beschreven, zijn er
een zevental uiteenlopende mogelijkheden voor gemeenten om de gebruiksruimte te beïnvloeden.
Meerdere daarvan zullen hun uitwerking vinden in de uitvoeringsregelgeving. Na de totstandkoming
van de uitvoeringsregelingen bestaat er geen noodzaak meer voor een bijzonder instrument dat
specifiek gericht is op de (milieu)gebruiksruimte of de vaststelling daarvan. 1147

De volgende instrumenten van de Omgevingswet dienen voor het beïnvloeden van de gebruiksruimte:
(1) Bij het opstellen van een omgevingsvisie of programma kan worden bepaald welk instrument
in het specifieke geval het meest geëigend is om overschrijding van de gebruiksruimte te
voorkomen. Binnen een omgevingsvisie of programma zijn verschillende maatregelen
mogelijk, zoals communicatie, convenanten, inzet van heffingen of subsidies en wettelijke
regulering van activiteiten via de verschillende instrumenten van de Omgevingswet.
(2) Het actualiseren van algemene rijksregels voor milieubelastende activiteiten aan de
voortschrijdende ontwikkeling van de beste beschikbare technieken om milieubelasting te
beperken, is een belangrijk instrument voor het beperken van het beslag op de
gebruiksruimte. Zonder dat daarbij de omvang van de activiteiten hoeft te worden begrensd,
vermindert het beslag op de gebruiksruimte. Daar waar milieubelastende activiteiten nog
vergunningplichtig zijn, vindt het actualiseren plaats in het kader van de vergunning.
(3) Wanneer voor het reguleren van het beslag op de gebruiksruimte wordt gekozen voor het
decentraal stellen van regels aan activiteiten, kan daarvoor het omgevingsplan worden
ingezet. Waar dat nodig is en de rijksregelgeving daar ruimte voor biedt, kunnen daarin regels
1145
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(4)

(5)

(6)

(7)

worden gesteld over de gebruiksruimte (bijvoorbeeld emissieplafonds per perceel in bepaalde
gebieden). Dit is relevant om te voorkomen dat de gebruiksruimte wordt opgevuld door
cumulatie van vergunningvrije activiteiten. Ook kan zo het adagium «wie het eerst komt, het
eerst maalt» worden doorbroken.
De ruimte in rijksregels om, in aanvulling op het voorgaande, waar nodig decentraal regels te
kunnen stellen met het oog op de gebruiksruimte, kan algemeen worden geboden door het
stellen van maatwerkregels mogelijk te maken. Ook is het mogelijk ruimte voor decentrale
regels te bieden door het stellen van maatwerkvoorschriften in algemene rijksregels mogelijk
te maken. Daarbij kan desgewenst worden bepaald, dat inzet van deze instrumenten alleen
plaatsvindt, als de gebruiksruimte daadwerkelijk onder druk staat. Dit om te voorkomen dat
het voordeel van algemene rijksregels ongedaan wordt gemaakt door een veelheid aan
decentrale afwijkingen.
Het geheel of gedeeltelijk intrekken van omgevingsvergunningen kan worden gebruikt om
onbenutte gebruiksruimte vrij te spelen en daardoor ruimte te bieden voor nieuwe
activiteiten. Vanzelfsprekend vereist een dergelijk besluit een goede onderbouwing, die
bijvoorbeeld in een programma kan worden gegeven.
Wanneer voor een programmatische aanpak wordt gekozen, kan een programma
doorwerking krijgen naar concrete besluiten. Bij een programmatische aanpak dient het
programma als toetsingskader voor aanvragen om een omgevingsvergunning voor nieuwe
activiteiten in het gebied. In de praktijk leent de programmatische aanpak zich vooral voor
onderwerpen waarvoor strikte (Europese of nationale) gebiedsgerichte waarden worden
gesteld, zodat een negatieve ingreep in de fysieke leefomgeving op één plaats goed
gecompenseerd kan worden door positieve ingrepen op een andere plaats. Dit geldt vooral
voor emissies van stoffen naar de lucht, emissies van stoffen naar water en soortenbehoud.
Op grond van de experimenteerbepaling (artikel 23.3) kan zo nodig van de Omgevingswet
worden afgeweken. Zo kan – voor zover het daadwerkelijk experimenten betreft – voor een
individueel geval de gebruiksruimte worden opgerekt binnen de grenzen van het EU-recht.
Veel van bovenstaande mogelijkheden zullen hun uitwerking vinden in de
uitvoeringsregelgeving. Na de totstandkoming daarvan bestaat er geen noodzaak meer voor
een bijzonder instrument dat specifiek gericht is op milieugebruiksruimte in door het Rijk
aangewezen ontwikkelingsgebieden, zoals dat is opgenomen in de Crisis- en herstelwet.

De regering wil de bestaande mogelijkheden voor saldering en compensatie vorm geven in het
beoogde Besluit kwaliteit leefomgeving en deze – waar mogelijk – ook ten opzichte van de huidige
regelingen een ruimer toepassingsbereik geven.1148

Programmatische aanpak
De figuur van het programma met een programmatische aanpak biedt de mogelijkheid om een
uitgebalanceerd pakket van maatregelen te maken, maar dat is een middel tot een doel. Het doel is
het voldoen aan omgevingswaarden of andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving, vooral in
gevallen waar deze onder druk staan. In dergelijke gevallen is de gebruiksruimte – die door een
omgevingswaarde of andere doelstelling wordt begrensd – beperkt.
Een programmatische aanpak biedt dan de mogelijkheid om daar nauwkeurig regie op te voeren en
belastende activiteiten en maatregelen zo op elkaar af te stemmen dat aan de omgevingswaarde of de
andere doelstelling wordt voldaan. Als in de memorie van toelichting wordt gesproken over het
optimaliseren van de gebruiksruimte, dan wordt daarop gedoeld. Voorbeelden zijn het Nationaal
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), waarbij het

1148

Kamerstukken II, vergaderjaar 2014/15, 33 962, nr.23, p.135.

612

mogelijk is maatregelen te nemen die van invloed zijn op de mate waarin aan de normen wordt voldaan (in
termen van het wetsvoorstel: omgevingswaarden of andere doelstellingen). 1149

Bij de vormgeving en uitwerking van het programma zal ook duidelijk moeten zijn hoe de
gebruiksruimte wordt bepaald en hoe de voor activiteiten beschikbare gebruiksruimte wordt verdeeld
(artikel 3.16). Via monitoring worden de grenzen van de gebruiksruimte steeds bewaakt.
Hoofdstuk 20 (artikel 20.1, tweede lid) Omgevingswet eist namelijk van ieder programma met
programmatische aanpak, dat de voortgang, uitvoering en het doelbereik van zo’n programma door
monitoring worden bewaakt. Dat neemt niet weg dat het vormgeven van een programmatische
aanpak, waaronder de PAS, maatwerk is. Per programma zal moeten worden bepaald op welke wijze
en voor welke doel het programma wordt opgesteld. Met zo’n programma kan inderdaad
gebruiksruimte worden gecreëerd. 1150
Een programma met een programmatische aanpak stuurt op het beheer van gebruiksruimte in een
bepaald gebied en dient tevens als kader voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van activiteiten.
1151

Voor het beheer van de gebruiksruimte is het van wezenlijk belang dat het programma goed wordt uitgevoerd en dat
in de gaten wordt gehouden of de grenzen van de gebruiksruimte niet worden overschreden. Het systeem van
monitoring van een programma met een programmatische aanpak wordt bepaald bij omgevingsplan, omgevingsverordening of algemene maatregel van bestuur op grond van artikel 20.2.

Een programma kan een bijdrage leveren aan de vergroting van de gebruiksruimte, waarbij een deel
van de gebruiksruimte desgewenst weer ten goede kan komen aan maatschappelijk gewenste
ontwikkelingen.
De programmatische aanpak biedt (dus) de mogelijkheid om een uitgebalanceerd pakket van maatregelen te maken,
maar dat is een middel tot een doel. Het doel is het voldoen aan omgevingswaarden of andere doelstellingen voor de
fysieke leefomgeving, vooral in gevallen waar deze onder druk staan. In dergelijke gevallen is de gebruiksruimte – die
door een omgevingswaarde of andere doelstelling wordt begrensd – beperkt.
Een programmatische aanpak biedt dan de mogelijkheid om daar nauwkeurig regie op te voeren en belastende
activiteiten en maatregelen zo op elkaar af te stemmen dat aan de omgevingswaarde of de andere doelstelling wordt
voldaan. Als in de memorie van toelichting wordt gesproken over het optimaliseren van de gebruiksruimte, dan wordt
daarop gedoeld. Voorbeelden zijn het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en de
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), waarbij het mogelijk is maatregelen te nemen die van invloed zijn op de mate
waarin aan de normen wordt voldaan (in termen van de Omgevingswet: omgevingswaarden of andere
doelstellingen).1152

Bij de vormgeving en uitwerking van het programma zal ook duidelijk moeten zijn hoe de
gebruiksruimte wordt bepaald en hoe de voor activiteiten beschikbare gebruiksruimte wordt verdeeld
(artikel 3.16). Via monitoring worden de grenzen van de gebruiksruimte steeds bewaakt. Hoofdstuk 20
(artikel 20.1, tweede lid) Omgevingswet eist namelijk van ieder programma met programmatische
aanpak, dat de voortgang, uitvoering en het doelbereik van zo’n programma door monitoring worden
bewaakt.
In de meeste gevallen zal het stellen van regels voor activiteiten, zoals BBT-maatregelen en eventuele maatwerkvoorschriften, of zelfs het (deels) intrekken van een vergunning voldoende zijn om ervoor te zorgen dat activiteiten in
een gebied kunnen worden verricht zonder dat de beleidsdoelstellingen voor de fysieke leefomgeving in het gedrang
komen.
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Bij intensief gebruik van de fysieke leefomgeving door meerdere activiteiten kan het draagvermogen echter
onvoldoende zijn, waardoor de gebruiksruimte schaars wordt. Bijvoorbeeld bij een veelheid aan activiteiten die een
cumulatief effect hebben op bijvoorbeeld de luchtkwaliteit of de omgevingsveiligheid. Daardoor kan er sprake zijn van
een vraag naar de verdeling van de ruimte voor die activiteiten. In die situatie is naar het inzicht van de regering ander
instrumentarium noodzakelijk.

Verdeling van schaarse ruimte is een gebiedsgerichte opgave. Een integrale belangenafweging is
vereist om de gebruiksruimte voor de diverse activiteiten in het gebied doelmatig en doeltreffend te
verdelen. In de meeste situaties kan daarbij worden volstaan met het stellen van regels in het
omgevingsplan. De verdeling van gebruiksruimte hangt immers nauw samen met het toedelen van
functies aan locaties in het omgevingsplan.
Via die toedeling wordt aangegeven welke locaties welke functies hebben en onder welke voorwaarden de functies
mogen worden uitgeoefend, bijvoorbeeld met het oog op het bereiken van een omgevingswaarde of een andere
doelstelling voor de fysieke leefomgeving. Dit houdt in dat het mogelijk is een emissieplafond of een zonering vast te
leggen voor een locatie, wanneer de rijksregelgeving hiertoe mogelijkheid biedt. Het plafond en de zone zijn dan
onderdeel van de besluitvorming over de verdeling van gebruiksruimte.

In het omgevingsplan kan steeds worden bekeken voor welke locatie welke regels gelden vanwege de
verdeling van gebruiksruimte over diverse activiteiten. Hiermee kunnen regels die bekend zijn in de
huidige milieuregelgeving, in het omgevingsplan worden opgenomen.
Het kan bijvoorbeeld gaan om regels ten aanzien van:
▪ kwaliteitsnormen, die een zekere mate van kwaliteit garanderen op een locatie (nu zijn dit
milieukwaliteitseisen);
▪ afstandseisen, die een bron en een beschermd object of gebied ruimtelijk scheiden;
▪ contouren (zonering) om een bron of gebied, waarbuiten geen overschrijding van een norm
mag optreden (bijvoorbeeld de 50-dBcontour rondom industrieterreinen).
▪ emissieplafonds (zoals geluidproductieplafonds) langs of boven een gebied, waar op
meetpunten geen overschrijding van een bepaalde norm mag optreden (bijvoorbeeld
geluidproductieplafonds).1153
Toegespitst op de situatie op en rond bedrijventerreinen betekent deze wijze van verdeling van gebruiksruimte dat
bedrijven duidelijkheid krijgen over de beschikbare gebruiksruimte voor bestaande bedrijven en potentiële
nieuwkomers. Tegelijk is het voor kwetsbare functies duidelijk welke mate van bescherming zij genieten ten opzichte
van het gehele industrieterrein. Voor bestuursorganen biedt het mogelijkheden tot actieve sturing op de gewenste
kwaliteit van de fysieke leefomgeving met ruimte om op dit punt zelf afwegingen te maken. Voor omwonenden geeft
dit meer waarborgen dat deze kwaliteit van fysieke leefomgeving ook kan worden gerealiseerd of verbeterd. Omdat
het gaat om regels in het omgevingsplan kan de gemeente handhavend optreden als deze regels niet worden nageleefd.
Belanghebbenden kunnen daarbij een verzoek indienen om handhavend op te treden. In het Bkl zal dit verder worden
uitgewerkt.
Ook kan een bestuursorgaan er voor kiezen om vooraf gebruiksruimte vrij te spelen. De keuze voor zo’n aanpak dient
zich aan als het publieke belang van de organische ontwikkeling van een gebied aanwezig is, maar de gebruiksruimte
te beperkt is voor enige vorm van ontwikkeling. Het gebied zit dan «op slot». Dan kan tevens een programma, met
bijbehorend pakket aan maatregelen, worden ingezet, zodat ruimte wordt gecreëerd voor organische ontwikkeling.

Voor een rijksprogramma met programmatische aanpak worden deze regels opgenomen in het
voorgenomen Besluit kwaliteit leefomgeving.
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Van programma naar uitvoering
De regels voor een programmatische aanpak die door een provincie of gemeente wordt vastgesteld
worden opgenomen in de omgevingsverordening respectievelijk het omgevingsplan. Voor de
toepassing van het programma met programmatische aanpak voor natuurwaarden verwijst de
regering naar de regeling over de PAS. Deze regeling is opgenomen in de Natuurbeschermingswet
1998, zoals deze zal worden gewijzigd overeenkomstig de wet van 8 oktober 2014.
In het nieuwe stelsel wordt het omgevingsplan het belangrijkste instrument om te sturen op
gebruiksruimte. De regering vindt het belangrijk dat gemeenten voldoende inzicht krijgen in en
ervaring opdoen met de mogelijkheden van het omgevingsplan om te sturen op gebruiksruimte.
Daarom zijn in de nota’s van toelichting van het Besluit activiteiten leefomgeving en het Besluit kwaliteit leefomgeving
deze mogelijkheden van het omgevingsplan uitgebreider toegelicht. Naar aanleiding van de gestelde vragen is
verduidelijkt dat in veel gevallen de algemene regels voor activiteiten in dit besluit en voor geur en geluid de
standaardnormen in het Besluit kwaliteit leefomgeving volstaan en dat een planmatige verdeling van de gebruiksruimte
in veel gevallen niet nodig is.
Ook zal in het implementatieprogramma Aan de slag met de Omgevingswet extra aandacht aan het onderwerp
gebruiksruimte worden besteed. Voor de vraag over instructieregels ziet de regering geen reden om verdere
instructieregels te stellen hoe gemeenten en provincies de verschillende aspecten in de fysieke leefomgeving moeten
afwegen. Het nieuwe stelsel voegt weliswaar enkele elementen toe aan de belangenafweging en neemt een aantal
belemmeringen weg, maar de bestuursorganen zijn al vertrouwd met het maken van dit soort bredere
belangenafwegingen.
Bij het nemen van een verkeersbesluit, is de «milieugebruiksruimte» één van de bij het besluit te betrekken
aspecten.1154
Bij intensief gebruik van de fysieke leefomgeving door meerdere activiteiten kan gebruiksruimte schaars worden,
ongeacht de eis dat die activiteiten ieder voor zich aan algemene regels moeten voldoen. Die schaarste kan bijvoorbeeld
optreden bij een veelheid aan milieubelastende activiteiten met een cumulatief effect op de fysieke leefomgeving. De
toepassing van bronmaatregelen bij individuele bronnen kan dan ontoereikend zijn om de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving op het gewenste niveau te brengen of te houden. Daarnaast wordt in zo’n situatie de toetreding voor
nieuwkomers en uitbreiding van bestaande bedrijven lastig.
Bij het verbinden van het beoogde gebruik van de fysieke leefomgeving met de doelstellingen voor bescherming van
het milieu kan in dergelijke gevallen het planmatig beheren van de gebruiksruimte uitkomst bieden. Als
bestuursorganen in zo’n situatie de gebruiksruimte planmatig wil verdelen en beheren, vereist dit een integrale
belangenafweging van de betrokken belangen. Omdat het daarbij gaat om een gebiedsgerichte opgave, ligt het voor
de hand om de gebruiksruimte te verdelen over de verschillende locaties in het gebied.
Het eerst aangewezen instrument hiervoor is het omgevingsplan, waarin functies aan locaties worden toegedeeld. In
feite wordt dan aan de locaties een regel verbonden, die voor die specifieke locatie de gebruiksruimte limiteert. Voor
degene die op die locatie een activiteit ontplooit geeft het duidelijkheid over de vraag, hoeveel van de totale
gebruiksruimte voor het gebied aan zijn locatie is toegekend. Dit geeft hem ook duidelijkheid over eventuele
ontwikkelingsmogelijkheden op die locatie.1155

In het omgevingsplan zal het mogelijk zijn om de gebruiksruimte te verkavelen naar specifieke locaties.
Daarmee wordt aan de locatie een regel verbonden, die voor die specifieke locatie de gebruiksruimte
limiteert. 1156
Voor degene die op die locatie een activiteit ontplooit geeft het duidelijkheid over de vraag, hoeveel van de totale
gebruiksruimte voor het gebied aan zijn locatie is toegekend. Dit geeft hem ook duidelijkheid over eventuele
ontwikkelingsmogelijkheden op die locatie. Een bedrijf dat innovatieve technieken wenst in te zetten, die verder gaan
de beste beschikbare technieken, heeft dan meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld bedrijfsuitbreiding op die locatie.
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Door toedeling van de beschikbare ruimte aan de locatie loopt het bedrijf niet het risico dat deze ruimte aan
buurbedrijven wordt gegund. Investering in extra schone voorzieningen wordt daarmee beloond.

In de uitvoeringsregelgeving (AMvB’s) voor regels over gebruiksruimte zal wordt uitgegaan van een
gebiedsgerichte benadering. Onder de Omgevingswet blijft het mogelijk dat bedrijven gezamenlijk
één vergunning aanvragen, zoals een koepelvergunning, maar het (concept van de koepelvergunning)
is niet meer doorslaggevend voor de benadering van gebruiksruimte.
Voor een duurzame gebiedsontwikkeling is de vraag relevant of de onbenutte gebruiksruimte in een gebied een
activiteit toelaat en of er gebruiksruimte kan worden vrijgespeeld, bijvoorbeeld door sanering of innovatie. De
uitvoeringsregels onder de Omgevingswet zullen het mogelijk maken om actiever te sturen op de verdeling van deze
gebruiksruimte. Hiervoor worden de mogelijkheden nader verkend van het werken met een bedrijvencontour en de
voorwaarden waaronder omgevingsvergunningen kunnen worden gewijzigd.1157
Het voordeel van het koepelconcept is dat de beschikbare gebruiksruimte is gereserveerd en dat de betreffende
gemeente of provincie bij nieuwe bedrijven of wijzigingen op een bedrijfsterrein slechts hoeft te toetsen of blijvend
binnen deze gereserveerde ruimte van de koepelvergunning wordt geopereerd. Deze werkwijze maakt het mogelijk om
sneller met nieuwe initiatieven te starten zonder dat dit ten koste gaat van het al vastgestelde beschermingsniveau
voor natuur en milieu. Bovendien zijn het beheren en onderhouden van de milieuverbruiksruimte voor de overheid
eenvoudiger en eenduidiger als dit in één vergunning is vastgelegd dan wanneer de gebruiksruimte de optelsom is van
vele individuele en op verschillende momenten verleende vergunningen. 1158
Net als de figuur van de «koepelvergunning» is ook het «koepelconcept» in de praktijk ontstaan, bij de toepassing van
wetten zoals de Wet milieubeheer, de Wabo en de Wet ruimtelijke ordening. Het koepelconcept is bedoeld voor
situaties waarbij de verdeling van gebruiksruimte voor activiteiten, gerelateerd aan de beoogde kwaliteit aan de orde
is. Een voorbeeld van zo’n situatie is het havengebied bij Rotterdam, waar sprake is van een veelheid aan activiteiten
op een veelheid aan bedrijfsterreinen, die een cumulatief effect hebben op bijvoorbeeld de luchtkwaliteit of de
omgevingsveiligheid. In zo’n situatie is het gewenst de schaarse gebruiksruimte te verdelen en beheren.
De verdeling is mogelijk door middel van de uitoefening van de bevoegdheden uit het wetsvoorstel. Daarmee kan een
gemeente – zo nodig in samenwerking met anderen zoals buurgemeenten en de provincie – sturen op het beschikbaar
maken of juist beperken van gebruiksruimte. Als bijvoorbeeld een onderdeel van de fysieke leefomgeving niet de
beoogde kwaliteit heeft, of deze dreigt te verliezen, kan het beslag dat de aanwezige activiteiten leggen op de
gebruiksruimte worden beperkt.
Met een gerichte inzet van bevoegdheden kan de gemeente er ook voor zorgen dat een beoogde nieuwe ontwikkeling
de ruimte krijgt, door in het gebied eerst gebruiksruimte vrij te maken. In een rapport van Natuur & Milieu uit 2015 is
beschreven welke mix van instrumenten hiervoor beschikbaar is, zoals de omgevingsvisie in combinatie met een
programma en algemene regels van het Rijk en van het decentraal bevoegd gezag.6 Daarbij kan worden opgemerkt dat
bepaalde bevoegdheden gecoördineerd kunnen worden uitgeoefend, als het gaat om een optimalisatie van de
gebruiksruimte in een gebied. Dit is vastgelegd in artikel 16.8 Omgevingswet, dat bij amendement is toegevoegd. 1159

Het omgevingsplan (artikel 2.4) en de programmatische aanpak (paragraaf 3.2.4) bieden de
mogelijkheid om voor een gebied, zoals een haven of industriecomplex, te voorzien in een regeling
van niet alleen de ruimtelijke aspecten maar ook geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid enzovoort.
Op die manier krijgen bedrijven en burgers al vroeg inzicht in de vestigingsmogelijkheden en de te
behouden omgevingskwaliteiten.
Juist in die gebieden waar ruimte nodig is voor nieuwe ontwikkelingen en tegelijk de kwaliteit bewaakt
moet worden kan de Omgevingswet zich bewijzen. Het bevoegd gezag kan straks (generiek of
individueel) op een aantal terreinen strengere maatwerkregels stellen aan activiteiten in een gebied.
Dat wordt geregeld in het Bal. Het kan ook de toegekende, maar onbenutte ruimte in vergunningen verkleinen.
Vergunningen onder de Omgevingswet kunnen straks worden ingetrokken als vergunde activiteiten gedurende een jaar
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niet hebben plaatsgevonden. Bovendien kan een koepelvergunning helpen bij het omgaan met de gebruiksruimte op
een terrein, zoals emissies of risicocontouren.
Ook de programmatische aanpak biedt de mogelijkheid om op de gebruiksruimte de regie te voeren en belastende
activiteiten en maatregelen zo op elkaar af te stemmen dat aan de wettelijke regels wordt voldaan. De Omgevingswet
en de nieuwe AMvB’s blijven dit faciliteren. Daarbij kunnen in de omgevingsvisie keuzes worden gemaakt voor welke
gebieden het vrijgeven van onbenutte gebruiksruimte aan de orde is. Daaraan kan ook een duurzaamheids-programma,
al dan niet met een programmatische aanpak, worden gekoppeld. In het programma kan dan worden benoemd hoe
het bestuursorgaan zal omgaan met onbenutte ruimte in vergunningen.

Wanneer gezamenlijke voorzieningen of bedrijfsoverstijgende regels nodig zijn, kunnen ze voor een
heel terrein met meerdere bedrijven worden opgenomen in het omgevingsplan. 1160
Ook onder de Omgevingswet blijft het mogelijk voor clusters van bedrijven om als één geheel richting de overheid te
opereren, zowel bij vergunningverlening als bij algemene regels. Het is echter niet langer noodzakelijk om één
vergunning aan te vragen met alle bedrijven op een bedrijventerrein om regels te stellen voor het geheel, zoals over
het verplicht gebruik maken van gezamenlijke voorzieningen.

Zo kan het vanwege de externe veiligheid en het efficiënt benutten van ruimte, noodzakelijk zijn om
opslag van gevaarlijke stoffen alleen gezamenlijk en op één locatie toe te staan. Of zo’n regel nodig is
hangt af van de locatie. Het stelsel van de Omgevingswet maakt het mogelijk om deze regels op te
nemen in het omgevingsplan. Door de verbrede reikwijdte van het omgevingsplan wordt het mogelijk
om milieu- en ruimtevragen te integreren.
Dit maakt het mogelijk om regels die vooral locatieafhankelijk zijn, zoals regels over geluid en externe
veiligheid, in het omgevingsplan op te nemen. Bovendien geldt de regel daarmee voor de hele locatie.
De werking van deze regels is dus niet meer afhankelijk van de vraag of bedrijven gezamenlijk één vergunning hebben
aangevraagd. Dit voorkomt «free riders» en stimuleert het clusteren van bedrijven en de samenwerking tussen
bedrijven onderling. De bedrijven hebben hierbij meer vrijheid dan in het huidige stelsel, omdat zij de vorm waarin
zij dit organiseren zelf kunnen kiezen, en niet langer verplicht zijn één inrichting te vormen.
Gemeenten krijgen in het omgevingsplan de mogelijkheid om bij de toedeling van functies aan locaties ook nadere
regels te stellen, bijvoorbeeld over de toelaatbare geluidbelasting of externe veiligheid. Hierbij kunnen
bedrijventerreinen als HTCE als één geheel worden behandeld door bijvoorbeeld de veiligheidscontour om het hele
terrein heen te leggen. Ook hiervoor is het niet nodig dat bedrijven gezamenlijk een vergunning aanvragen of één
inrichting naar huidig recht vormen.
Door middel van instructieregels van het Rijk wordt een minimumbescherming gewaarborgd. Dit maakt het mogelijk
om gebruiksruimte goed en planmatig te verdelen en slimme combinaties te vinden van toedeling van functies en het
stellen van regels. Hierdoor is op voorhand duidelijk voor bedrijven en omwonenden wat er mag op een locatie en
onder welke voorwaarden. De concrete uitwerking van deze lijn vindt plaats in de uitvoeringsregelgeving.

Het Bkl bevat geen instructieregels over de verdeling van gebruiksruimte. Bij de keus op decentraal
niveau voor een bepaalde verdeling daarvan moet worden gemotiveerd dat wordt voldaan aan de
maatschappelijke doelen van artikel 1.3 van de Omgevingswet. Uit deze doelen volgt dat telkens
sprake moet zijn van een samenhangende beoordeling van de benutting én bescherming van de
leefomgeving.1161
Daarbij wordt de decentrale afwegingsruimte op rijksniveau begrensd door de omgevingswaarden, instructieregels
en beoordelingsregels die in het Bkl zijn gesteld. Deze waarden en regels limiteren de maximale blootstelling aan
luchtverontreiniging, rekening houdend met de cumulatieve bijdrage van bronnen. Zolang op decentraal niveau
binnen die limiet wordt gebleven, kan gebruik worden gemaakt van afwegingsruimte die per onderwerp is
meegegeven. Dat kan worden opgevat als «normopvulling», maar het gaat dan wel om een wettelijk geborgde keuze
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binnen de gegeven afwegingsruimte. Daarmee kan via de regels van het omgevingsplan een optimum worden bereikt
in het bedienen van uiteenlopende aanspraken op de fysieke ruimte, om de fysieke leefomgeving te benutten voor
activiteiten én te beschermen tegen de gevolgen daarvan.
Het kabinet merkt hierbij op dat de bescherming van de fysieke leefomgeving veelal op voorhand is geregeld door
middel van algemene regels in het Bal voor milieubelastende activiteiten. Via die regels worden de nadelige gevolgen
voor de fysieke leefomgeving aan banden gelegd, op basis van preventie en beste beschikbare technieken. Dit leidt
tot een rem op normopvulling, ongeacht de keuzes die in een gebied worden gemaakt om de beschikbare
gebruiksruimte tussen activiteiten en locaties te verdelen.
De vraag of de stelselmatige verlaging van de uitstoot van stoffen door de toepassing van de beste beschikbare
technieken ook in relatie tot de specifieke zorgplicht gezien wordt als een recht op norm-/plafondopvulling of juist
moet dienen tot verlaging van het generieke depositieniveau, gericht op verbetering van omgevingskwaliteit, is een
politiek bestuurlijke. ook onder wettelijke grenswaarden.
De gebruiksruimte wordt voor een deel van de stoffen in lucht en water begrensd door het vaststellen van nationale
omgevingswaarden. In aanvulling daarop kunnen decentrale overheden zo nodig ook decentrale omgevingswaarden
vaststellen, of de gebruiksruimte anders vastleggen. Vaak zal de beschikbare gebruiksruimte ook een rol spelen bij
het toekennen van functies aan locaties. Met de verdeling van functies in een gebied en het stellen van daarmee
samenhangende regels wordt de gebruiksruimte vaak al impliciet begrensd, bijvoorbeeld doordat de verdeling van
functies in een bepaald gebied de omvang van bedrijvigheid limiteert.

Inperking gebruiksruimte
Vergunninghouders beleven de toegekende gebruiksruimte soms als een recht dat vergelijkbaar is
met eigendom, terwijl die gebruiksruimte nooit zo bedoeld is geweest.
Zo zijn er bedrijven die een bepaalde hoeveelheid geluid zouden mogen produceren, maar dit in de praktijk nooit
doen of gedaan hebben. Dit kan ertoe leiden dat er geen ruimte is voor andere bedrijven die ook geluid produceren,
waardoor het gebied op slot komt te zitten en een gemeente hier niets tegen kan doen.

Als een decentraal bestuursorgaan voor een specifiek bestaand bedrijf de milieugebruiksruimte zou
willen inperken, is het, met of zonder omgevingswaarde, gebonden aan het evenredigheidsbeginsel.
1162

Artikel 3.2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat de voor een of meer belanghebbenden
nadelige gevolgen van een besluit niet onevenredig mogen zijn in verhouding tot de met het besluit te dienen
doelen. Ook kan in zo’n geval nadeelcompensatie aan de orde zijn. Voorzien is om de regeling hiervoor via de
Invoeringswet Omgevingswet in te bouwen in de Omgevingswet. Bovendien moeten decentrale omgevingswaarde
opgenomen worden in een omgevingsplan of omgevingsverordening, waarvoor allerlei procedurele eisen gelden.
Deze procedurele eisen brengen met zich dat een ontwerpomgevingsplan of het ontwerp-omgevingsverordening
ter inzage moet worden gelegd. Voorafgaand aan ter inzage legging moet het bestuursorgaan hiervan kennisgeven
in een of meer dag-, nieuws-, of huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze. In die kennisgeving moet
onder meer worden vermeld waar en wanneer de stukken ter inzage liggen. Daarnaast brengen de procedurele
eisen met zich dat een besluit tot vaststelling van een omgevingsplan of omgevingsverordening moet worden
bekendgemaakt in overeenstemming met afdeling 3.6 van de Algemene wet bestuursrecht en dat het
omgevingsplan of omgevingsverordening elektronisch beschikbaar wordt gesteld via de landelijke voorziening
omgevingsdocumenten. Als een bedrijf zich op een bepaalde locatie wil vestigen kan het nu via
ruimtelijkeplannen.nl zien welke lokale ruimtelijke regels van toepassing zien. In de toekomst zal het in het digitale
stelsel Omgevingswet niet alleen die «ruimtelijke» regels zien, maar ook of er voor de desbetreffende locatie lokale
milieuregels gelden naast de algemene landelijke regels.

Het kabinet heeft kennisgenomen van de kennelijke wens van provincies om meer
interventiemogelijkheden te krijgen om in overbelaste situaties te kunnen sturen op verbetering van
de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Het kabinet begrijpt de wens om sterker dan nu het geval is
te kunnen sturen. Het nieuwe stelsel voorziet hier in. Zo kunnen provincies aangescherpte of
aanvullende omgevingswaarden stellen.1163
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Zij kunnen deze omgevingswaarden via beoordelingsregels voor de milieubelastende activiteit laten doorwerken
naar de vergunningverlening en via instructieregels laten doorwerken naar de omgevingsplannen van gemeenten
en de verordeningen van de waterschappen. Ook zijn de mogelijkheden voor (gebiedsgericht) maatwerk vergroot.
Een omgevingswaarde voor geurhinder van veehouderijen kan een centrale rol vervullen in een gebiedsgerichte
aanpak waar bijvoorbeeld consequente toepassing van best beschikbare technieken, het weren van nieuwe stallen
op overbelaste locaties, het bevorderen van innovatieve stalconcepten en het terugnemen van onbenutte
gebruiksruimte ook onderdeel van zijn.
Het is hierbij wel van belang dat de provincie niet op de stoel van de gemeenten gaat zitten. Artikel 2.18 van de wet
geeft provincies de taak tot gebiedsgerichte coördinatie, maar hierbij moet wel sprake zijn van een provinciaal
belang dat niet op een doelmatige en doeltreffende manier door het gemeentebestuur kan worden behartigd. Voor
gebiedsontwikkelingen die niet gemeenteoverstijgend zijn en ook geen betrekking hebben op een belang waarvoor
de provincie een eerste verantwoordelijkheid heeft, blijft het gemeentebestuur bevoegd. In het kader van de
implementatie zal aandacht worden besteed aan het gebruik van de interventiemogelijkheden van de provincies in
overbelaste gebieden.
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47.

Gedoogplichten

Gedoogplichten kunnen noodzakelijk zijn voor het realiseren van werken van algemeen belang, zoals
het onderhoud van een watergang door het waterschap of de aanleg van een hoogspanningsleiding.
Zonder gedoogplichten zijn werken van algemeen belang niet te realiseren in die gevallen waarin een
grondeigenaar of een andere rechthebbende, zoals een pachter of huurder, weigert medewerking te
verlenen.
Er is dan, op onteigening na, geen juridische grond om inbreuk kunnen te maken op het eigendoms- of zakelijk
recht. Onteigening is voor de gevallen, waarin de onroerende zaak nog goed bruikbaar blijft voor de
rechthebbende, een te zwaar middel. Daarom voorziet de voorgestelde Omgevingswet, net als veel van de wetten
die er in opgaan, in het instrument gedoogplicht.

Gezien de samenhang van de gedoogplichten met de Omgevingswet maakt de modernisering van de
Belemmeringenwet Privaatrecht deel uit van de Omgevingswet. De Belemmeringenwet Privaatrecht
kan daardoor worden ingetrokken. Het doel van dit hoofdstuk is te komen tot een gemoderniseerde
en vereenvoudigde procedure voor het opleggen van gedoogplichtbeschikkingen voor werken van
algemeen belang, die minder omslachtige procedurestappen kent, een eenduidige rechtsbescherming
heeft, beter uitvoerbaar is en beter aansluit bij de Awb. Aan dit hoofdstuk zullen op termijn mogelijk
nog enkele gedoogplichten worden toegevoegd die nu in de Wet bodembescherming, de
Spoorwegwet 1875 en de Wet aanleg lokaalspoor- en tramwegen voorkomen. 1164

Afdeling 10.2 Omgevingswet bevat gedoogplichten die van rechtswege gelden, waar dus geen
beschikking voor hoeft te worden afgegeven. Het betreft gedoogplichten die nu in sectorale wetten
zijn opgenomen.
Het gaat hier om gedoogplichten die nu in de Waterwet, de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet
luchtvaart staan, aangevuld met de gemoderniseerde variant van de gedoogplicht uit het huidige artikel 24 van
de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden. Deze zijn overgenomen in dit hoofdstuk;
waar mogelijk is de redactie van de artikelen geharmoniseerd. Een beperkt aantal inhoudelijke wijzigingen is
doorgevoerd, vooral bij de gedoogplichten die uit de Waterwet en de Waterstaatswet 1900 zijn overgenomen:
deze zijn waar mogelijk samengevoegd tot wettelijke gedoogplichten die zowel op natte als op droge
waterstaatswerken betrekking hebben.

Afdeling 10.3 bevat gedoogplichten die bij beschikking moeten worden opgelegd en waarvoor dus
ook procedurele vereisten en waarborgen nodig zijn. De afdeling omvat de modernisering en
vereenvoudiging van de Belemmeringenwet Privaatrecht, die uit 1927 stamt en sterk verouderd is.
In de huidige praktijk wordt op basis van die wet ongeveer 30 tot 35 per jaar een aanvraag gedaan voor de oplegging
van een gedoogplichtbeschikking. In het overgrote deel daarvan wordt uiteindelijk toch minnelijke
overeenstemming bereikt. Voor zo’n 10 werken per jaar wordt geen, of geen volledige, minnelijke
overeenstemming bereikt en wordt uiteindelijk een gedoogplichtbeschikking opgelegd.
Gezien de samenhang van de gedoogplichten met de Omgevingswet maakt de modernisering van de
Belemmeringenwet Privaatrecht nu onderdeel uit van de Omgevingswet. In aanvulling op hetgeen de
Belemmeringenwet Privaatrecht al regelde, kent deze afdeling ook gedoogplichten uit de Wet inzake de
luchtverontreiniging, de Monumentenwet 1988, de Ontgrondingenwet en de Waterwet. 1165
Daarnaast worden er jaarlijks ongeveer twee Koninklijke besluiten houdende een erkenning van openbaar belang
geslagen. De Belemmeringenwet Privaatrecht wordt dus niet vaak in stelling gebracht.
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De wet is echter belangrijk voor de realisatie van werken van algemeen belang, zoals gasleidingen,
elektriciteitskabels en rioleringen, waarvoor geen minnelijke overeenstemming ontstaat over het
gebruik van onroerende zaken voor die werken.
In aanvulling op wat de Belemmeringenwet Privaatrecht al regelde zijn in de Omgevingswet gedoogplichten
toegevoegd uit andere wetten die in de Omgevingswet worden geïntegreerd. Het gaat om gedoogplichten uit de
Wet inzake de luchtverontreiniging, de Ontgrondingenwet, de Waterwet en de Monumentenwet 1988. De
Omgevingswet harmoniseert de procedures rond de totstandkoming van de diverse bestaande gedoogplichten.
Hiermee wordt eenduidigheid bereikt in de wijze waarop een gedoogplichtbeschikking tot stand komt, de
procedurele eisen die daarvoor gelden en de andere rechten en verplichtingen die ermee samenhangen.1166

Werken van algemeen belang
Centrale begrippen in de Belemmeringenwet Privaatrecht zijn de termen «openbare werken», «werk
van openbaar belang» en «openbare werken waarvan het algemeen nut uitdrukkelijk bij de wet is
erkend». Die begrippen worden vervangen door de eenduidige term «werken van algemeen belang».
Die term sluit beter aan bij artikel 14 van de Grondwet, waarin de grondslag is opgenomen om de uitoefening van
het eigendomsrecht te mogen beperken. In de Omgevingswet is omschreven wat onder «werken van algemeen
belang» wordt verstaan. Daarmee is bij wet geregeld welke werken en handelingen van algemeen belang zijn.
De precieze omvang daarvan wordt in voorkomende gevallen bepaald door de beschrijving die de wetten waarnaar
in de artikelen wordt verwezen daaraan geven. Zo wordt bijvoorbeeld in artikel 10.14 Omgevingswet verwezen naar
een «net als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998». Voor de precieze omvang van dat werk is van belang wat de
Elektriciteitswet 1998 onder een «net» verstaat.

De Omgevingswet kent, net als de Belemmeringenwet Privaatrecht, een vangnet voor werken die van
algemeen belang worden geacht, maar die niet onder één van de met name genoemde werken vallen,
of die nu nog niet zijn te benoemen. Die bevoegdheid is van belang om de wet ook toekomstbestendig
te maken met het oog op technologische ontwikkelingen en innovaties.
De Belemmeringenwet Privaatrecht schrijft een aparte procedure voor tot erkenning van algemeen belang. In de
Omgevingswet wordt aan de Minister van Infrastructuur en Milieu samen met de (mede)verantwoordelijke Minister
de bevoegdheid gegeven om vast te stellen of een werk als een werk van algemeen belang wordt aangemerkt en
in het desbetreffende besluit ook de gedoogplicht op te leggen. Daarmee worden proceduretijd en administratieve
lasten verminderd. Met het toepassen van deze bevoegdheid wordt terughoudend omgegaan. Bovendien
motiveert de Minister, op grond van artikel 3:46 Awb, steeds waarom het desbetreffende werk als werk van
algemeen belang wordt beschouwd. 1167

Wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie
De voornaamste knelpunten in de Belemmeringenwet Privaatrecht betreffen het stelsel van
rechtsbescherming dat en de totstandkomingsprocedure van een gedoogplicht die de wet biedt.
In het kader van het Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW)-rapport buisleiding-concessies
werd al geconstateerd dat de rechtsbescherming op grond van de Belemmeringenwet een verbrokkeld beeld kent
en dat het huidige, moeilijk te doorgronden juridisch systeem belemmeringen in het leven roept voor nieuwkomers
op de markt. Het toenmalige kabinet heeft in beginsel ingestemd met de conclusies en aanbevelingen van de MDWwerkgroep en een voorbereiding van de herziening van de Belemmeringenwet aangekondigd. In verscheidene
wetten, zoals de Spoedwet wegverbreding, de Tracéwet en de Wro, wordt voor het opleggen van gedoogplichten
in de zin van de Belemmeringenwet Privaatrecht een daarvan afwijkende procedure geregeld. Daarin staat dat:
- niet het Gerechtshof, maar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State de bevoegde rechter is, en
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– dat de hoorzitting die de Belemmeringenwet Privaatrecht voorschrijft en die door een lid van gedeputeerde staten
wordt voorgezeten in aanwezigheid van een lid van het dagelijks bestuur van de gemeente, kan worden vervangen
door een hoorzitting geleid door een door de Minister van Infrastructuur en Milieu aan te wijzen persoon.
Dit impliceert dat er verschillende mogelijkheden tot rechtsbescherming zijn tegen een gedoogplichtbeschikking,
afhankelijk van de procedure die wordt gevolgd. Op basis van artikel 4 van de Belemmeringenwet Privaatrecht is
het Gerechtshof bevoegd over een verzoekschrift tot vernietiging van de gedoogplichtbeschikking te oordelen,
maar dan wel alleen op grond van twee rechtsvragen:
– is ten onrechte geoordeeld dat de belangen van de rechthebbenden onteigening niet vorderen?
– wordt in het gebruik van de onroerende zaak niet meer belemmering gebracht dan nodig is?

In verband met deze onoverzichtelijke wettelijke situatie heeft de Raad van State geadviseerd ten
principale te bezien of wijziging van de regeling van rechtsbescherming tegen de oplegging van
gedoogplichten nodig is. In het nader rapport heeft de regering hierop instemmend geantwoord. 1168

Erkenning van algemeen belang
Een ander knelpunt betreft de erkenning van een werk als een werk van algemeen belang.
De Belemmeringenwet Privaatrecht kent daartoe twee mogelijkheden. In de eerste plaats kan het algemeen belang
bij koninklijk besluit worden erkend. In de tweede plaats kan het algemeen belang bij wet worden erkend. De
huidige situatie is dat er een trits aan erkenningen van algemeen belang zijn die sinds 1927 zijn vastgesteld en op
basis waarvan een gedoogplichtbeschikking kan worden aangevraagd.
Ook zijn er verscheidene wetten die de in die wetten geregelde werken categoraal erkennen als werken van
algemeen belang. Dat leidt er toe dat het een zoektocht kan zijn om er achter te komen of een voorgenomen werk
van algemeen belang al als zodanig is erkend.
Een knelpunt, dat hier direct mee samenhangt, is dat wanneer de erkenning van algemeen belang niet uit een wet
of uit een koninklijk besluit blijkt, er eerst een erkenning moet worden geregeld, voordat tot de aanvraag van een
gedoogplichtbeschikking kan worden overgegaan. Dit kan kostbare tijd vergen voor een procedure voor de aanleg
van een werk van algemeen belang. Dit knelt vooral als vergelijkbare werken al zijn erkend en het in de lijn der
verwachting ligt dat het werk in kwestie dus ook zal worden erkend.
Dit doet zich bijvoorbeeld voor bij rioleringen. Iedere gemeente die rioleringswerkzaamheden verricht dient
daarvoor, als dat nodig is, een aanvraag in tot het erkennen van het algemeen belang van het werk zodat er een
aanvraag kan worden gedaan tot het opleggen van een gedoogplichtbeschikking. Het algemeen belang van die
werken is niet uitdrukkelijk bij wet erkend, dus moet voor elk werk afzonderlijk de geschetste procedure worden
doorlopen.

De Omgevingswet lost dit in zoverre op dat voor dat soort gevallen niet langer de bovenstaande
procedure hoeft te worden gevolgd, maar dat in het kader van de aanvraag van een gedoogplicht
daarvoor beoordeeld wordt of er sprake is van een werk van algemeen belang. Overigens, voor het
specifieke geval van de rioleringswerkzaamheden regelt de Omgevingswet in artikel 10.13 dat dit
werken van algemeen belang zijn. Daarvoor hoeft voortaan dus niet meer het algemeen belang te
worden aangetoond.1169
In de Omgevingswet wordt de erkenning van algemeen belang (dus) geïntegreerd met de beslissing op
de aanvraag tot het opleggen van een gedoogplicht. Dit betekent dat voor werken waarvoor niet bij
wet is vastgelegd dat het een werk van algemeen belang is, in de procedure tot het nemen van een
gedoogplichtbeschikking de voorvraag moet worden beantwoord, en in de te nemen
gedoogplichtbeschikking moet worden gemotiveerd, of het werk is aan te merken als een werk van
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algemeen belang. Voor een beschrijving van de procedure en welke criteria daarvoor gelden wordt
verwezen naar de artikelsgewijze toelichting bij artikel 10.21.1170
Afwijking van de Algemene wet bestuursrecht
Een derde knelpunt is dat de Belemmeringenwet Privaatrecht niet aansluit bij de Awb. Dit uit zich
onder meer in het feit dat niet de Minister de gehele aanvraag van een gedoogplichtbeschikking
behandelt, maar dat er daarbij zowel een rol is voor de burgemeester van de gemeente als voor
gedeputeerde staten van de provincie waarin de desbetreffende onroerende zaak is gelegen.
Een ander voorbeeld is dat, anders dan de Awb die uitgaat van de hoofdregel dat bezwaar of beroep de werking
van een besluit van een bestuursorgaan niet schorst (tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald),
de Belemmeringenwet juist de omgekeerde situatie geeft. Er mag aan een gedoogplichtbeschikking geen uitvoering
worden gegeven totdat deze onherroepelijk is, tenzij de Minister anders beslist, omdat met de uitvoering niet kan
worden gewacht. Die bepaling kan tot vertraging leiden.
De beschreven knelpunten hebben tot gevolg dat de procedure tot oplegging van een gedoogplicht op grond van
de Belemmeringenwet Privaatrecht onoverzichtelijk is en op onderdelen ingewikkelder is dan noodzakelijk.
Modernisering en vereenvoudiging van die wet komt daarom zowel de totstandkoming van werken van algemeen
belang, als de rechtsbescherming tegen de oplegging van een gedoogplicht ten goede.1171

Wijzigingen in de procedure tot het opleggen van een gedoogplichtbeschikking
Degene die bevoegd is tot het opleggen van een gedoogplicht zal moeten nagaan of aan de
toepassingscriteria van artikel 10.11 wordt voldaan. De besluitvorming geschiedt conform de uniforme
openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb.
Deze procedure biedt de beste waarborgen om eventuele onbekende rechthebbenden op de zaak
waarop de gedoogplicht komt te rusten, kennis te kunnen laten nemen van het ontwerpbesluit. Zij
kunnen daarop hun zienswijze kenbaar maken. Doorgaans zijn de rechthebbenden op de zaak wel
bekend, maar dit is niet altijd het geval.
Daarnaast is het voordeel van toepassing van afdeling 3.4 Awb ten opzichte van de huidige procedure dat
rechthebbenden gericht kunnen reageren op een ontwerpgedoogplichtbeschikking. Zij kunnen zich daardoor een
beter beeld vormen van de gegevens die tot dan toe bekend zijn en die van belang worden beschouwd voor het
opleggen van de gedoogplicht.

Toepassing van afdeling 3.4 Awb betekent onder meer dat de rechthebbenden op de onroerende zaak
waarvoor de gedoogplicht moet gaan gelden zes weken de gelegenheid krijgen om hun zienswijzen op
de ontwerpgedoogbeschikking bij de Minister in te dienen.
Daarnaast geldt een openbare kennisgeving, zodat ook eventueel onbekende rechthebbenden de
kans krijgen hun zienswijze in te dienen en zich daardoor kenbaar te maken. De beslistermijn op de
aanvraag tot het nemen van een gedoogplichtbeschikking is op basis van artikel 3:18, eerste lid, Awb
ten hoogste zes maanden (net als de termijn in de huidige Belemmeringenwet Privaatrecht). Van de
mogelijkheid om de termijn te verlengen zal naar verwachting niet veel gebruik worden gemaakt.
De uniforme openbare voorbereidingsprocedure voorziet niet in een verplichte hoorzitting, zoals de procedure op
grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Op basis van artikel 3:15 Awb kan, als degene die bevoegd is de
gedoogplicht op te leggen dit wenselijk acht, een hoorzitting worden gehouden. Een rechthebbende kan daarnaast
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altijd aangeven dat hij zijn zienswijze mondeling naar voren wenst te brengen. Het niet verplicht voorschrijven van
een hoorzitting ligt in de rede.
Een van de criteria die de Minister bij de beoordeling van een aanvraag om oplegging van een
gedoogplichtbeschikking moet toetsen, is immers of de initiatiefnemer wel een redelijke poging heeft gedaan om
tot minnelijke overeenstemming te geraken met de rechthebbende(n). Daarnaast bestaat er voor de
rechthebbende nog de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een zienswijze in te dienen op de
ontwerpgedoogplichtbeschikking. Dit moet in beginsel een voldoende beeld geven om al dan niet over te gaan tot
het opleggen van een gedoogplichtbeschikking.
Wanneer degene die bevoegd is de gedoogplicht op te leggen toch over onvoldoende informatie beschikt om een
beslissing over de aanvraag tot een gedoogplichtbeschikking te nemen, dan kan diegene een hoorzitting
organiseren. Het lijkt aannemelijk dat dit in een aantal gevallen gebeurt. Op grond van artikel 3:41 Awb krijgen
zowel de initiatiefnemer als de rechthebbenden op de onroerende zaak die met een gedoogplichtbeschikking wordt
belast, de gedoogplichtbeschikking toegezonden. Op grond van artikel 7:1, eerste lid, onderdeel d, Awb staat tegen
de gedoogplichtbeschikking geen bezwaar open.1172

Beroep tegen een gedoogplichtbeschikking
Er wordt een einde gemaakt aan de huidige situatie, waarbij voor dezelfde gedoogplichtbeschikking
deels het Gerechtshof en deels de bestuursrechter bevoegd is. Voortaan zal de bevoegdheid om over
de gedoogplichtbeschikking een rechterlijk oordeel uit te spreken voorbehouden zijn aan de
bestuursrechter.
Het voornemen is om bij de Invoeringswet Omgevingswet te regelen dat bij de gedoogplicht-beschikking conform
artikel 3:45 Awb en in afwijking van artikel 8:1 Awb wordt vermeld dat hiertegen direct beroep open staat bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zo wordt bewerkstelligd dat de procedure met waarborgen
is omkleed, maar toch relatief vlot kan worden doorlopen.
Dat sluit ook aan bij andere besluiten op grond van de Omgevingswet die gericht zijn op totstandkoming van
projecten, zoals de wijziging van een omgevingsplan en het projectbesluit. Bovendien is hier ook van belang dat in
de bestaande praktijk relatief weinig beroep tegen gedoogplichtbeschikkingen wordt ingesteld (gemiddeld circa
twee tot drie keer per jaar tegen gedoogplichtbeschikkingen die op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht
worden opgelegd). Door de behandeling van die beroepszaken bij één rechtscollege te concentreren wordt de
kennisopbouw versterkt.1173

Uitvoerbaarheid bij voorraad
Artikel 4, zesde lid, van de Belemmeringenwet Privaatrecht schort de werking van de gedoogplichtbeschikking op zolang de beroepstermijn niet is verstreken, of zo lang nog niet over het verzoekschrift
is beslist. In de praktijk wordt echter in het overgrote deel van de gevallen verzocht om uitvoerbaarheid
bij voorraad en dit wordt veelal gehonoreerd.
Gelet op de praktijk dat gedoogplichtbeschikkingen doorgaans direct uitvoerbaar zijn en de op grond van artikel
6:16 Awb geldende hoofdregel dat aan een beschikking direct uitvoering kan worden gegeven, wordt in de
Omgevingswet de opschorting van de uitvoering van de gedoogplichtbeschikking niet overgenomen. Voor
rechthebbenden betekent dit dat als zij bezwaren hebben tegen de directe uitvoering van de werkzaamheden zij
daar op grond van artikel 8:81 Awb via een voorlopige voorziening tegen kunnen opkomen. Op grond van artikel
46 van de Wet op de Raad van State geldt dat de Afdeling bestuursrechtspraak bevoegd is tot het treffen van een
voorlopige voorziening. 1174
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Schadevergoeding
De gedoogplichtige heeft recht op vergoeding van schade die ontstaat als gevolg van de gedoogplicht.
De wettelijke regeling, die net als de huidige uitgaat van schadeloosstelling, zal worden opgenomen in
hoofdstuk 15 en zal aldaar worden toegelicht.

Verdeling van bevoegdheden
In het kader van de modernisering en vereenvoudiging van de Belemmeringenwet Privaatrecht is ook
bezien of, en zo ja, in welke mate, de bevoegdheid tot het nemen van een gedoogplichtbeschikking
kan worden gedecentraliseerd.
De decentrale overheden zullen zo sporadisch met zaken te maken krijgen, dat het moeilijk zal zijn daarover de
benodigde kennis op te bouwen. Omdat de lokale kennis van provincies en gemeenten waarbinnen de onroerende
zaak ligt zeker ook van belang kan zijn bij de overwegingen om een gedoogplichtbeschikking op te leggen, worden
zij, voor zover voor hen van belang, steeds in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de
ontwerpgedoogplichtbeschikking in te dienen.
Een andere overweging is het verdelen van de bevoegdheden over verschillende Ministers. Op grond van de
Belemmeringenwet Privaatrecht is de Minister van Infrastructuur en Milieu bevoegd gezag. Op grond van de
praktijk wordt voorgesteld de bevoegdheid tot de behandeling van aanvragen tot toepassing van de in de
Omgevingswet geregelde procedure weliswaar bij de Minister van Infrastructuur en Milieu te laten (voor zover niet
anders bepaald), maar voor de zaken die andere Ministers aangaan vast te leggen dat er voorafgaand aan het
nemen van de gedoogplichtbeschikking overleg plaats heeft. Dat is een formalisering van de huidige praktijk. 1175

Vervallen van concessieplicht
In artikel 1 van de Belemmeringenwet Privaatrecht worden de categorieën van werken aangeduid
waarvoor de procedure van die wet kan worden toegepast. In het MDW-rapport buisleidingconcessies
zijn voorstellen gedaan tot verbetering van de procedures rond de aanleg van buisleidingen waarbij de
conclusie is dat het concessie-instrument kan komen te vervallen.
De regering heeft deze conclusie onderschreven. Er is inmiddels een algemene maatregel van bestuur vastgesteld
met algemene regels voor milieukwaliteitseisen externe veiligheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door
buisleidingen: het Besluit externe veiligheid buisleidingen. Daarom bevat de Omgevingswet geen verwijzing meer
naar een concessieplicht. Het zal wel mogelijk blijven om voor de aanleg van werken waarvoor nu een
concessieplicht geldt, een beroep te doen op toepassing van de nieuwe wet. Dit blijkt dan uit opneming van die
werken in de Omgevingswet als werken van algemeen belang of uit de toepassing van artikel 10.21.

Het erkennen van het algemeen belang van een particulier werk zonder dat er sprake is van een
wettelijke basis of van een werk waarvoor een concessie kan worden afgegeven is onder de
Belemmeringenwet Privaatrecht niet aan de orde.
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat de erkenning van het algemeen belang voor de laatste gevallen als extra waarborg
werd gezien, omdat het verrichten van een werk waarvoor een concessie is verleend niet ook per definitie betekent
dat het werk van algemeen belang is.

Het niet meer vereisen van een concessie voor de aanvraag van een gedoogplichtbeschikking maakt
het mogelijk een gedoogplichtbeschikking aan te vragen voor particuliere initiatieven zonder
concessie.
Of dat ertoe leidt dat er meer aanvragen voor gedoogplichtbeschikkingen zullen komen, is niet inzichtelijk. Wel is
duidelijk dat voor die gevallen de procedure van artikel 10.21 moet worden gevolgd om tot een gedoogplicht te
kunnen komen. In dat kader zal beoordeeld moeten worden of het werk waarvan sprake is ook daadwerkelijk een
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werk van algemeen belang is. Naar verwachting zal dit daarom niet leiden tot een opvallende stijging van het
aantal af te geven gedoogplichtbeschikkingen. 1176

Eigendom van het werk van algemeen belang
In de Belemmeringenwet Privaatrecht is geen regeling opgenomen over de eigendom van het werk
van algemeen belang dat op basis van een gedoogplichtbeschikking wordt aangelegd op of in de
onroerende zaak van een ander. De Omgevingswet voorziet in een regeling van de eigendom van een
werk van algemeen belang door aan te sluiten bij artikel 5:20 van het Burgerlijk Wetboek. Zie de
toelichting bij artikel 10.28 voor de achtergronden en de werking ervan.
Circulaires Bwp
De verschillende circulaires van de Minister van Infrastructuur en Milieu gebaseerd op de Belemmeringenwet
Privaatrecht vervallen met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. De inhoud van de circulaires is niet
overgenomen, omdat hetgeen daarin geregeld wordt ofwel al is achterhaald ofwel niet meer van toepassing is
voor de Omgevingswet.

Handhaving van gedoogplichten
In de Omgevingswet is er in lijn met de huidige wetgeving voor gekozen om overtreding van
gedoogplichten strafbaar te stellen.
Op grond van de Omgevingswet wordt ook overtreding van de algemene regels over
landinrichtingsactiviteiten strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten. 1177
Artikel 18.2 van de Omgevingswet regelt aan welk bestuursorgaan de bestuursrechtelijke handhavingstaak is
toegedeeld bij activiteiten in de fysieke leefomgeving.

Gedoogplichten als bedoeld in hoofdstuk 10 van de Omgevingswet vormen een onderwerp dat weliswaar geen
«activiteit met gevolgen voor de fysieke leefomgeving» betreft, maar wel handhaving vergt. Via het voorstel voor
de Invoeringswet Omgevingswet wordt in artikel 18.2, vierde lid, van de Omgevingswet voorzien in een
uitdrukkelijke bepaling voor gedoogplichten. Op grond van deze bepaling berust de bestuursrechtelijke
handhavingstaak voor een gedoogplicht alleen bij een bestuursorgaan voor zover bij algemene maatregel van
bestuur die taak aan dat bestuursorgaan is opgedragen. Voor zover voor gedoogplichten bij onteigening en
landinrichting bestuursrechtelijke handhaving gewenst is, kunnen daarvoor grondslagen in de
uitvoeringsregelgeving worden opgenomen.
Op grond van de Wet op de economische delicten is overtreding van een groot aantal voorschriften, gesteld bij
of krachtens de wetten die in de Omgevingswet geïntegreerd worden, strafbaar gesteld (strafrechtelijke
vervolging door het Openbaar Ministerie).
Voor het effectueren van gedoogplichten kan de «sterke arm» worden ingeroepen wanneer de rechthebbende
weigert toegang tot de betrokken gronden te verlenen. Dit geldt ook voor de gedoogplichten bij onteigening en
landinrichting die in hoofdstuk 10 van de Omgevingswet zijn opgenomen.
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48.

Gelijkwaardigheid

Bij gelijkwaardigheid biedt de Omgevingswet de mogelijkheid om in bepaalde bij AMvB aan te wijzen
gevallen gelijkwaardigheid toe te staan zonder voorafgaande instemmende beschikking, in afwijking
van de hoofdregel dat wel zo’n beschikking vereist is. 1178
Een dergelijke beperking van procedurele waarborgen ligt alleen voor de hand in situaties met een beperkt
risico voor de fysieke leefomgeving. Naar verwachting zal deze inperking van procedurele waarborgen in de
uitvoeringsregelgeving zeer beperkt worden toegepast.

Artikel 4.7 Omgevingswet.
Als waarborg voor de flexibiliteit voor degene die de activiteit verricht, bevat artikel 4.7 Omgevingswet
een regeling van gelijkwaardigheid. Dit geeft het recht om een maatregel toe te mogen passen die
gelijkwaardig is aan de maatregel die in het besluit is voorgeschreven. De term “maatregel” moet
daarbij niet te nauw worden gelezen: ook werkwijzen of meetmethoden vallen hieronder. Innovatieve
oplossingen die nog niet in dit besluit zijn vastgelegd, worden hiermee mogelijk gemaakt.
De wet heeft in artikel 4.7, eerste lid, als uitgangspunt dat het bevoegd gezag voorafgaand
toestemming moet verlenen voor de toepassing van een gelijkwaardige maatregel. Dit uitgangspunt
betreft alle algemene regels, ongeacht of dat gemeentelijke, provinciale of rijksregels zijn. Als de
gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een vergunningplichtige activiteit wordt die toestemming
door indiening van de vergunningaanvraag aangevraagd.
Het bevoegd gezag beoordeelt de gelijkwaardigheid van de maatregel dan als onderdeel van het bouwplan
waarvoor vergunning is aangevraagd. Door de vergunning te verlenen voor het bouwplan wordt impliciet tevens
toestemming voor de toepassing van de gelijkwaardige maatregel verleend. Dit sluit aan bij de tot op heden
bestaande praktijk van vergunningverlening voor bouwactiviteiten.

Het tweede lid van artikel 4.7 van de wet biedt de mogelijkheid om toepassing van een gelijkwaardige
maatregel toe te staan zonder voorafgaande toestemming van het bevoegd gezag. Van deze
mogelijkheid is in dit besluit gebruik gemaakt door te bepalen:
▪ dat de toepassing van een gelijkwaardige maatregel is toegestaan na een melding als de
gelijkwaardige maatregel betrekking heeft op een activiteit waarvoor op grond van dit besluit
een melding is voorgeschreven, en
▪ dat de toepassing van een gelijkwaardige maatregel is toegestaan zonder voorafgaande
toestemming en zonder voorafgaande melding als de gelijkwaardige maatregel betrekking
heeft op een activiteit waarvoor op grond van de wet of dit besluit geen vergunning of melding
is voorgeschreven.
In die gevallen heeft het bevoegd gezag de mogelijkheid om de gelijkwaardigheid van de toegepaste
maatregel repressief te beoordelen.
Ongeacht of de gelijkwaardigheid door het bevoegd gezag preventief of achteraf wordt beoordeeld,
geldt altijd dat de gelijkwaardigheid voldoende aannemelijk moet worden gemaakt door degene die
in het concrete geval een beroep op gelijkwaardigheid doet, dus ook bij een beroep op
gelijkwaardigheid bij een meldingsplichtige of vergunningvrije activiteit. De bewijslast moet dus
geleverd worden door degene die zich op de gelijkwaardigheid van de toe te passen respectievelijk
toegepaste maatregel beroept.
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Het derde lid van artikel 4.7 van de wet geeft de mogelijkheid om het gelijkwaardigheidsbeginsel in dit
besluit uit te sluiten of de toepassing daarvan te begrenzen. Daarvan is gebruik gemaakt om in afdeling
7.1 het gelijkwaardigheidsbeginsel uit te sluiten van activiteiten met asbest of asbesthoudende
producten die slechts verricht mogen worden door een gecertificeerd bedrijf. Reden voor die
uitsluiting is dat het in verband met risico’s voor mens en milieu ongewenst is om toepassing van
eventuele gelijkwaardigheden te laten plaatsvinden buiten het kader van de certificatieschema’s die
krachtens het Arbeidsomstandighedenbesluit op de bedoelde handelingen van toepassing zijn.
De leden van de ChristenUnie-fractie stellen vragen over het toetsen van andere belangen bij gelijkwaardigheid,
met name of er geen mogelijkheid is om deze andere belangen bij de toets op gelijkwaardigheid toch beter te
beschermen vanuit het principe «voorkomen van achteruitgang» in die gevallen dat die achteruitgang substantieel
is.
De regering acht het niet noodzakelijk om, in aanvulling op wat al mogelijk is, voor deze andere belangen een
bijzondere regeling te treffen. Zoals in paragraaf 4.3.3 van de nota naar aanleiding van het verslag (blz. 105–106) is
aangegeven moet bij gelijkwaardigheid worden voldaan aan de geldende regels voor die andere belangen. In de
meeste gevallen zullen de concrete regels voor die belangen er al aan in de weg staan, dat sprake kan zijn van een
substantiële achteruitgang.
Mochten dergelijke concrete regels niet zijn gesteld, dan geldt de specifieke zorgplicht. Ook kunnen daarnaast – zo
nodig gelijktijdig met de beschikking over gelijkwaardigheid – bij maatwerk-voorschrift regels over die andere
belangen worden gesteld. Naar het oordeel van de regering bieden deze mogelijkheden in samenhang voldoende
bescherming, ook voor de andere belangen.
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49.

Gezondheid

Eén van de doelen van de Omgevingswet is het bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde
fysieke leefomgeving.
Het RIVM schat dat 6% van de totale ziektelast wordt veroorzaakt door blootstelling aan fysieke omgevingsfactoren
(Volksgezondheid Toekomst Verkenning, RIVM, 2014). Het betreft hier meetbare en objectiveerbare factoren die
vertaald kunnen worden in een bijdrage aan de ziektelast zoals de blootstelling aan fijnstof en aan verkeersgeluid.
Bij het wegen van het belang van de gezondheid worden deze meetbare aspecten betrokken. Daarnaast kunnen
ook andere aspecten die de gezondheid beïnvloeden, maar waar niet meteen meetbare effecten zijn, daar waar
relevant worden meegenomen. Dit kan bijvoorbeeld bij de evenwichtige toedeling van functies aan locaties zoals
dat onder de huidige Wro gebeurt bij het wegen van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Ook bij het afgeven
van omgevingsvergunningen moeten passende preventieve maatregelen genomen worden in het kader van
gezondheid.

In de Omgevingswet is vastgelegd dat het aspect gezondheid moet worden meegenomen als belang
bij het maken van omgevingsvisies en -plannen. Hiermee expliciteert de wetgever de in jurisprudentie
ontwikkelde norm dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat een noodzakelijk onderdeel vormt van
wat in het huidige recht een goede ruimtelijke ordening heet.
Gezondheid is één van de belangen in de fysieke leefomgeving, die met de Omgevingswet beter kan
worden meegewogen dan in het huidige stelsel. Het kabinet ziet net als RIVM de waarde van het
programma als sturingsinstrument. 1179
Naast de eventueel op te nemen omgevingswaarden kunnen in het omgevingsplan of de omgevingsverordening
ook regels over activiteiten en over de toedeling van functies aan locaties (ook) worden gebaseerd op het
gezondheidsbelang. Ten slotte zal de stelselherziening ook meer ruimte voor maatwerk bieden, ook dat biedt
kansen voor het gezondheidsbelang.
Het belang van gezondheid heeft de aandacht van de regering. Dit blijkt allereerst uit artikel 1.3 Omgevingswet
dat de maatschappelijke doelen van de wet bevat: het bereiken en in stand houden van een gezonde fysieke
leefomgeving. Dit betekent dat de taak- en bevoegdheidsuitoefening van bestuursorganen daarop gericht moet
zijn (zie in dit verband de passage over de doorwerking van de maatschappelijke doelen van de wet in paragraaf
3.3). Dat gezondheid een belangrijk aspect is binnen het nieuwe stelsel voor omgevingsrecht blijkt ook uit artikel
1.2, vierde lid, dat de gevolgen voor de mens, waaronder risico’s voor de volksgezondheid vallen, expliciet
benoemt als gevolgen voor de fysieke leefomgeving waarop de Omgevingswet betrekking heeft.
Dit is vergelijkbaar met de huidige bepaling in artikel 1.1, tweede lid, aanhef en onder a, van de Wet
milieubeheer. Dit betekent dat de gevolgen voor de mens, tenzij voor een bepaald besluit expliciet uitgesloten,
relevant zijn voor de uitoefening van taken en bevoegdheden en de besluitvorming op grond van de
Omgevingswet.

De Omgevingswet borgt gezondheid allereerst doordat we op nationaal niveau regels stellen over
onder meer:
– waterkwaliteit
– inzameling en zuivering van afvalwater
– zwemwaterkwaliteit
– luchtkwaliteit
– binnenwaarde voor geluid in woningen
– geluidsniveau’s door activiteiten
– regels voor bouwen en slopen vanwege gezondheid
– eisen over de maximale uitstoot van stoffen naar lucht, water, bodem door bedrijven.
Het gezondheidsbelang is dus ingebakken in de te stellen nationale regels.
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Daarnaast krijgen andere overheden meer kansen en mogelijkheden om het gezondheidsbelang tot
zijn recht te laten komen. Zo kunnen gemeenten na afweging van verschillende belangen komen tot
strengere regels aan activiteiten in situaties waar druk is op de gezondheid van bewoners. Denk aan
een gebied waar bewoners te veel lawaai ondervinden. Dit kan alleen als de rijksregels de mogelijkheid
bieden tot strengere lokale regels.
Het omgevingsplan gaat straks over de hele fysieke leefomgeving, niet alleen ruimtelijke ordening. Dit geeft
meer mogelijkheden om in het omgevingsplan ook regels op te nemen die te maken hebben met gezondheid,
zoals uitstoot van stoffen. Dit geeft vooraf sturing op een goede locatie voor bedrijven. Alle belangen worden
vanaf het begin betrokken in bijvoorbeeld omgevingsvisies en -plannen, dus ook gezondheid wordt vanaf het
begin meegenomen. Dit zorgt voor betere oplossingen en voor het combineren van mogelijkheden. Een
voorbeeld is de bouw van een parkeergarage die ook een geluidswal is om geluidshinder voor bewoners te
verminderen. 1180

Gemeenten hebben (dus) mogelijkheden om regels in het belang van de gezondheid te stellen voor
zover er geen uitputtend bedoelde rijksregels over het betreffende gezondheidsaspect zijn. Dat is
onder de huidige bouwregelgeving niet anders.1181
De Omgevingswet bevat diverse grondslagen voor het stellen van regels met het oog op de
bescherming van de gezondheid.
Dit zijn onder andere de grondslagen voor de omgevingswaarden voor luchtkwaliteit en zwemwater, maar ook
de grondslagen voor algemene regels over de activiteit bouwen, de milieubelastende activiteiten, het
gelegenheid bieden tot zwemmen en baden en de grondslagen voor een aantal van de
omgevingsvergunningplichtige activiteiten. Het gezondheidsbelang blijft dus ingebakken in de te stellen
nationale normen. Decentrale overheden krijgen met de Omgevingswet nog meer kansen en mogelijkheden
om het gezondheidsbelang tot zijn recht te laten komen. 1182

Een juridische verplichting tot het inwinnen van een gezondheidsadvies bij de GGD en/of het RIVM
acht de regering niet zinvol.
Ten eerste omdat uit de praktijk blijkt dat dergelijke adviezen al regelmatig worden ingewonnen zonder dat
daartoe een verplichting bestaat. Een tweede argument om in de Omgevingswet geen verplichting voor een
gezondheidsadvies op te nemen is dat dit leidt tot aanzienlijke bestuurlijke en maatschappelijke lasten. Dat acht
de regering gelet op de verbeterdoelen van de stelselherziening niet wenselijk. Tot slot wijst de regering op het
feit dat de GGD’s onderdeel vormen van de gemeentelijke organisatie. Het regelen van de interne communicatie
van een bestuursorgaan, past niet goed bij de filosofie van de Omgevingswet.
In dit verband moet overigens ook worden gewezen op de Wet publieke gezondheid. Deze wet verplicht
verantwoordelijke besturen om gezondheidsaspecten te betrekken bij besluiten op het terrein van de fysieke
leefomgeving. Voor besluiten die belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de publieke gezondheidszorg, stelt
deze wet bovendien dat advies moet worden gevraagd aan de gemeentelijke gezondheidsdienst. De
Omgevingswet verandert niets aan de werking van de Wet publieke gezondheid. 1183

Hoewel het kabinet het gebruik van beslissingsondersteunende instrumenten van harte ondersteunt,
is zij niet voornemens het gebruik daarvan dwingend voor te schrijven. De bijdrage die dergelijke
instrumenten kunnen leveren aan de besluitvorming verschilt van geval tot geval.
De regering vertrouwt erop dat bevoegde instanties de instrumenten inzetten waar dat nodig is voor het maken
van een goede belangenafweging. Ook zou een dergelijke verplichting leiden tot een substantiële stijging van de
onderzoeklasten.
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Het kabinet is wel van plan om de mogelijkheden van beslissingsondersteunende informatie uit te breiden. In
aanvulling op de huidige gezondheidseffectscreening bij ruimtelijke beslissingen (GES) en gebruik van
verminderde levensjaren gecorrigeerd voor beperkingen (disability-adjusted life years, DALY’s) ontwikkelt het
RIVM momenteel een indicator die gezondheidseffecten kan vergelijken en optellen op geografische schaal, de
zogenoemde milieu gezondheid risico-indicator (MGR).
Hoewel de MGR nog beperkt toepasbaar is, is het een veel belovend instrument voor toepassing bij ruimtelijke
beslissingen met impact op gezondheid. De indicator wordt daarom nog verder uitgewerkt. De
milieueffectrapportage (mer) wordt in de praktijk steeds sterker gestoeld op gezondheidseffecten. De Commissie
voor de milieueffectrapportage maakt daarom op basis van best practices een handreiking voor gezondheid in
mer. Naar verwachting zal deze handreiking breder toepasbaar zijn dan alleen voor onderzoek in verband met
mer. Dus ook voor omgevingsplannen waarvoor geen mer hoeft te worden doorlopen, kan in de toekomst gebruik
worden gemaakt van deze handreiking.

Gezondheidsrisico’s vormen één van de motieven voor het Rijk om regels te stellen. Zo zijn de
omgevingswaarden voor luchtkwaliteit en zwemwater gericht op het beschermen van de gezondheid
en worden regels gesteld over bouwactiviteiten, milieubelastende activiteiten en het gelegenheid
bieden tot zwemmen en baden. Allemaal (ook) met het oog op de gezondheid.
Deze wettelijke normering en regels zijn mede gebaseerd op algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten,
zoals beschreven in het RIVM-rapport Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet: Doelen, normen en
afwegingen bij de kwaliteit van de leefomgeving. Wordt niet aan deze normen en regels voldaan dan kan een
omgevingsvergunning voor een bedrijf worden ingetrokken of geweigerd.

Daarnaast zijn er gezondheidsrisico’s waarvoor nog geen algemeen aanvaarde wetenschappelijke
inzichten bestaan over welke van die risico’s nog acceptabel zijn of over de wijze van beperking van
die risico’s. 1184
Dat geldt bijvoorbeeld voor de risico’s als gevolg van het spuiten van landbouwbestrijdingsmiddelen voor
omwonenden en de verspreiding van sommige zoönosen en endotoxinen buiten het bedrijf. Er zijn op dit moment
onvoldoende algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten om vanuit het Rijk met in heel Nederland
algemeen toepasbare normen en regels te komen.

Dit betekent echter niet dat bestuursorganen bij het nemen van besluiten in concrete situaties met
deze gezondheidsrisico’s geen rekening kunnen of moeten houden. Zoals hiervoor is aangegeven
dienen gezondheidsbelangen te worden meegewogen en kunnen adviezen bij deskundigen worden
ingewonnen.
De Omgevingswet biedt de ruimte om dit te vertalen in de wijze waarop functies aan locaties worden toegedeeld
in het omgevingsplan, de in dat omgevingsplan op te nemen regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving,
de inhoud van de provinciale omgevingsverordening of de door het bevoegd gezag aan een omgevingsvergunning
te verbinden (maatwerk)voorschriften (waaronder omgevingsvergunningvoorschriften die verplichten tot het
opstellen van protocollen hoe te handelen bij calamiteiten zoals overspills). Dit biedt de gemeenten en de
provincies, mits toereikend gemotiveerd, bijvoorbeeld mogelijkheden om uitbreiding van veehouderijen in te
perken.1185

Bij het vormgeven van de uitvoeringsregels zullen deze voorziene mogelijkheden nader worden
uitgewerkt. Daarbij zullen de ervaringen met de Crisis- en herstelwet in het kader van het experiment
«zorgvuldige veehouderij» in Noord-Brabant worden betrokken.
In dit experiment maakt de provincie een verordening met een verbrede reikwijdte en wordt geregeld dat aan de
vergunning van bestaande bedrijven die onder het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen,
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maatwerkvoorschriften kunnen worden verbonden gericht op het beperken van geur en fijnstof ter verbetering
van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving en de volksgezondheid in het gebied.
De omgevingsvergunningplichten voor milieu en bouwen waarborgen dat bij mestvergisters en
mestverwerkingsinstallaties risico’s naar de omgeving worden beperkt. Voor de veiligheid is daarnaast de locatie
van de installatie van belang.
Het bestemmingsplan regelt de locatie van de installatie. Ten slotte gelden er specifieke richtlijnen voor de
veiligheid met betrekking tot biogas dat wordt opgewekt in mestvergisters en gelden er voor sommige typen
bedrijven veiligheidsafstanden uit het Activiteiten-besluit milieubeheer.

In de Omgevingswet zijn de sturingsmogelijkheden voor gemeenten op basis van gezondheid
voldoende geborgd. Daarbij is sprake van een evenwicht tussen gezondheid van de omwonenden en
rechtszekerheid voor de initiatiefnemer.
Niemand wil immers dat mensen ziek worden of dat de overheid de uitbreiding van ziekmakers niet zou kunnen
tegenhouden. Maar er mag ook geen situatie van willekeur ontstaan, waarbij initiatiefnemers geen zekerheid
meer hebben over bijvoorbeeld bedrijfsuitbreidingen of het verkrijgen van een vergunning.

Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen drie situaties:
o Situaties waar bekende gezondheidsrisico’s spelen, die afdoende gedekt zijn door de normen
en algemene Rijksregels. Deze zullen worden vastgelegd in de uitvoeringsregelgeving.
o Situaties waar gezondheid evident geen rol speelt. Dit is bijvoorbeeld bij veel kleinere
initiatieven in de leefomgeving het geval (bouwvergunningen).
o Situaties waar nieuwe gezondheidsrisico’s opspelen, waarop de wetenschap nog geen goed
antwoord heeft. Het is belangrijk dat het bevoegd gezag daar adequaat kan handelen uit
voorzorg.
In concrete situaties waar nieuwe gezondheidsrisico’s optreden, zoals de uitbreiding van een
veehouderij bij het risico van Q-koorts, kan de gemeente onder de Omgevingswet als volgt handelen:
– Het omgevingsplan gaat straks over de hele fysieke leefomgeving, niet alleen ruimtelijke
ordening. Dit geeft meer mogelijkheden om in het omgevingsplan ook regels op te nemen die
te maken hebben met gezondheid.
–

De gemeente kan primair sturen op gezondheid door het omgevingsplan te wijzigen.
Bijvoorbeeld door geen uitbreidingen toe te staan of alleen onder bepaalde condities. Dit is
een transparante en kenbare manier voor de initiatiefnemer.

–

Dit vraagt wel om een goede motivering van het besluit. Het is geen willekeur. Daarbij kan de
gemeente gebruik maken van de expertise van de GGD of RIVM.

–

Als spoed vereist is om een ongewenste, risicovolle ontwikkeling bij te sturen, kan de
gemeente een voorbereidingsbesluit nemen vóór de aanpassing van het omgevingsplan.
Daarmee wordt een deel van het omgevingsplan tijdelijk bevroren en worden ook nieuwe
vergunningaanvragen tijdelijk in de ijskast gezet tot na aanpassing van het omgevingsplan. In
het voorbeeld kan daarmee de uitbreiding van de veehouderij worden tegengehouden als dat
nodig is.

–

De aanpassing van het omgevingsplan gebeurt met de uitgebreide voorbereidingsprocedure
en gemeenten moeten aangeven hoe belanghebbenden (bewoners én initiatiefnemers) zijn
betrokken.
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–

Met de aanpassing van het omgevingsplan is ook voor initiatiefnemers volstrekt helder wat er
wel en niet mag in het gebied. Ze weten of en zo ja onder welke voorwaarden ze mogen
uitbreiden. De gemeente kan ook zonder het omgevingsplan te wijzigen direct bij
vergunningverlening voor milieubelastende activiteiten rekening houden met gezondheid: –
De gemeente kan de vergunning weigeringen vanwege regels die gesteld worden vanwege
gezondheid. In de Omgevingswet staat dat hierover regels worden gesteld bij AMvB.
Daarnaast hecht de regering er aan te benadrukken dat het toepassen van voorzorg vooral ook tot zijn
recht komt buiten wettelijke verplichtingen om. Het gaat om een manier van denken die kansen en risico’s,
ook de onzekere, in een vroeg stadium meeneemt. Daarbij past dat een bestuursorgaan daar expliciet
aandacht besteedt in de besluitvorming, dat burgers, belanghebbenden en maatschappelijke groeperingen
bij de gedachtevorming worden betrokken en dat het bestuursorgaan vervolgens ook transparant is in de
afwegingen die gemaakt zijn en in de motieven die tot het genomen besluit hebben geleid.
In het Afwegingskader «Bewust Omgaan met Veiligheid» wordt deze denkwijze tot leidraad genomen voor
veiligheidsvraagstukken, en bij de Gezondheidsraad ligt de vraag voor of en hoe dit afwegingskader voor
vraagstukken op het terrein van milieu en gezondheid gepreciseerd zou kunnen worden. 1186

De bescherming van de gezondheid is ook één van de oogmerken van maatwerkregels voor
milieubelastende activiteiten die in het omgevingsplan of de omgevingsverordening opgenomen
kunnen worden. In het Besluit kwaliteit leefomgeving worden nadere regels gesteld die ertoe strekken
om woningen en andere gevoelige objecten en gebieden te beschermen, waarbij de bescherming van
de gezondheid en het milieu belangrijke items zijn.
Het houdt in dat gemeenten via het omgevingsplan moeten sturen op zowel emissies (voorkomen) als op
immissies (behoeden). De regering merkt overigens op dat structurele beleidsopgaven, zoals een
gezondheidsbedreigende belasting van de fysieke leefomgeving, niet alleen door middel van algemeen
verbindende voorschriften kunnen worden aangepakt. Dat kan ook door middel van programma’s met
feitelijke maatregelen waarmee een ongezonde situatie (bijvoorbeeld een al aanwezige, permanente te
hoge geluidbelasting) wordt teruggebracht tot een uit oogpunt van gezondheid aanvaardbare situatie.
Voor individuele milieubelastende activiteiten, die een nadelige invloed hebben op de gezondheid van
mensen in hun omgeving, kan dat ook gestalte krijgen door vergunningvoorschriften of door
maatwerkvoorschriften.

Aan provincies deelt de Omgevingswet in artikel 2.18 enkele bijzondere taken toe die vallen onder het
thema «gezondheid», zoals de bescherming van de kwaliteit van het grondwater in
grondwaterbeschermingsgebieden, die dienen voor de winning en bereiding van water voor
menselijke consumptie, en de bescherming van de kwaliteit van zwemwater.
Zoals ook onder de huidige wetgeving het geval is, zullen de algemeen verbindende voorschriften die
strekken ter uitvoering van die taken worden opgenomen in de omgevingsverordening. Daarnaast kunnen
provinciale staten, met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel, opgenomen in artikel 2.3, tweede lid,
ook andere regels stellen die strekken tot een invulling van de provinciale beleidsambities voor een gezonde
fysieke leefomgeving.1187

Een heel belangrijk punt is gezondheid en voorzorg. Deze moeten beter worden verankerd in het
omgevingsrecht, want dat is daarin nu nog niet opgenomen. Gemeenten moeten kunnen handelen als
mensen ziek worden, maar initiatiefnemers willen ook weten waar zij aan toe zijn. Het moet twee
kanten op verankerd worden. Het moet duidelijk zijn voor de initiatiefnemer en voor degene die er
last van kan hebben.
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Soms kan men zelfs zonder onderbouwing al iets doen. Denk aan de discussie over straling van
elektriciteitsmasten. Er is nooit bewezen dat die straling een negatief gezondheidseffect heeft, maar uit het
voorzorgsprincipe is wel vastgelegd dat er een bepaalde afstand moet zijn tussen bebouwing en die masten.
Ook over dat soort dingen kun je, zelfs zonder harde rapporten, uit het voorzorgsprincipe bepaalde
besluiten nemen. Je moet die besluiten natuurlijk wel altijd onderbouwen om willekeur te voorkomen.1188

Ook bij de vergunningverlening voor milieubelastende activiteit, de buitenplanse omgevingsplanactiviteit en bij het beschermen van de waterkwaliteit is gezondheid een onderdeel van het
toetsingskader.
In beide gevallen is er de mogelijkheid om acuut te handelen als dat nodig is. Dat vergt natuurlijk wel een
goede motivering. Daaraan blijkt het in de praktijk weleens te schorten. De onderbouwing van het RIVM en
de GGD kan een belangrijke rol kunnen spelen.
Het toepassen van voorzorg komt vooral tot zijn recht buiten de wettelijke verplichtingen om. Het gaat
eigenlijk om een manier van denken, waarin kansen en risico’s, ook onzekere kansen en risico’s, in een vroeg
stadium worden meegenomen. Dan moet natuurlijk wel duidelijk zijn wie verantwoordelijk is.
Een goed moment om dat te bepalen, is bij het omgevingsplan of de omgevingsvisie. Ook hier is participatie
dus weer heel belangrijk.

De gemeente kan dus ook zonder het omgevingsplan te wijzigen direct bij vergunningverlening voor
milieubelastende activiteiten rekening houden met gezondheid:
– De gemeente kan de vergunning weigeringen vanwege regels die in het Bkl gesteld worden
vanwege gezondheid.
– Hierbij geldt dat een goede motivering van het besluit doorslaggevend is. Ook hier kan de
gemeente gebruik maken van de GGD of RIVM.
– In de toelichting op het Bkl wordt beschreven dat deze mogelijkheden bestaan en hoe deze
werken.
– Het risico moet aantoonbaar zijn.
Als de provincie ook gemeentegrensoverschrijdend aan de slag wil, kan zij het ook in een provinciale
verordening zetten. Brabant heeft dat bijvoorbeeld gedaan. Daarmee is ook dat grensoverschrijdende
deel geregeld, voor het geval de gemeenten dat niet regelen.
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50.

Grondwateronttrekkingen

Verschuivingen van bevoegd gezag om op een aanvraag om vergunning te beslissen hebben zich
eerder bijvoorbeeld voorgedaan bij de totstandkoming van de Wabo (verschuiving van provincie naar
gemeente voor sommige categorieën inrichtingen) en de Waterwet (verschuiving van provincie naar
waterschap voor sommige categorieën grondwateronttrekkingen en infiltraties). Het is wenselijk op
dit punt te voorzien in enige flexibiliteit binnen de kaders van de artikelen 5.9, 5.10 en 5.11.
Van de provincies mag worden verwacht dat zij alleen regels stellen over onderwerpen die behoren
tot het takenpakket van een waterschap als het waterschap dat niet doelmatig en doeltreffend zelf
kan doen. Dat geldt bijvoorbeeld voor het stellen van regels over grondwateronttrekkingen van minder
dan 150.000 m3.

Schadevergoeding
Na volledige inwerkingtreding van de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige
besluiten zal de Awb voorzien in een groot deel van de vereiste schaderegelingen voor het
omgevingsrecht. Deze regeling leidt tot een aanzienlijke inperking ten opzichte van de bestaande
bepalingen over schade in de wetten die in de Omgevingswet samenkomen.
Enkele bijzondere bepalingen blijven echter nodig, zoals bepalingen over schade als gevolg van
gedoogplichten en schade door grondwateronttrekkingen en ontgrondingen.
Zie ook: toelichting op artikel 10.3 (gedoogplichten waterbeheer)
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51.

Heffingen

De verschillende bestaande bevoegdheden zijn kritisch beschouwd vanuit de uitgangspunten van de
Omgevingswet. Daarbij is bezien of een instrument een overwegend omgevingsrechtelijk karakter
heeft en thuishoort in de Omgevingswet. De regels over gemeentelijke en provinciale leges zijn daarom
niet in de Omgevingswet opgenomen.
Voor de overblijvende financiële instrumenten is onderzocht of ze kunnen vervallen. In dit licht wordt
de heffing bij ontgrondingen geschrapt. Gebleken is dat daaraan onvoldoende behoefte bestaat. –
Het verbod op leges voor een aantal milieugerelateerde beschikkingen komt te vervallen. 1189
Het profijtbeginsel speelt een rol in de Omgevingswet. Het vormt bijvoorbeeld, met proportionaliteit
en toerekenbaarheid, een van de criteria op basis waarvan de kosten van de grondexploitatie
toegerekend worden aan een exploitatiegebied. Verder speelt dit beginsel een rol bij overeenkomsten
van schadevrijwaring bij schade als gevolg van een besluit of project.
Om derden, bijvoorbeeld via een heffing, verplicht mee te laten betalen aan maatregelen waarvan zij profiteren.
zijn hele specifieke wettelijke grondslagen nodig. En daarvoor is het nodig om precies te weten om welke
maatregelen het gaat en in welke omstandigheden een financiële bijdrage aan de orde is. Dat is niet op voorhand
in algemene zin te zeggen. Een programma is een algemeen instrument en de invulling zal van geval tot geval
verschillen.1190
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Informatieplichten
Een relatief vaak voorkomende categorie regels over activiteiten zijn informatieverplichtingen.
Informatieverplichtingen kunnen zowel voorafgaand aan de start van een activiteit gelden, als na begin
van de activiteit.
De plicht om aan het bevoegd gezag voorafgaand aan de start van de activiteit informatie te
verstrekken moet worden onderscheiden van een meldingsplicht. Volgens artikel 4.4 van de wet kan
in de algemene regels een verbod worden opgenomen om zonder voorafgaande melding aan het
bevoegd gezag een activiteit te verrichten.
Er is sprake van een informatieplicht wanneer degene die een bepaalde activiteit verricht bepaalde informatie aan
het bevoegd gezag moet verstrekken. In het Bouwbesluit 2012 werd hier van een mededelingsplicht gesproken. De
informatieplicht is een gebod om op een bepaald moment bepaalde informatie te verstrekken, wanneer niet aan dat
gebod wordt voldaan heeft dat niet direct consequenties.
Dit is dus anders dan bij het niet voldoen aan een meldingplicht. Een meldingplicht is altijd rechtstreeks gekoppeld
aan een verbod om de betreffende activiteit zonder die melding te starten. Zie ook hierboven. Informatieplichten zijn
bedoeld om het bevoegd gezag te ondersteunen bij de controle van de naleving van de regels van dit besluit, bij de
beoordeling van de gevolgen van activiteiten voor de fysieke leefomgeving (bijvoorbeeld in verband met cumulatie)
of bij het nakomen van een eigen verplichting van het bevoegd gezag om bepaalde activiteiten te registreren
(bijvoorbeeld vanwege de implementatie van Europees recht).

Voorbeelden van zulke informatieplichten in het Bal zijn dat het bevoegd gezag ten minste twee werkdagen voor het
begin van (omgevingsvergunningplichtige) bouwwerkzaamheden of (sloopmeldingplichtige) sloopwerkzaamheden
moet worden geïnformeerd en opnieuw ten hoogste één werkdag na beëindiging van die werkzaamheden.

Paragraaf 3.6 van de Nota van Toelichting Bal gaat nader in op informatieverplichtingen bij ongewone
voorvallen.
Zowel het Bal als het Bbl bevat een aantal informatieplichten. Voor informatieplichten op grond van
dit besluit geldt een soortgelijke regeling van het bevoegd gezag: in het algemeen is het college van
burgemeester en wethouders bevoegd gezag, tenzij anders is bepaald. Als de aanvraag om een
omgevingsvergunning naast een bouwactiviteit ook een zogenoemde ‘magneetactiviteit’ omvat kan
een ander bestuursorgaan, zoals gedeputeerde staten of een andere minister, bevoegd gezag zijn voor
de omgevingsvergunning voor beide activiteiten. 1191
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52.

Invoeringsbesluit

Het Invoeringsbesluit bouwt voort op de Invoeringswet.1192 Het besluit regelt het overgangsrecht, vult
de vier basisbesluiten van de Omgevingswet aan en zorgt voor intrekking en wijziging van zo’n 85
andere besluiten. Tot het overgangsrecht behoort onder meer de zogenoemde bruidsschat.
Overgangsrecht
Het overgangsrecht regelt de overgang van de huidige regelgeving naar het nieuwe stelsel. Het
maakt voor burgers, bedrijven, rechters en bestuursorganen duidelijk wat de status is van onder het
‘oude recht’ genomen besluiten als de Omgevingswet in werking treedt. Ook regelt het
overgangsrecht op welke manier procedures die onder het ‘oude’ recht zijn gestart na de
inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten worden afgehandeld.
Een in het oog springend onderdeel van het overgangsrecht is de ‘bruidsschat’: een set regels over
onderwerpen die onder de Omgevingswet overgaan van het Rijk naar decentrale overheden. Deze
regels worden toegevoegd aan het omgevingsplan of de waterschapsverordening en kunnen op elk
moment door de gemeente of het waterschap binnen de kaders van de Omgevingswet worden
aangepast en/of geschrapt.

Intrekken en wijzigen van bestaande besluiten
In totaal worden zo’n 85 bestaande besluiten ingetrokken of gewijzigd. De besluiten die worden
ingetrokken gaan geheel op in de Omgevingswet of de vier basisbesluiten. Een voorbeeld van een
besluit dat ingetrokken wordt, is het Besluit ruimtelijke ordening. Een aantal besluiten wordt
gewijzigd om ze te laten aansluiten op de Omgevingswet en de vier basisbesluiten. Het gaat er
bijvoorbeeld om dat de besluiten niet meer verwijzen naar instrumenten die straks niet meer
bestaan. Voorbeelden van nu geldende besluiten die gewijzigd worden zijn het Waterbesluit en het
Besluit Erfgoedwet archeologie.

Aanvulling basisbesluiten
Het Invoeringsbesluit vult de vier basisbesluiten (AMvB’s) van het nieuwe omgevingsstelsel aan. De
vier basisbesluiten zijn het Omgevingsbesluit, het Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit
activiteiten leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. De aanvullingen bestaan onder
meer uit:
• Uitwerking van onderwerpen uit de Invoeringswet. Voorbeelden zijn de uitwerking van de
grondslagen in de Invoeringswet voor nadeelcompensatie en het Digitale Stelsel
Omgevingsrecht.
• Wijzigingen in huidige regelgeving die nog niet in de basisbesluiten konden worden verwerkt.
Een voorbeeld is de inbouw van de recent gewijzigde ladder voor duurzame verstedelijking.
• Uitwerking van politieke toezeggingen. Denk bijvoorbeeld aan de aangenomen motie voor
een instructieregel over recreatieve routenetwerken.
• Implementatie van wijzigingen van het Activiteitenbesluit als gevolg van internationale
verplichtingen. Een voorbeeld is de wijziging van het Activiteitenbesluit ten behoeve van
nadere implementatie van de artikelen 3 en 4 van de Richtlijn betreffende de kwaliteit van
benzine en van dieselbrandstof.
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53.

Leges

Wanneer een overheidsorgaan op verzoek van een derde een dienst verleent, die gericht is op een
individueel belang, kan dat overheidsorgaan de kosten die ermee gemoeid zijn in rekening brengen via
legesheffing.
Het kunnen heffen van leges (rechten) is voor gemeenten, provincies en waterschappen geregeld in de
desbetreffende organieke wet. Voor het Rijk ontbreekt een dergelijke algemene wettelijke regeling. In
verschillende wetten is wel een grondslag voor het kunnen heffen van specifieke rechten geregeld.
Een voorbeeld is artikel 7.9 van de Waterwet. De meest algemene regeling is te vinden in artikel 2.9 van de
Wabo. In de Omgevingswet is deze regeling overgenomen en verbreed naar alle te integreren wetten en
onderdelen daarvan. Daarmee wordt het Rijk de gewenste wettelijke basis geboden. In de Wabo is een
bevoegdheid opgenomen om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels te kunnen stellen over
de hoogte en berekeningswijze van leges voor omgevingsvergunningen, die op basis van de Gemeentewet en
de Provinciewet kunnen worden geheven.
Deze mogelijkheid wordt niet overgenomen in de Omgevingswet, omdat deze bevoegdheid een bredere
strekking kan hebben dan omgevingsvergunningen. Bepalingen gericht op een transparantere wijze van
legesberekening zullen worden opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording gemeenten en
provincies, dat zijn grondslag vindt in de Gemeentewet en de Provinciewet.

In beginsel worden leges geheven voor alle beschikkingen op aanvraag.
Daarop bestonden in het verleden enkele uitzonderingen. De Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming
bevatten sinds 1998 een legesverbod voor milieubeschikkingen en milieuvergunningen, wegens het verlagen
van de lasten voor bedrijven en de aanname dat leges milieuinvesteringen zouden afremmen.
Sinds 2010 is het legesverbod voor omgevingsvergunningen voor inrichtingen ondergebracht in de Wabo. Voor
alle andere onderdelen van wetten die in de Omgevingswet opgaan, is het heffen van leges onder het huidige
recht toegestaan.
Continuering van het verbod zou betekenen dat binnen één omgevingsvergunning zowel legesplichtige als nietlegesplichtige onderdelen bestaan. Milieu blijkt daarbij geen onderscheidend criterium, want op basis van de
Wro en de Waterwet kunnen wel leges worden geheven voor milieuaspecten (waterkwaliteit). Ook
omgevingsvergunningen voor bouwen bevatten eisen die een milieukundige oorsprong hebben (zoals
gezondheid, energie en geluidwering) waarvoor leges moeten worden betaald. Het streven naar integratie en
uniformering is aanleiding om de bestaande uitzondering op de hoofdregel te schrappen.
Opheffen van het legesverbod betekent dat bedrijven die van deze vrijstelling gebruik maken, leges moeten
gaan betalen. In 1998 ging het om circa 250.000 vergunningplichtige bedrijven. In 2013 waren er nog 22.000
middelgrote en grote bedrijven milieuvergunningplichtig (9% van de inrichtingen). Het opheffen van de
vrijstelling betekent effectief een verschuiving terug van lasten die worden gedragen door burgers en nietvergunningplichtige bedrijven (algemene middelen) naar de bedrijven die vergunningplichtig zijn. MvT205

In de Wabo is een bevoegdheid opgenomen om bij of krachtens algemene maatregel van bestuur
regels te kunnen stellen over de hoogte en berekeningswijze van leges voor omgevingsvergunningen,
die op basis van de Gemeentewet en de Provinciewet kunnen worden geheven. Deze mogelijkheid
wordt niet overgenomen in de Omgevingswet, omdat deze bevoegdheid een bredere strekking kan
hebben dan omgevingsvergunningen.
Bepalingen gericht op een transparantere wijze van legesberekening zullen worden opgenomen in het Besluit
begroting en verantwoording gemeenten en provincies, dat zijn grondslag vindt in de Gemeentewet en de
Provinciewet.
De Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming bevatten sinds 1998 een legesverbod voor
milieubeschikkingen en milieuvergunningen, wegens het verlagen van de lasten voor bedrijven en de aanname
dat leges milieu-investeringen zouden afremmen. Sinds 2010 is het legesverbod voor omgevingsvergunningen
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voor inrichtingen ondergebracht in de Wabo. Voor alle andere onderdelen van wetten die in de Omgevingswet
opgaan, is het heffen van leges onder het huidige recht toegestaan.
Continuering van het verbod zou betekenen dat binnen één omgevingsvergunning zowel legesplichtige als nietlegesplichtige onderdelen bestaan. Milieu blijkt daarbij geen onderscheidend criterium, want op basis van de
Wro en de Waterwet kunnen wel leges worden geheven voor milieuaspecten (waterkwaliteit). Ook
omgevingsvergunningen voor bouwen bevatten eisen die een milieukundige oorsprong hebben (zoals
gezondheid, energie en geluidwering) waarvoor leges moeten worden betaald.

Het streven naar integratie en uniformering is aanleiding om de bestaande uitzondering op de
hoofdregel te schrappen. Opheffen van het legesverbod betekent dat bedrijven die van deze
vrijstelling gebruik maken, leges moeten gaan betalen.
In 1998 ging het om circa 250.000 vergunningplichtige bedrijven. In 2013 waren er nog 22.000 middelgrote en
grote bedrijven milieuvergunningplichtig (9% van de inrichtingen). Het opheffen van de vrijstelling betekent
effectief een verschuiving terug van lasten die worden gedragen door burgers en niet-vergunningplichtige
bedrijven (algemene middelen) naar de bedrijven die vergunningplichtig zijn.

Decentrale overheden hebben beleids- en beoordelingsvrijheid om te bepalen of zij voor de behandeling van
aanvragen tot besluiten leges heffen, zoals bij besluitvorming op basis van de Omgevingswet. Leges kunnen
geheven worden voor het genot van door of vanwege het overheidsbestuur verstrekte ‘diensten’. Dat is bepaald
in de Gemeentewet, Provinciewet en Waterschapswet.
Met de voorgenomen intrekking van de Wet bodembescherming wordt ook het legesverbod voor de behandeling
van aanvragen tot bodemgerelateerde beschikkingen opgeheven, bijvoorbeeld bij omgevingsvergunningen en
maatwerkvoorschriften op aanvraag die bodemgerelateerd zijn. Daarmee wordt het mogelijk om voor een
dergelijke beschikking op aanvraag leges te heffen. In het kader van bodem kan het bijvoorbeeld gaan om leges
voor de behandeling van omgevingsvergunningen en om maatwerkvoorschriften die worden aangevraagd door
een initiatiefnemer. 1193
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54.

Maatwerk

Zowel bij het vaststellen van beleid als bij keuze van instrumenten speelt de keuze voor de mate van
uniformiteit een rol. In bepaalde gevallen is het van belang uniforme regels te stellen over activiteiten
in de fysieke leefomgeving en in andere, vaak complexe, gevallen is maatwerk wenselijk. Deze keuze
verschilt van onderwerp tot onderwerp.
Zo zijn er onderwerpen, waarbij het voor de hand ligt om doelen voor de fysieke leefomgeving en de met het
oog daarop gestelde regels tot op de schaal van een activiteit of perceel te differentiëren. Dat gebeurt
bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen voor complexe activiteiten en bij de besluitvorming over
omvangrijke projecten met grote gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Er is dan per definitie sprake van
maatwerk.
Maatwerk wordt ook geboden in de lokale regels waarmee bepaald wordt welke activiteiten toegestaan zijn,
gelet op de aan een locatie toegekende functies (de huidige bestemmingsplannen). De door de gemeente
gekozen toedeling van functies met de daarbij behorende regels geven houvast aan burgers en bedrijven. De
praktijk heeft echter geleerd dat deze functietoekenning niet altijd volledig kan inspelen op de dynamiek van
de samenleving, zodat er ruimte moet zijn om af te wijken van dergelijke regels.
Aan de andere kant van het spectrum zijn er onderwerpen, waarbij het wenselijk is om landelijk uniforme regels
te stellen omwille van een gelijk speelveld voor bedrijven of een gelijk beschermingsniveau voor burgers. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij het stellen van constructieve eisen aan bouwwerken, het verplichten van de «stand
der techniek» bij milieubelastende activiteiten en het vastleggen van veiligheidsafstanden voor risicovolle
activiteiten. Flexibiliteit voor initiatiefnemers wordt daarbij vooral geboden door de mogelijkheid om
gelijkwaardige maatregelen te nemen.
Maatwerk door het bevoegd gezag om van de regels te kunnen afwijken of ze aan te vullen is dan niet nodig of
alleen in bijzondere gevallen waar deze uniforme regels onvoldoende passen. Uniforme regels voor burgers en
bedrijven bieden de samenleving houvast. Dat geldt zowel voor burgers en bedrijven – in hun rol van
initiatiefnemer of uitvoerder van een activiteit of als derdebelanghebbende zoals buren die met de gevolgen
van die activiteit worden geconfronteerd – als voor de bevoegde instanties.
Tussen de twee uitersten is er een scala van onderwerpen, waarbij bijvoorbeeld in rijksregels een generieke
basisbescherming voor het hele land wordt geboden, maar de bestuursorganen de ruimte krijgen om maatwerk
te leveren met het oog op specifieke situaties of gebieden. Door in landelijke en decentrale regels ruimte te
bieden voor maatschappelijk gewenste activiteiten, bestaat minder snel behoefte om van die regels af te wijken.
Met het oog op de bestuurlijke afwegingsruimte «aan de achterkant» moet de Omgevingswet het echter
mogelijk maken om van gestelde algemene regels af te wijken binnen dezelfde materiële en formele
begrenzingen die van toepassing zijn bij het stellen van de regels waarvan afwijking gewenst is. Een bijzonder
geval is nog dat een ruime mate van flexibiliteit nodig kan zijn voor het uitvoeren van experimenten die bij
positieve uitkomst kunnen bijdragen aan het realiseren van de doelen van de wet.

De Omgevingswet biedt bestuursorganen bij de uitoefening van hun taken en verantwoordelijkheden
als beleidsmaker, regelgever en bevoegd gezag flexibiliteit in de vorm van bestuurlijke
afwegingsruimte bij het vaststellen van (beleidsdoelstellingen in) omgevingsvisies, omgevingswaarden
en instructieregels en in de keuze van in te zetten instrumenten zoals het omgevingsplan.1194
Bestuursorganen beschikken hiermee «aan de voorkant» van het beleidsproces over ruime mogelijkheden om
zelf invulling aan het beleid en de instrumentering daarvan te geven. Hiermee komt het politieke primaat van
bestuursorganen bij het begrenzen van activiteiten tot uitdrukking. Die bestuurlijke afwegingruimte is ruim
maar niet onbegrensd. Zij vindt haar formele en materiële begrenzing in de doelen van artikel 1.3 en in de
wettelijke afbakening van taken, bevoegdheden en grondslagen voor algemeen verbindende voorschriften. Dit
komt onder meer tot uiting in gestelde omgevingswaarden en instructieregels.
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Rol van maatwerk binnen algemene rijksregels
De Omgevingswet maakt binnen algemene rijksregels de inzet van maatwerkvoorschriften en
maatwerkregels mogelijk, waarmee algemene rijksregels kunnen worden ingevuld, of waarmee van
die algemene rijksregels kan worden afgeweken.
Maatwerkvoorschriften en maatwerkregels maken het mogelijk om de algemene rijksregels over activiteiten
beter te laten aansluiten op de lokale omstandigheden en/of de specifieke situatie van degene die de activiteit
verricht. Het bieden van mogelijkheden voor maatwerk is essentieel voor de vereenvoudiging van regels, de
vermindering van de regeldruk en voor het bereiken van een evenwicht tussen het beschermen en benutten van
de fysieke leefomgeving.
Maatwerkvoorschriften zijn beschikkingen, gesteld over een concrete activiteit. Ze kunnen ambtshalve worden
gesteld, bijvoorbeeld naar aanleiding van een melding of van toezicht, of op verzoek, zowel van degene die de
activiteit verricht als van een derde. Ze zijn gericht tot degene die de activiteit verricht, dus een bepaald persoon
of een bepaald bedrijf.
Maatwerkregels kunnen worden gesteld in het omgevingsplan, de waterschapsverordening of de omgevingsverordening, en kunnen ook gelden voor daarbij aangegeven locaties, en daarmee zowel voor bestaande als
toekomstige activiteiten. Met maatwerkregels kan dus bij voorbaat, niet gekoppeld aan een specifieke activiteit,
en ook gebiedsgericht duidelijk worden gemaakt welke regels er op de locatie gelden. Maatwerkregels kunnen zo
bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen bij het beheer van gebruiksruimte, waaronder het aanpakken van
problemen veroorzaakt door cumulatie van nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving.

In de visie op een evenwicht tussen flexibiliteit en rechtszekerheid spelen maatwerkvoorschriften en
maatwerkregels een belangrijke rol. Ze bieden de mogelijkheid om voordelen van het stellen van
algemene regels waar het kan te combineren met een individuele of gebiedsgerichte benadering waar
dat nodig is.
Die individuele of gebiedsgerichte benadering kan gewenst zijn om een algemene rijksregel nader in
te vullen, aan te vullen of om daarvan af te wijken. Maatwerkvoorschriften en maatwerkregels zijn
daarbij vooral een nuttig instrument in die gevallen, waarin onderkend wordt dat een deel van de
activiteiten binnen een categorie van activiteiten een individuele benadering vraagt, maar op
voorhand niet in objectieve criteria uitgedrukt kan worden, welk deel dat is. Mocht dat namelijk wel
kunnen, dan kan voor die gevallen een vergunningplicht worden ingezet, of een beter aansluitende
algemene regel worden gesteld. 1195
Met inzet van maatwerkregels en maatwerkvoorschriften kan worden voorkomen, dat alle activiteiten
vergunningplichtig moeten worden gemaakt, terwijl maar incidenteel een individuele benadering
gewenst is.
Dit kan met een voorbeeld over lozingen van afvalwater worden geïllustreerd: Bij vele activiteiten wordt
afvalwater in een oppervlaktewaterlichaam geloosd. Mede ter implementatie van EU-regels bieden de artikelen
4.3 en 5.1 de grondslag voor algemene rijksregels en de omgevingsvergunningplicht voor deze lozingsactiviteiten
in een oppervlaktewaterlichaam. In de artikelen 4.23 en 5.23 is het oogmerk en de strekking van de rijksregels
over deze lozingsactiviteiten vastgelegd, waarbij onder meer bepaald is dat beste beschikbare technieken moeten
worden toegepast en significante verontreiniging moet worden voorkomen.
Bij de keuze tussen de instrumenten algemene rijksregels en vergunningplicht wordt vervolgens bezien hoe de
bescherming van het oppervlaktewater kan worden gewaarborgd met zo laag mogelijke lasten voor burgers,
bedrijven en overheden. Een vergunningplicht voor alle lozingen is onwerkbaar, gelet op het aantal en het
karakter van de lozingen en de daarmee samenhangende administratieve en bestuurlijke lasten. Voorafgaand aan
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het introduceren van algemene regels voor lozingen werd dan ook in de praktijk op ruime schaal gedoogd, wat
zowel uit oogpunt van rechtszekerheid als waterkwaliteit ongewenst was.
Eind vorige eeuw zijn daarom algemene rijksregels geïntroduceerd. Bij de uitwerking daarvan speelde de vraag
hoe om te gaan met de verschillen in de omvang en kwetsbaarheid van de oppervlaktewateren in relatie tot de
omvang van de lozingen. Wanneer de algemene regels op de kwetsbare en kleine wateren zouden worden
afgestemd (het worst case scenario), zouden deze in veel gevallen onnodig streng zijn. Bij afstemming op de
gemiddelde situatie bestaat echter het risico, dat een deel van de wateren onvoldoende beschermd zal worden,
wat naast de negatieve gevolgen voor het watersysteem ook strijd met EU-regels zou kunnen opleveren.
Getracht is om eenduidige criteria te ontwikkelen, waardoor een onderverdeling van grotere en kleinere of
kwetsbare en minder kwetsbare wateren in de algemene rijksregels zou kunnen worden opgenomen, waarop de
algemene regels zouden worden afgestemd. Dit bleek niet goed mogelijk. De noodzaak van maatwerk in regels is
niet alleen afhankelijk van de kenmerken van het watersysteem, maar ook van de omvang van de lozing, wat tot
ingewikkelde differentiatie in algemene rijksregels zou leiden, terwijl mede aan de hand van de verleende
vergunningen de verwachting bestond, dat het stellen van aanvullende regels slechts in een beperkt aantal
gevallen daadwerkelijk nodig is.
Oplossing voor dit dilemma is gezocht in de maatwerkvoorschriften, die als het belang van de bescherming van
het oppervlaktewater daartoe noodzaakt, strengere regels mogelijk maken, en wanneer regels in een specifiek
geval onnodig streng uitpakken, binnen de in de wet bepaalde grenzen versoepeling mogelijk maken. De
maatwerkvoorschriften maakten het mogelijk om een omslag naar algemene regels te maken, zonder
onaanvaardbare risico’s voor het watersysteem en onredelijke verplichtingen voor specifieke lozingen.

Bij het eind vorige eeuw introduceren van maatwerk in de huidige algemene rijksregels bestond bij de
bedrijven de vrees dat bevoegde instanties deze maatwerkvoorschriften zullen aangrijpen om ook
wanneer het niet nodig is onnodige of strengere regels te stellen.
De milieubeweging vreesde dat mogelijkheden voor versoepeling van regels oneigenlijk zouden worden
toegepast en tot achteruitgang van de milieukwaliteit zouden leiden. Deze vrees is in beide gevallen onterecht
gebleken, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de evaluatie van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Maatwerk biedt aldus
zowel in de huidige praktijk als onder de Omgevingswet ruimte om rekening te houden met specifieke situaties.
Het biedt de ruimte om binnen algemene regels om te gaan met die – inderdaad zeldzame – gevallen, waarin de
gevolgen van een algemeen toegestane activiteit extra aandacht vragen.

Tegelijkertijd worden de maatwerkvoorschriften op alle terreinen van de fysieke leefomgeving waar
deze mogelijk zijn met terughoudendheid, dat wil zeggen voor incidentele of bijzondere gevallen
toegepast. Terughoudende toepassing is daarmee in lijn met de bedoelingen van de wetgever.

Meer inzet van maatwerkregels
De verruiming van de mogelijkheden voor maatwerk zou er in theorie toe kunnen leiden dat meer
verzoeken om maatwerkvoorschriften gedaan zullen worden, zowel door initiatiefnemers (verruiming)
als andere belanghebbenden (aanscherping).
In het merendeel van de gevallen zullen de algemene rijksregels echter voldoen en zullen er geen
maatwerkvoorschriften gesteld worden. Bovendien gaat de voorkeur uit naar de inzet van het nieuwe instrument
maatwerkregels, waarmee bestuursorganen proactief aangeven dat maatwerk nodig is in verband met
bijzondere gevoeligheid of kwetsbaarheid van een locatie. De gebiedsgerichte inzet van maatwerk via
maatwerkregels beperkt de noodzaak tot het stellen van maatwerkvoorschriften. Het stellen van een
maatwerkvoorschrift zal – ondanks de verbreding – dan ook een uitzondering blijven en net als voorheen zullen
naar verwachting weinig maatwerkvoorschriften aan de bestuursrechter worden voorgelegd.

De wijze waarop maatwerk nu in de algemene rijksregels is vormgegeven is nog wel voor
vereenvoudiging en verbetering vatbaar. Dat betreft zowel de keuze van het in te zetten instrument
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(maatwerkvoorschriften of maatwerkregels), als de vormgeving van grondslagen voor maatwerk in de
algemene rijksregels.
Wat betreft de keuze voor het in te zetten instrument wordt in de huidige wetgeving nog vooral uitgegaan van
maatwerkvoorschriften. Dit instrument leent zich goed voor het zo nodig invullen, aanvullen of afwijken van een
regel gelet op een concreet voornemen van een initiatiefnemer, maar minder goed voor het afstemmen van
voorgenomen activiteiten op de kwetsbaarheid van de fysieke leefomgeving of ambities in het ontwikkelen
daarvan. Dit heeft er mee te maken dat een maatwerk-voorschrift naar zijn aard reactief is.
Een bevoegd gezag kan tot het stellen van een maatwerkvoorschrift pas overgaan, nadat het ervan op de hoogte
is (via melding of op een andere manier) dat een initiatiefnemer een activiteit zal starten. De beschikking waarmee
het maatwerkvoorschrift wordt gesteld, is immers tot die initiatiefnemer gericht. Daarbij is het bevoegd gezag
echter gebonden aan de randvoorwaarde, dat een maatwerkvoorschrift een door een initiatiefnemer
voorgenomen of al gestarte activiteit niet alsnog onmogelijk kan maken.

Een bij maatwerkvoorschrift gestelde regel moet redelijkerwijs inpasbaar zijn in de specifieke situatie
van de initiatiefnemer. Dat beperkt de mogelijkheden om bij maatwerkvoorschrift de fysieke
leefomgeving in kwetsbare situaties adequaat te beschermen. Deze kwetsbare situaties zijn echter
veelal bij de decentrale overheden al op voorhand bekend, zodat ook op voorhand bekend is dat
maatwerk wenselijk is.
Bijvoorbeeld wegens de kenmerken van het gebied, in samenhang met de aan de locaties toegekende functies en
de voor dat gebied geldende doelen voor de fysieke leefomgeving. Of om ruimte te bieden voor op die locaties
afgestemd doelmatig gebruik of ontwikkeling van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke
functies.
Op verschillende terreinen van het omgevingsrecht is daarom gezocht naar een mogelijkheid om meer proactief,
bij verordening, maatwerk te kunnen toepassen door dit aan bepaalde locaties te verbinden, los van de
kenmerken van specifieke (ook toekomstige) activiteiten van individuele initiatiefnemers. In de Omgevingswet is
deze mogelijkheid opgenomen in de vorm van maatwerkregels.

In de visie op flexibiliteit en rechtszekerheid verdienen maatwerkregels waar mogelijk de voorkeur
boven de toepassing van maatwerkvoorschriften , omdat ze in een eerder stadium aan initiatiefnemers en derden duidelijkheid kunnen bieden over regels die gelden. Ook kunnen ze waar nodig voor
meerdere locaties en dus gebiedsgericht worden ingezet.
Wegens het meer proactieve en gebiedsgerichte karakter bieden maatwerkregels ook, meer dan
maatwerkvoorschriften, mogelijkheden om te voorkomen dat in specifieke situaties een derde belanghebbende
onevenredig in zijn recht is aangetast. Dit is ook een voorbeeld van een aanpak die flexibel is en voldoende
rechtszekerheid biedt.

Bij maatwerkregels, die onderdeel zijn van het omgevingsplan, waterschapsverordening of
omgevingsverordening, maakt de Omgevingswet geen onderscheid in procedures afhankelijk van het
soort of ingrijpendheid van de regel. Bij maatwerkvoorschriften en beschikkingen is op dit moment
geen bijzondere regeling voorzien, en zal dus bij de Awb worden aangesloten.
De Omgevingswet
biedt ten aanzien van maatwerkvoorschriften, naast de regeling van
gelijkwaardigheid, verschillende mogelijkheden:
▪ het stellen van maatwerkvoorschriften in het individuele geval, waarmee algemene regels
kunnen worden ingevuld, aangevuld of waarmee van algemene regels kan worden afgeweken.
Maatwerkvoorschriften zijn beschikkingen, gericht tot degene die de activiteit verricht, dus
een bepaald persoon of bepaald bedrijf,
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▪

▪

het stellen van maatwerkregels, waarmee algemene rijksregels kunnen worden ingevuld,
aangevuld of waarmee van algemene regels kan worden afgeweken. Maatwerkregels zijn
algemeen verbindende voorschriften die in het omgevingsplan, de waterschapsverordening of
de omgevingsverordening worden opgenomen. Zij gelden voor een bepaalde locatie of een
bepaald gebied en daarmee dus voor een variërende doelgroep, en
het instellen van een vergunningplicht, waarbij een activiteit voorafgaand aan de daarvan
individueel moet worden getoetst.

Aan het toepassen van maatwerkmogelijkheden zijn grenzen. De eerste begrenzing vloeit voort uit het
oogmerk en de strekking van de algemene rijksregels, zoals beschreven in paragraaf 4.3.2 van de wet.
De artikelen 4.5 (maatwerkvoorschriften) en 4.6 (maatwerkregels) van de wet bepalen dat die paragraaf
van overeenkomstige toepassing is op het stellen van maatwerkvoorschriften en maatwerkregels.
Maatwerk kan dus niet gesteld worden met een ander oogmerk dan in de wet is voorgeschreven. Hiermee
is geborgd dat het bevoegd gezag niet willekeurig mag omspringen met de mogelijkheid van maatwerk en
ook dat bij het toepassen van maatwerk in ieder geval de doelen en strekking van de wet en de besluiten
moeten worden nageleefd.
Dit is van belang omdat de overheid de rechtszekerheid en gelijkheid van burgers en bedrijven dient te
waarborgen en te bevorderen. Het betekent ook dat de regels in dit besluit ondubbelzinnig moeten zijn en
bij voorbaat duidelijk moeten maken wat de rechtspositie van de initiatiefnemer en andere
belanghebbenden is. Daarmee is het speelveld voor iedereen gelijk.
Tegelijkertijd moet worden erkend dat de regels van dit besluit in zeer uiteenlopende omstandigheden van
toepassing zijn. Daarom is in sommige situaties een aanpassing of aanvulling van de algemene regels nodig,
om tot de beste regel voor die specifieke context te komen. Dit betekent dat de vereisten van
rechtszekerheid en gelijkheid niet alleen een beschermende functie hebben (ondubbelzinnige regels), maar
ook een activerende functie. Van het bevoegd gezag wordt een actieve houding verwacht bij het realiseren
van het doel en de strekking van de regels in dit besluit. Waar nodig leidt dat tot het toepassen van
maatwerk, om de regels goed te laten aansluiten op de omstandigheden van het geval. Doordat dit niet
willekeurig mag gebeuren, maar op basis van transparante besluitvorming en met de mogelijkheid van
bezwaar en beroep, is ook bij maatwerk sprake van waarborgen voor de rechtszekerheid.1196

Procedurele waarborgen
Naast de inhoudelijke waarborgen zijn er ook procedurele waarborgen bij het stellen van
maatwerkvoorschriften en maatwerkregels, die voortvloeien uit de Algemene wet bestuursrecht
(Awb).
Net als bij ieder ander besluit moet het bevoegd gezag voldoende onderzoek doen naar de belangen die met
het maatwerkvoorschrift of de maatwerkregel zijn gemoeid. Het besluit moet daarnaast worden voorzien van
een deugdelijke motivering. Een andere procedurele waarborg is dat in de voorbereidingsprocedure van
maatwerk wordt voorzien in betrokkenheid van belanghebbenden.

Maatwerkregels worden opgenomen in het omgevingsplan en volgen dus de voorbereidingsprocedure van dat plan (afdeling 3.4 Awb, zie paragraaf 16.3.5 van de wet). Daarbij kan een ieder een
zienswijze indienen op het ontwerp van het plan of de verordening.
Tegen het vaststellen van het omgevingsplan staat bovendien beroep open – dus ook tegen de daarin
opgenomen maatwerkregels. Maatwerkvoorschriften daarentegen worden voorbereid met de reguliere
procedure van afdeling 4.1.2 Awb (tenzij het bevoegd gezag in een concreet geval besluit om afdeling 3.4 Awb
toe te passen). Als het bevoegd gezag ambtshalve een maatwerkvoorschrift wil stellen, zal het op grond van
artikel 4:8 Awb belanghebbenden die daartegen naar verwachting bezwaren hebben in de gelegenheid moeten
stellen om een zienswijze in te dienen. Tegen een maatwerkvoorschrift is beroep mogelijk (voorafgegaan door
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bezwaar, als de reguliere procedure is toegepast). De zorgvuldigheidseisen van de Awb en de betrokkenheid
van belanghebbenden dragen eraan bij dat maatwerk in lijn met de wet en dit besluit wordt toegepast. Op deze
manier is de rechtszekerheid van de betrokkenen procedureel geborgd.

Maatwerkvoorschriften algemeen
Maatwerk op de algemene rijksregels moet op besluitniveau expliciet opengezet worden. Als
maatwerk nodig is om de algemene regels beter te laten aansluiten op een specifiek geval bestaat
daarvoor in beginsel vaak ruimte.
Dat betekent niet dat het stellen van maatwerkvoorschriften onbeperkt mogelijk is. Ten eerste bepaalt de wet
dat het oogmerk en de strekking van de algemene rijksregels, zoals in de wet vastgelegd, ook van toepassing
zijn op de bevoegdheid tot het stellen van voor maatwerkvoorschriften. Als in dit besluit het oogmerk en de
strekking nader is afgebakend of uitgewerkt, geldt die afbakening of uitwerking ook voor
maatwerkvoorschriften.
Ten tweede is er in algemene zin wel sprake van een aantal beperkingen aan de mogelijkheid van maatwerk.
Het is niet mogelijk het toepassingsbereik van de rijksregels via maatwerk anders te regelen. Dat ligt buiten de
bevoegdheid zoals deze uit de wet volgt en behoeft dus geen regeling in dit besluit. Indien maatwerk mogelijk
is op regels die zoals de meeste regels in dit besluit over het verrichten van activiteiten gaan, kan geen
maatwerk worden gegeven wanneer er geen sprake is van het verrichten van een bepaalde activiteit, maar juist
van nalaten. Het toepassingsbereik van de regels strekt zich niet uit tot nalaten. In een voorkomend geval kan
het nalaten van een activiteit of handeling wel tot een overtreding van de algemene zorgplicht van artikel 1.7
van de wet leiden, waartegen het bevoegd gezag dan handhavend kan optreden.
Ook wordt in het besluit geregeld dat geen maatwerkvoorschriften kunnen worden gesteld over
meldingsplichten (vanwege het daaraan gekoppelde verbod om met een activiteit te starten), meet- en
rekenmethoden (omdat daarbij uniformiteit verzekerd moet zijn en wat flexibiliteit betreft met regeling van
gelijkwaardigheid kan worden volstaan) en bij dwingende internationaalrechtelijke verplichtingen. Om
willekeur bij het toepassen van maatwerk te voorkomen, is bij de artikelen over maatwerk telkens expliciet
aangegeven welke belangen daarmee gediend moeten worden.

Maatwerkvoorschriften in het Bal
Over maatwerkvoorschriften en maatwerkregels zijn in dit besluit de volgende hoofdkeuzes gemaakt:
▪
de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften te stellen wordt voor alle categorieën van
activiteiten ruim geboden;
▪
ook de mogelijkheid om maatwerkregels te stellen wordt ruim geboden, maar geldt niet voor
activiteiten waaraan in dit besluit regels worden gesteld in verband met aan het Rijk
toebedeelde taken. Het ligt dan immers niet voor de hand dat decentrale overheden de
rijksregels invullen of daarvan afwijken;
▪
bij het bieden van de gelegenheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften en
maatwerkregels wordt in beginsel geen nader onderscheid gemaakt naar activiteiten binnen
een categorie, naar belangen waarvoor regels zijn gesteld of naar verschillende regels;
▪
op het stellen van een maatwerkvoorschrift zijn beoordelingsregels voor de
omgevingsvergunning, die invulling geven aan de strekking van de algemene rijksregels volgens
de wet, van overeenkomstige toepassing verklaard;
▪
de keuze tussen het stellen van een maatwerkvoorschrift of het stellen van maatwerkregels
wordt overgelaten aan de decentrale overheden. In dit besluit zijn geen regels gesteld die een
bepaalde keuze afdwingen;
▪
omwille van het zo veel mogelijk kunnen samenbrengen van voorschriften in één document is
bepaald, dat bij vergunningplichtige activiteiten waarvoor ook algemene rijksregels gelden
eventueel individueel maatwerk over die algemene rijksregels niet de vorm heeft van een
afzonderlijk maatwerkvoorschrift, maar als vergunningvoorschrift in de vergunning wordt
opgenomen.
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Het voorgaande betekent niet dat het stellen van maatwerkvoorschriften en maatwerkregels
onbeperkt mogelijk is.
Ten eerste bepaalt de wet dat het oogmerk en de strekking van de algemene rijksregels, zoals in de wet vastgelegd,
ook van toepassing zijn op de bevoegdheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften en maatwerkregels. Wanneer
in dit besluit het oogmerk en de strekking nader zijn afgebakend of uitgewerkt, geldt die afbakening of uitwerking
dus ook voor het stellen van maatwerkvoorschriften en maatwerkregels. Ook is het stellen daarvan soms
uitgesloten vanwege dwingende internationale verplichtingen. Ook het van toepassing verklaren van de
beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning op het stellen van maatwerkvoorschriften begrenst de
mogelijkheden van maatwerk.

Maatwerkvoorschriften in het Bbl 1197
Er wordt op gewezen dat de mogelijkheid tot het stellen van maatwerkvoorschriften in dit besluit
uiteindelijk zo specifiek mogelijk opengezet is. De landelijke uniformiteit van de bouwregelgeving
sinds 1992 wordt als een groot goed beschouwd, vanwege de zekerheid die dit aan partijen geeft. Bij
de voorbereiding en consultatie van dit besluit is het belang van het behoud hiervan ook door een
overgroot deel van de betrokken partijen benadrukt.
Dit betekent niet dat maatwerk niet mogelijk is bij de regels in dit besluit, maar wel dat de mogelijkheden daartoe
grotendeels in het verlengde liggen van hetgeen eerder op grond van de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 mogelijk
was.
Onder de Woningwet en het Bouwbesluit 2012 bestonden specifieke bevoegdheden om in bepaalde gevallen
ontheffing van regels te verlenen of juist nadere of aanvullende eisen te stellen. Deze mogelijkheden werden toen nog
niet bestempeld als maatwerk, maar zijn binnen het stelsel van de Omgevingswet wel als zodanig te beschouwen. Deze
al bestaande mogelijkheden zijn waar nodig aangepast en als maatwerkmogelijkheden opgenomen in dit besluit. Het
gaat hierbij met name om de volgende artikelen uit de Woningwet en het Bouwbesluit 2012:
▪
de ontheffingsmogelijkheid van artikel 7 van de Woningwet is opgenomen in artikel 4.5 van dit besluit,
▪
de aanschrijfmogelijkheid van artikel 13 van de Woningwet is opgenomen in artikel 3.7, en
▪
de mogelijkheid van artikel 1.21 Bouwbesluit 2012 tot het stellen van nadere eisen na een gebruiksmelding is
opgenomen in artikel 6.5.
In de praktijk is gebleken dat er terughoudend gebruik wordt gemaakt van zulke maatwerkbevoegdheden. Aangezien
ook onder dit besluit de rijksregels in het overgrote deel van de gevallen afdoende zullen zijn, is het niet de verwachting
dat deze mogelijkheden anders of vaker ingezet zullen gaan worden. Daarnaast bevatte het Bouwbesluit 2012 op enkele
plaatsen de term ‘naar het oordeel van het bevoegd gezag’, een voorbeeld hiervan was te vinden in artikel 6.36
(brandweeringang) van het Bouwbesluit 2012. Daarbij werd aan het bevoegd gezag de mogelijkheid geboden in het
specifieke geval te beoordelen of wel of geen brandweeringang nodig was, feitelijk een afwijking van de landelijke regel.
Dit kan beschouwd worden als een vorm van maatwerk; het in gevallen aanpassen van de algemene regel zodat deze
past op de lokale situatie. In dit besluit zijn deze bevoegdheden voor het bevoegd gezag ook vormgegeven als maatwerk
(het maatwerk bij de brandweeringang is opgenomen in artikel 3.130 van dit besluit).

Ten slotte zijn vergeleken met het Bouwbesluit 2012 enkele nieuwe maatwerkmogelijkheden
opgenomen.
Het gaat hier bijvoorbeeld op de maatwerkmogelijkheden rondom het onderwerp mobiel breken, een onderwerp
afkomstig uit het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. Daarnaast is in bepaalde gevallen ook maatwerk mogelijk
op de specifieke zorgplicht. Dit stelt het bevoegd gezag in de gelegenheid nadere invulling te geven aan de zorgplicht
zodat het voor de normadressaat duidelijk is waar hij aan moet voldoen.
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Waar maatwerkmogelijkheden openstaan is dit expliciet aangegeven in de openingsafdeling van elk
hoofdstuk. De afbakening van deze mogelijkheid is indien mogelijk direct daarbij gegeven, of waar dit
gaat om een specifieke afbakening voor een bepaalde regel, zo dicht mogelijk bij deze regel.
Een afbakening kan bijvoorbeeld inhouden dat maatwerk alleen afwijking kan inhouden en niet nadere invulling, of dat
maatwerk alleen mogelijk is na een melding. Zie hiervoor ook de artikelsgewijze toelichting.
Zoals ook in paragraaf 1.3 van dit algemeen deel is aangegeven zal de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen
naar verwachting voor de Omgevingswet in werking treden. Een deel van de taken in het kader van de
vergunningverlening die op dit moment bij de gemeente berust, zal op termijn worden overgenomen door een
private kwaliteitsborger. Ook in deze situatie behoudt het bevoegd gezag echter de mogelijkheid om
maatwerkvoorschriften te stellen aangezien het stelsel van kwaliteitsborging gefaseerd ingevoerd zal worden.
Bij gevolgklasse 2 en 3 behoudt de gemeente vooralsnog dezelfde bevoegdheden. Voor de onderwerpen
omgevingsveiligheid (hoofdstuk 7) en bestaande bouw (hoofdstuk 3) verandert het stelsel van kwaliteitsborging
ook niets aan de bevoegdheden van de gemeente. De maatwerkmogelijkheden die in deze hoofdstukken geboden
worden aan het bevoegd gezag blijven dus inzetbaar als de gemeente dit noodzakelijk acht.
Wanneer in dit besluit is aangegeven dat een maatwerkvoorschrift op aanvraag kan worden gesteld, is deze
aanvraag vormvrij. De Awb is hierop van toepassing.

Verbreding toepassing maatwerkvoorschriften
Naast het gebruik van maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten
in een oppervlaktewaterlichaam of een zuiveringtechnisch werk is nu al bij een aantal activiteiten
maatwerk mogelijk via andere instrumenten, zoals de bevoegdheid nadere eisen te stellen. Deze
instrumenten verschillen niet wezenlijk van de maatwerkvoorschriften, zodat voortaan ook daarvoor
het begrip maatwerkvoorschrift kan worden toegepast. Bij een aantal activiteiten worden algemene
regels nog weinig toegepast, bij verbrede toepassing daarvan bieden maatwerkvoorschriften ook
perspectief.
Kort gezegd voorziet de regeling van gelijkwaardigheid in de mogelijkheid om daar waar algemene regels
specifieke maatregelen voorschrijven, andere maatregelen te nemen als deze gelijkwaardig zijn. Dit
vergroot flexibiliteit voor initiatiefnemers, en stimuleert ook ontwikkeling van nieuwe, betere maatregelen.

Maatwerkregels algemeen
Het instrument maatwerkregels maakt het in beginsel mogelijk om in het omgevingsplan, de
waterschapsverordening of de omgevingsverordening de algemene rijksregels in te vullen, aan te
vullen of daarvan af te wijken. Hierbij wordt opgemerkt dat afwijken van de regel iets anders is dan
door toepassing van een gelijkwaardige maatregel aan een regel voldoen. Op grond van het
gelijkwaardigheidsbeginsel mag ook een andere dan de voorgeschreven maatregel worden toegepast.
Voorwaarde daarbij is echter dat met die andere maatregel ten minste hetzelfde resultaat wordt
bereikt als met de voorgeschreven maatregel is beoogd. Bij toepassing van een gelijkwaardige
maatregel is dus aan de regel voldaan en is er geen sprake van afwijken.

Beperkte aantal maatwerkregels in het Bbl
Toepassing van maatwerkregels ligt niet bij alle categorieën van activiteiten voor de hand:
▪ de regels in dit besluit betreffen onderwerpen waarbij geen taken en bevoegdheden voor
provincie en waterschap zijn belegd, zodat in dit besluit ook geen sprake kan zijn van op deze
overheden gerichte maatwerkmogelijkheden,
▪ maatwerkregels hebben in het algemeen vooral nut bij onderwerpen met een gebiedsgerichte
component. Omdat verreweg de meeste regels in dit besluit betrekking hebben op technische
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eisen aan individuele bouwwerken ontbreekt daar op voorhand die gebiedsgerichte
component.
Toch wordt met dit besluit voor enkele gevallen de mogelijkheid geboden om maatwerkregels te
stellen. Opgemerkt wordt dat de mogelijkheid tot het stellen van maatwerkregels in dit besluit alleen
geboden wordt aan gemeenten. Dit is het geval bij energiezuinigheid, duurzaam bouwen en alleen bij
de woonfunctie de bruikbaarheidseisen.
Gemeenten kunnen door een maatwerkregel in het omgevingsplan gebieden aanwijzen waar voor
nieuwbouw strengere energiezuinigheidseisen gelden of strengere milieuprestatie-eisen aan de toe te
passen bouwmaterialen. Dit geeft ruimte aan lokale ambities van gemeenten.
Ook kan een gemeente in het omgevingsplan maatwerkregels opnemen voor de bruikbaarheid van de
woonfunctie. De gemeente mag de bruikbaarheidseisen van dit besluit alleen versoepelen. Bij dergelijke
maatwerkregels kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het versoepelen van de eisen voor de opstelplaatsen
voor een aanrecht, een kooktoestel, een verwarmingstoestel en een warmwatertoestel.

Maatwerk en cumulatie
Maatwerkregels bieden wegens het meer proactieve karakter ook mogelijkheid om rekening te
houden met cumulatie.
Als het bijvoorbeeld gaat om de afwatering van een woonwijk, kunnen nu al regels bij verordening
worden gesteld om problemen in het rioolstelsel en het watersysteem te beperken. In een verordening
op grond van artikel 10.32a van de Wet milieubeheer kan de gemeenteraad regels stellen aan de afvoer
van regenwater in verband met de afwatering van percelen. Bij toepassing daarvan leidt dit nu tot een
extra gemeentelijke verordening, met eigen regime en voor de burger problemen wat kenbaarheid
betreft. In de Omgevingswet is een dergelijke afzonderlijke verordeningsbevoegdheid niet aan de orde.
De regels aan de afwatering van percelen zullen zo nodig in het omgevingsplan als maatwerkregels kunnen
worden gesteld, afgestemd op de wijze waarop de gemeentelijke zorgplicht voor afvoer van regenwater
in het desbetreffende gebied is ingevuld.
Voor de burger is dan gelet op de digitale ontsluiting per locatie eenvoudig zichtbaar of maatwerk-regels
aan afvoer van afvalwater gelden. Ook in het voorbeeld van de verbreding van de functie wonen naar
wonen en werken in een wijk, kan de gemeente gelijktijdig aan die verbreding in het omgevingsplan op
de wijk toegesneden parkeerregels opnemen.
Zo kan bijvoorbeeld bij daadwerkelijke realisatie van de werkfunctie de verplichting gelden om een
bepaalde mate van parkeergelegenheid op eigen terrein te realiseren. Op bovenbeschreven wijze kan ook
bij toepassing van algemene regels worden bereikt, dat de kosten van mitigerende maatregelen, bij de
initiatiefnemers worden gelegd.
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55.

Meldingsplichten

Voor een activiteit die regelmatig wordt herhaald, geldt dat het melden eenmalig plaatsvindt en wel
voordat de activiteit voor het eerst wordt uitgevoerd. Er hoeft dus niet iedere keer dat die activiteit
wordt herhaald, worden gemeld. Het bevoegd gezag heeft de relevante informatie inmiddels natuurlijk
al gekregen. Een agrarisch bedrijf hoeft bijvoorbeeld maar één keer te melden dat het spuitactiviteiten
gaat uitvoeren. 1198
In de afgelopen tijd hebben verschillende rechtsvragen rondom meldingenstelsels gespeeld. Recent heeft de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak geoordeeld dat de acceptatie van een
melding, of het uitblijven daarvan, onder omstandigheden moet worden gelijkgesteld met een beschikking
als bedoeld in artikel 1:3, tweede lid, Awb. De Afdeling maakt, in navolging van het advies van de staatsraad
advocaat-generaal van de Raad van State, onderscheid in verschillende typen meldingenstelsels.
De uitspraak had betrekking op een type meldingenstelsel, waarbij na het melden naar aanleiding van een
inhoudelijke beoordeling de gemelde activiteit door het bevoegd gezag alsnog bij beschikking kan worden
verboden. In de Omgevingswet is nadrukkelijk niet voor een dergelijk meldingenstelsel gekozen.

Van de meldplicht moet worden onderscheiden een verplichting om (in enige vorm) informatie te
verstrekken aan een bestuursorgaan of andere instantie gedurende het verrichten van een activiteit
of binnen een bepaalde termijn voorafgaand aan het starten van een activiteit, zonder dat daaraan
een verbod is gekoppeld de activiteit te verrichten. Een dergelijke verplichting heeft geen bijzondere
wettelijke grondslag nodig, deze behoort tot regels als bedoeld in paragraaf 4.1.1.
Bij een verplichting om informatie te verstrekken gaat het vooral om het informerende karakter, zonder dat
het nodig is dat het bestuursorgaan voorafgaand aan het starten van de activiteit nog in staat hoeft te worden
gesteld om een inhoudelijke beoordeling uit te voeren. Een dergelijke informatieplicht zorgt er voor dat het
bestuursorgaan van de voorgenomen activiteit op de hoogte is en kan voor die overheid bijvoorbeeld
aanleiding vormen om deze activiteit op te nemen in de planning van toezicht. Voor een informatieplicht is in
beginsel geen lange periode tussen het verschaffen van de informatie en het starten van de activiteit nodig.

De reden om de meldplicht in dit artikel wel expliciet op het niveau van wet te specificeren is gelegen
in het daaraan gekoppelde verbod de activiteit te verrichten voordat de melding is gedaan.
Artikel 4.4, eerste lid Omgevingswet bepaalt, dat algemene regels een verbod kunnen inhouden om een
activiteit te verrichten zonder voorafgaande melding aan het bevoegd gezag. Het gaat daarbij om een
activiteit, die (uiteraard onder het voldoen aan overige in de algemene regels gestelde voorschriften) alleen
mag plaatsvinden na het doen van de melding en het verstrijken van de periode die volgens de algemene
regels ten minste tussen het melden en het starten van de activiteit moet worden aangehouden.

Omdat het niet melden het bestuursorgaan de mogelijkheid om actie te ondernemen ontneemt en tot
oneigenlijk voordeel voor de initiatiefnemer kan leiden, is de meldingsplicht geformuleerd als een
verbod om de activiteit zonder voorafgaande melding uit te voeren.
Mocht een initiatiefnemer daartoe toch overgaan, dan kan in het kader van de handhaving de activiteit zo
nodig zelfs stilgelegd worden, om het bevoegd gezag alsnog de tijd te bieden voor de noodzakelijke geachte
acties.

De Omgevingswet biedt niet de mogelijkheid om een activiteit na een melding alsnog te verbieden.
Het kan voorkomen dat het bevoegd gezag naar aanleiding van een melding constateert, dat na het starten
van de activiteit niet aan de algemene regels zal worden voldaan. Uiteraard ligt het voor de hand dat het
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bevoegd gezag in dat geval degene die de activiteit wil uitvoeren daarop wijst. Dit moet echter niet worden
opgevat als een beschikking inhoudende een verbod. Immers, wanneer niet wordt voldaan aan de algemene
regels, mag de activiteit ook zonder een dergelijke reactie van het bevoegd gezag niet op die manier worden
uitgevoerd.

Het bevoegd gezag is vrij in de keuze hoe het met de melding omgaat. Een reactie naar degene die de
activiteit uitvoert vereist de Omgevingswet niet, maar het zenden van een ontvangstbevestiging of het
(schriftelijk) kenbaar maken van een mening over de juistheid van de melding is mogelijk.
Mocht de melding zoals die in de Omgevingswet is vormgegeven door het bevoegd gezag uitdrukkelijk
«geaccepteerd» worden, ondanks het feit dat de regeling in de Omgevingswet niet tot een dergelijke
acceptatie noodzaakt, dan moet worden aangenomen dat aan die acceptatie juridisch geen betekenis
toekomt.

Als aan de algemene regels (inclusief de verplichting tot melden) wordt voldaan, dan is de gemelde
activiteit toegestaan. Wordt niet aan een of meer vereisten voldaan, dan is de activiteit op die wijze
niet toegestaan. Het al dan niet reageren door het bevoegd gezag op de melding kan daar niets aan
veranderen.
De keuze voor het hiervoor beschreven meldingenstelsel heeft de regering gemaakt, omdat ze degene
die de activiteit uitvoert de zekerheid wil bieden, dat de activiteit mag worden verricht als aan de
algemene regels (inclusief een eventuele specifieke zorgplicht, indien van toepassing) wordt voldaan.
De algemene regels bieden daarbij aan het bevoegd gezag wel de mogelijkheid tot het bij beschikking
stellen van maatwerkvoorschriften, maar deze mogelijkheid is niet afhankelijk van het al dan niet
moeten doen van een melding, en ook niet gekoppeld aan het moment van de melding.
Maatwerkvoorschriften kunnen ook niet zo ver gaan, dat de activiteit daardoor alsnog onmogelijk wordt.
Tegen een beschikking, waarmee een maatwerkvoorschrift wordt opgelegd, is beroep mogelijk. Ook kunnen
zowel degene die de activiteit uitvoert als andere belanghebbenden om het stellen van een
maatwerkvoorschrift verzoeken.

Gelet op het voorgaande, en in lijn met de conclusie van de staatsraad advocaat-generaal en de
uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ziet de regering geen
aanleiding om de Omgevingswet op dit punt aan te passen en een uniforme regeling voor
rechtsbescherming bij reacties op meldingen in de Omgevingswet op te nemen. Het meldingenstelsel
onder de Omgevingswet is namelijk al uniform, gelet op deze jurisprudentie: een acceptatie van een
melding of het uitblijven daarvan, levert onder de Omgevingswet geen beschikking op en er kan dus
ook geen bezwaar en beroep tegen worden ingesteld. 1199
Veel vragen zijn gesteld over de informatieverplichtingen en meldingen. De regering heeft er daarom voor
gekozen om de informatievraag veel concreter te stellen. Als bijvoorbeeld de omvang van de activiteiten van
belang wordt geacht, dan wordt concreet aangegeven welke informatie aan het bevoegd gezag moet worden
doorgegeven. Zo wordt bijvoorbeeld bij opslaan van bepaalde vloeistoffen in een tank concreet gevraagd naar
aanduiding van de stoffen en de hoeveelheid van die stoffen die ten hoogste worden opgeslagen.
Als locatie van bepaalde handelingen van belang is, wort ook die concreet gevraagd. Zo moeten bij opslag van
propaan de coördinaten volgens het stelsel van de Rijksdriehoekmeting van de opstelplaats van de
opslagtank, het vulpunt van de opslagtank en de opstelplaats van de tankwagens voor het vullen en legen van
de opslagtank aan het bevoegd gezag worden gemeld.
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56.

Mengpaneel

De Omgevingswet biedt decentrale overheden de ruimte om binnen kaders eigen afwegingen over de
kwaliteit van de fysieke leefomgeving te maken: bestuurlijke afwegingsruimte. De centrale metafoor
hiervoor is het mengpaneel dat de variabele normhoogte van een aantal milieuaspecten voor het
omgevingsplan verbeeldt.1200 Het mengpaneel is alleen toepasbaar als sprake is van in kwantitatief
bepaalbare normen.
In het mengpaneel staat de vraag centraal in welke mate gemeenten de hoogte kunnen aanpassen van
de milieunormen die voor hun omgevingsplan gelden. Daarmee kan de indruk worden gewekt dat
variatie van normhoogte de enige vorm van bestuurlijke afwegingsruimte is. Dat is niet juist. Zo is we
op veel plaatsen in het Bkl wel vastgelegd, dat iets kan of juist niet kan, maar hebben de gemeenten
de vrijheid in de manier waarop ze daar invulling aan geven.
Gemeenten moeten bijvoorbeeld zorgen voor een aanvaardbaar geluidniveau. In de meeste gevallen zal de gemeente
ervoor kiezen om een geluidnorm te verleggen naar een bedrijf. Een gemeente kan ook aan de instructieregel voldoen
door afstand tussen functies aan te houden, bijvoorbeeld in het landelijk gebied, of door gebruiksregels te stellen,
zoals laad-en lostijden. Dat kan bijvoorbeeld in een woonwijk een heel effectieve manier zijn om tot een acceptabel
niveau van geluidbelasting te komen.

Er zijn bovendien tal van onderwerpen in het domein van de fysieke leefomgeving waarvoor het Rijk
helemaal geen instructieregels heeft gesteld, zoals parkeren, groen in de wijk, lichthinder, windhinder
en schaduwwerking. Voor deze onderwerpen is de afwegingsruimte bij gemeenten vrijwel volledig.
Daar komen nog de activiteiten bij die niet onder het toepassingsbereik van de rijksinstructieregels vallen. Het Bkl regelt
bijvoorbeeld niet het geluidniveau van muziekinstallaties, maar een gemeente kan er, indien nodig, wel regels over
stellen. Uiteraard is de gemeente daarbij wel gehouden aan de doelstellingen van de Omgevingswet.
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57.

MER-plicht

Inleiding
Afdeling 16.4 Omgevingswet bevat de regelgeving over de milieueffectrapportage (mer). De EUrichtlijn voor de milieueffectrapportage (mer-richtlijn) en de EU-richtlijn voor strategische
milieubeoordeling (smb-richtlijn) schrijven voor bepaalde plannen en projecten een zogenoemde
«milieubeoordeling» voor, voorafgaand aan het nemen van een besluit over het vaststellen van het
plan of het toestaan van het project.
In de Wet milieubeheer is de «milieubeoordeling» milieueffectrapportage genoemd. Dit is afgekort als mer. Het
milieueffectrapport is afgekort als MER. Het MER brengt op voorgeschreven wijze de milieugevolgen van een
plan of project in beeld voordat het besluit wordt genomen of het plan wordt vastgesteld. Zo kan het bevoegd
gezag de milieugevolgen bij haar afwegingen betrekken en krijgt het milieubelang een volwaardige plaats in de
besluitvorming over projecten en plannen met mogelijk aanzienlijke gevolgen voor het milieu.
Hierbij wordt opgemerkt dat het begrip «milieu» in de genoemde EU-richtlijnen is geconcretiseerd. Dat begrip
omvat niet alleen natuurlijke elementen als water, lucht en bodem, maar bijvoorbeeld ook cultureel erfgoed en
natuur. Om die reden hebben ook het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap betrokkenheid bij dit instrument, wat onder meer tot uitdrukking komt in hun rol als
adviseur bij de mer-procedure. Bij mer-plichtige plannen of programma’s gaat het om een «plan- mer». Bij merplichtige projecten gaat het om een «project-mer». De regels voor de milieueffectrapportage zijn opgenomen
in de Omgevingswet en stellen eisen aan de besluitvorming voor een aantal in de Omgevingswet
geïntroduceerde instrumenten.

Uitgangspunten
De regering beoogt met de Omgevingswet de toepassing van het bestaande mer-instrumentarium te
vereenvoudigen, zodat dit nog beter wordt gebruikt als hulpmiddel voor besluitvorming, terwijl
tegelijkertijd de onderzoekslasten worden beperkt.
Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn:
o

Aansluiting bij de verplichtingen in de mer-richtlijn en de smb-richtlijn. Consequentie daarvan
is bijvoorbeeld dat in de Omgevingswet het verplichte advies van de Commissie mer bij een
project-mer is omgezet in een facultatief advies. Ook is de mogelijkheid vervallen om bij
provinciale verordening mer-plichtige activiteiten aan te wijzen.

o

Vermindering van de onderzoekslasten, onder meer door het voorkomen van stapeling van
milieueffectrapporten door het beter benutten van al bestaande onderzoeksinformatie en
eerdere milieueffectrapporten. Ook het introduceren van een plan-mer-beoordeling voor
bepaalde plannen of programma’s (vooral bij kleine gebieden op lokaal niveau en bij kleine
wijzigingen) zorgt voor vermindering van de onderzoekslasten.

o

Vergroting van de afwegingsruimte voor het bestuursorgaan om zelf te bepalen wat nodig is
voor een goede besluitvorming. Niet alleen versterkt dit het karakter van de
milieueffectrapportage als hulpmiddel bij besluitvorming, maar het betekent ook dat
informatie die niet bijdraagt aan een goede besluitvorming, niet langer hoeft te worden
verzameld. Het bevoegd gezag maakt in samenspraak met de initiatiefnemer een goede
afweging van de vereiste reikwijdte, het detailniveau en de alternatieven die nodig zijn om een
goed besluit te kunnen nemen.

o

Het zo goed mogelijk afstemmen van de procedurele stappen van de milieueffectrapportage
op de procedure van het te nemen besluit. Hierdoor worden doublures in de procedure
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geschrapt en wordt ervoor gezorgd dat de informatie die voor de mer noodzakelijk is zo goed
mogelijk kan aansluiten bij de andere informatie die nodig is om een beslissing te kunnen
nemen over het plan of project.
o

Vereenvoudiging van de procedure voor de mer-beoordeling van een project door deze
beoordeling beter te laten aansluiten bij de procedure van het besluit voor het project. Als uit
de project-mer-beoordeling blijkt dat er geen project-MER nodig is, hoeft over de beoordeling
geen apart besluit meer te worden genomen, maar wordt dat bij het ontwerpbesluit voor het
project gemotiveerd. De Omgevingswet brengt de huidige twee procedures voor de merbeoordeling terug tot één. Bovendien wordt de mogelijkheid geïntroduceerd om desgewenst
de mer-beoordeling te integreren met de benodigde vergunningaanvraag.

Deze uitgangspunten hebben geleid tot een aantal substantiële wijzigingen in de regelgeving.
Kaderstellende plannen of programma’s kunnen op basis van de EU-richtlijn plan-mer-plichtig zijn. Het
kan hierbij gaan om verschillende plannen en programma’s die op verschillende plekken in de
Omgevingswet wetsvoorstel worden geïntroduceerd.
Voor de vraag of er sprake is van een plan-merplicht is het niet langer bepalend of het plan is
opgenomen op een lijst met mogelijk mer-plichtige plannen. Bepalend is of het plan voldoet aan de
criteria voor de bepaling van de mer-plicht.
Een plan-mer-plicht betekent onder andere dat er aanvullende procedurele eisen gelden. Deze eisen betreffen
onder meer de verplichting tot het opstellen van een notitie over de reikwijdte en het detailniveau van de relevante
informatie, de redelijke alternatieven van de voorgenomen activiteit waarvoor de omgevingsvisie of het programma
een kader stelt, overleg met bestuursorganen en advisering door de Commissie voor de mer. 1201

Deze criteria zijn opgenomen in de Omgevingswet. Het betreft hier de integratie van de criteria die in
artikel 3 van de smb-richtlijn zijn opgenomen:
o
o
o

is er sprake van een wettelijk of bestuursrechtelijk voorgeschreven plan of programma?
vormt het plan het kader voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor mer(beoordeling)plichtige projecten?
of moet er voor het plan of programma een passende beoordeling in het kader van natuur
worden gemaakt?

Omdat het aantal wettelijke figuren voor kaderstellende plannen of programma’s door de integratie
van meerdere wetten in de Omgevingswet afneemt, is het niet meer nodig om de plannen of
programma’s waarvoor een mer-plicht geldt expliciet aan te wijzen.
Volstaan kan worden met het opnemen van criteria in de wet. Belangrijk voordeel ten opzichte van een lijst met
aangewezen plannen is dat plannen niet ten onrechte worden uitgesloten of aangewezen.

De plannen of programma’s die in de Omgevingswet zijn opgenomen en die plan-merplichtig kunnen
zijn, zijn de omgevingsvisie, het omgevingsplan en de voorkeursbeslissing in de projectprocedure.
Voorts programma’s die wettelijk of bestuursrechtelijk zijn voorgeschreven en die kaderstellend zijn
voor mer-plichtige of mer-beoordelingsplichtige besluiten. Ook is een plan-mer aan de orde als in een
visie of programma ontwikkelingen zijn voorzien waarvoor een «passende beoordeling» gemaakt moet
1201
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worden voor Natura 2000-gebieden. Ook facultatieve programma’s kunnen plan-mer-plichtig zijn als
ze voldoen aan de vereisten van artikel 16.34.
Maar ook plannen op basis van andere, sectorale wetten kunnen plan-merplichtig zijn, voor zover ze voldoen
aan de criteria die zijn opgenomen in de Omgevingswet. Dit geldt bijvoorbeeld voor het inrichtingsplan als
bedoeld in artikel 17 van de Wet inrichting landelijk gebied.
Voor plannen of programma’s die het gebruik van kleine gebieden op lokaal niveau bepalen of voor kleine
wijzigingen van die plannen of programma’s is in de Omgevingswet opgenomen dat daarvoor slechts een planmer inclusief het opstellen van een plan-MER hoeft te worden doorlopen als er mogelijk sprake is van
aanzienlijke milieueffecten.
Ook voor plannen of programma’s die het kader vormen voor andere projecten dan de aangewezen merplichtige projecten wordt alleen een plan-mer gemaakt als dat plan of programma aanzienlijke milieueffecten
kan hebben. Hiervoor is in de Omgevingswet een nieuwe procedure opgenomen, de zogenoemde «plan-merbeoordeling». Deze kan ook bijdragen aan een vermindering van stapeling van plan-mers.
Als een omgevingsvisie of programma van hoofdstuk 3 alleen kleine wijzigingen bevat, of het gebruik bepaalt
van kleine gebieden op lokaal niveau, of het kader vormt voor een niet-mer-plichtig besluit, kan een plan-merbeoordeling nodig zijn. Wanneer uit een plan-mer-beoordeling volgt dat er sprake is van aanzienlijke
milieugevolgen, is er plan-merplicht. Een plan-merplicht betekent onder andere dat er aanvullende procedurele
eisen gelden. Deze eisen betreffen onder meer de verplichting tot het opstellen van een notitie over de
reikwijdte en het detailniveau van de relevante informatie, de redelijke alternatieven van de voorgenomen
activiteit waarvoor de omgevingsvisie of het programma een kader stelt, overleg met bestuursorganen en
advisering door de Commissie voor de mer. In paragraaf 4.16.5 wordt verder op de mer ingegaan.

Het omgevingsplan heeft ten opzichte van de andere plannen een bijzonder karakter heeft. Op
onderdelen heeft het plan het karakter van een plan-mer-plichtig plan, doordat locaties worden
aangewezen waar project-mer-plichtige projecten zijn toegestaan. Anderzijds kan het omgevingsplan
een directe bouwtitel opleveren voor project-mer-plichtige projecten waardoor het ook project-merplichtig is. Om die reden wordt het omgevingsplan als enig instrument aangewezen als plan-merplichtig plan en als project-merplichtig besluit. Dit is vergelijkbaar met het huidige bestemmingsplan
en in lijn met de mer-richtlijn en de smb-richtlijn.1202
Algemene rijksregels (zoals het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Bouwbesluit 2012),
instructieregels (zoals beoordelingsregels voor vergunningen of het Besluit algemene regels
ruimtelijke ordening) en de omgevingsverordening zijn geen plan-mer-plichtige plannen.
De reden hiervoor is dat dit besluiten zijn met regels van algemene strekking. Zo kunnen er in de algemene
rijksregels regels gesteld worden voor alle tankstations in Nederland. Plannen en programma’s, zoals een
omgevingsvisie, programma, voorkeursbeslissing of omgevingsplan kunnen wel een beleidskader bieden voor
het uitvoeren van projecten, zoals het aanwijzen van concrete locaties voor projecten. De regering zet de
huidige lijn voort dat besluiten van algemene strekking zoals algemene rijksregels voor activiteiten,
instructieregels en verordeningen niet het karakter hebben van kaderstellende plannen in de zin van de smbrichtlijn.
Mocht in een omgevingsverordening toch onverhoopt een locatie zijn aangewezen voor een windmolenpark,
dan heeft dit besluit op dat onderdeel eigenlijk niet meer het karakter van een verordening met regels van
algemene strekking. In dat geval zal toch een plan-MER moeten worden gemaakt. Hierin voorziet de
Omgevingswet. In artikel 16.32, tweede lid, is aangegeven dat een omgevingsvisie, programma,
voorkeursbeslissing of omgevingsplan in ieder geval onder de reikwijdte van de regeling voor de plan-MER
vallen (paragraaf 16.4.1).
Doordat «in ieder geval» is opgenomen en voor de aanwijzing van de plan-mer-plicht in het eerste lid van artikel
16.32 rechtstreeks wordt aangesloten bij de smb-richtlijn, zou in dit geval de plan-mer-plicht van toepassing zijn
op de omgevingsverordening. Zoals gezegd betreft de aanwijzing van een locatie voor een project in een
omgevingsverordening een uitzonderingssituatie. Omdat de regering vertrouwt op een juiste inzet van
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instrumenten, ziet de regering geen aanleiding om iedere omgevingsverordening op voorhand als plan-merplichtig aan te wijzen.

Voor de mer-plicht blijft, net als in de huidige situatie, een lijst met projecten en besluiten bepalend
voor de vraag of er sprake is van een mer-(beoordeling)plicht, zoals nu in onderdeel C en D van de
huidige bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage opgenomen. De Omgevingswet wijst bij
algemene maatregel van bestuur besluiten aan waarvoor bij de voorbereiding daarvan het MER moet
worden opgesteld.
Het kan daarbij gaan om het projectbesluit en de omgevingsvergunning en ook om het omgevingsplan, voor
zover dit plan nieuwe ontwikkelingen zonder nadere uitwerking rechtstreeks toestaat.

Daarnaast zal de mer-plicht nog kunnen gelden voor enkele bijzondere besluiten uit andere wetten,
zoals de vergunning op basis van de Kernenergiewet. De mogelijkheid om bij provinciale verordening
mer-plichtige projecten aan te wijzen, komt niet terug in de Omgevingswet. Hiermee sluit de
aanwijzing van mer-plichtige projecten beter aan bij de mer-richtlijn.
De Europese Unie heeft in de mer-richtlijn aangegeven bij welke projecten er sprake kan zijn van aanzienlijke
milieugevolgen. Voor deze projecten geldt altijd een mer-plicht. Daarnaast zijn ook projecten aangewezen
waarvoor het niet zeker is of er aanzienlijke milieugevolgen kunnen optreden.
Om te bepalen of daarvan sprake kan zijn, moet per geval een mer-beoordeling worden uitgevoerd.
Als gevolg van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie128 over de drempels in het Besluit
milieueffectrapportage (toen: Besluit milieueffectrapportage 1994), kent de Nederlandse mer-wetgeving
sinds 1 april 2011 naast elkaar twee verschillende procedures voor een mer-beoordeling. Dit wordt in de
Omgevingswet ondervangen door de introductie van één, vereenvoudigd, systeem van de mer-beoordeling
met een betere aansluiting bij de EU-richtlijn.
De essentie van deze regeling, die bij algemene maatregel van bestuur zal worden uitgewerkt, is dat de
initiatiefnemer voorafgaand aan of uiterlijk gelijktijdig met de vergunningaanvraag aan het bevoegd gezag
mededeelt dat hij een mer-beoordelingsplichtig project wil uitvoeren. Als het bevoegd gezag besluit dat er
geen sprake is van mer-plicht, wordt dit besluit opgenomen in het ontwerpbesluit. Voordeel hiervan is
allereerst dat de initiatiefnemer niet hoeft te wachten op de beslissing van het bevoegd gezag over de merplicht en dat dit besluit over de mer-plicht kan worden geïntegreerd met de «moederprocedure» als er geen
mer-plicht is.
Omdat in de praktijk blijkt dat in de meeste gevallen in het vooroverleg tussen de initiatiefnemer en het
bevoegd gezag al aan de orde komt of volgens het bevoegd gezag al dan niet sprake is van een mer-plicht,
kan vertraging tijdens de procedure door het ontbreken van een MER-rapport bij de vergunningaanvraag
voorkomen worden.
Daarnaast blijkt dat voor het merendeel van de mer-beoordelingsplichtige projecten – waarin het bevoegd
bezag oordeelt dat er geen sprake is van een mer-plicht – tijdwinst en vereenvoudiging van de procedure kan
worden bereikt. Door integratie van het mer-beoordelingsbesluit in de procedure wordt verder voldaan aan
het vereiste uit de mer-richtlijn, dat de uitkomsten van de mer-beoordeling ter beschikking moeten worden
gesteld aan het publiek.
Als het bevoegd gezag besluit dat een MER wel vereist is, wordt op grond van artikel 16.47 de
vergunningaanvraag afgewezen. In de meeste gevallen heeft de initiatiefnemer de mogelijkheid om deze
gevolgen te voorkomen. Hij kan er immers voor kiezen om in vooroverleg te treden met het bevoegd gezag
of om de mededeling van het voornemen van een mer-beoordelingsplichtig project voorafgaand aan de
aanvraag in te dienen.

Alternatievenonderzoek
Het onderzoeken van de effecten van alternatieven is een wezenlijk onderdeel van de mer. Bij
algemene maatregel van bestuur zal dan ook worden voorgeschreven dat onderzoek wordt gedaan
naar redelijke alternatieven.
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De huidige regelgeving schrijft voor dat het MER de redelijkerwijs in beschouwing te nemen
alternatieven moet beschrijven. In de Omgevingswet is opgenomen dat de redelijke alternatieven in
het MER moeten worden beschreven. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd ten opzichte van
de huidige regelgeving, maar wordt dichter bij de richtlijn aangesloten.
De Omgevingswet maakt maatwerk bij het alternatievenonderzoek voor het bevoegd gezag mogelijk, doordat
alleen de redelijke alternatieven worden onderzocht. Hiermee wordt er de nadruk op gelegd dat niet alle
denkbare alternatieven moeten worden onderzocht, maar alleen de alternatieven die van belang zijn voor
een goede besluitvorming. Als die meerwaarde naar het oordeel van het bevoegd gezag afwezig is, kan het
achterwege blijven of kan worden volstaan met een beperking van het aantal alternatieven.

Het is aan de initiatiefnemer en het bevoegd gezag om hierover in een vroeg stadium contact te
hebben, zodat de benodigde milieuinformatie beschikbaar is op het juiste moment in het proces. Door
in een vroeg stadium de omvang van het alternatievenonderzoek te bepalen kan worden voorkomen
dat er in deze fase zaken worden onderzocht die geen meerwaarde hebben voor het te nemen besluit.
Hierdoor levert de mer een belangrijke bijdrage aan het beschikbaar komen van de informatie die nodig is om
een deugdelijk besluit te nemen. De Crisis- en herstelwet bevat de mogelijkheid om af te zien van
alternatievenonderzoek als een project is opgenomen in Bijlage II van die wet of bij algemene maatregel van
bestuur is aangewezen als lokaal of (boven- )regionaal project met nationale betekenis. Zoals in de
voortgangsrapportage 2012–2013129 is geconstateerd, blijkt dat gemeenten deze mogelijkheid met verstand
toepassen.
Als een specifieke projectsituatie om alternatievenonderzoek vraagt, dan vindt dit onderzoek volgens de
normale procedure plaats, ook al bestaat daartoe volgens de Crisis- en herstelwet geen verplichting. Voor het
permanent maken van de Crisis- en herstelwet is overwogen om een zogenoemde «als-dan-regeling» op te
nemen, waarbij van alternatievenonderzoek kan worden afgezien als in een voorafgaand plan een
projectgebied of tracé is aangewezen en daarmee op planniveau al relevante alternatieven redelijk concreet
zijn onderzocht.
In reactie op het advies hierover van de Afdeling advisering van de Raad van State heeft de regering besloten
om de aanpassing van de mer-regelgeving niet al op te nemen in dat wetsvoorstel, maar in de Omgevingswet,
om zo de praktijk niet onnodig met wijzigingen te belasten. In de Omgevingswet is dit verwerkt. Dat betekent
dat in het project-MER van onderzoek naar alternatieven kan worden afgezien als deze alternatieven op
planniveau voldoende zijn onderzocht en zijn afgevallen, omdat een ander alternatief is aangewezen.
Zo kan in het project-MER van onderzoek naar alternatieve projectgebieden of tracés worden afgezien als een
projectgebied of tracé in het plan is aangewezen en dit in het project verder wordt uitgewerkt. Van onderzoek
naar alternatieve projectgebieden of tracés kan dus niet worden afgezien als in een plan-mer geen
projectgebied of tracé is aangewezen, maar er alleen mogelijkheden zijn overwogen in het plan. Verder is nog
steeds vereist om eventuele alternatieven voor inrichting of uitvoering van het project te beschrijven. Bij de
formulering is aangesloten bij artikel 7.2, tweede lid, van de Wet milieubeheer. Deze bepaling draagt ook bij
aan vermindering van onderzoekslasten doordat dubbel onderzoek wordt voorkomen. Bovendien kan het
onderzoek op planniveau minder gedetailleerd worden verricht.

Uit de bewoording «redelijke alternatieven» volgt dat niet alle alternatieven onderzocht hoeven te
worden, maar slechts die alternatieven die van belang zijn voor de besluitvorming. Alternatieven die
op voorhand niet haalbaar zijn hoeven niet uitgewerkt te worden. Dat geldt ook voor alternatieven
die niet onderscheidend zijn op de milieueffecten.
Voor deze te beschrijven alternatieven moeten ook de verschillende milieugevolgen in kaart worden
gebracht. Om herhaling van onderzoek te voorkomen, is in de Omgevingswet aanvullend geregeld dat
als voor een project al een locatie of tracé in een plan is aangewezen waarvoor ook een plan-MER is
opgesteld, alternatieven voor die locatie of dat tracé niet opnieuw hoeven te worden onderzocht.
Daarmee is door de regering beoogd het onderzoek te beperken tot de aspecten waarover nog geen
alternatievenonderzoek heeft plaatsgevonden.

657

De Omgevingswet laat geen ruimte om alternatieven bij de project-mer niet in beschouwing te nemen als
deze slechts globaal in het plan-mer zijn beschreven. Globaal alternatievenonderzoek, zoals in een plan
opgenomen zoekgebieden, komt niet (deels) in de plaats van de redelijke alternatieven die in het MER voor
een project moeten worden beschreven.

Mer en de daarbij behorende alternatievenvergelijking zijn eerder sturend dan toetsend is. Het MER
beschrijft immers objectief de gevolgen van de te beschouwen alternatieven. Hiermee heeft mer
invloed op de belangenafweging in de besluitvorming. Mer is daarmee geen toetsingskader waarbij
wordt beoordeeld of aan de normstelling wordt voldaan. 1203
Op 25 april 2014 is de nieuwe Europese mer-richtlijn gepubliceerd. Hieruit volgen voor de Nederlandse
situatie onder meer aanvullende bepalingen voor de mer-beoordeling, kwaliteitsborging en het
meewegen van milieufactoren als de risico’s van rampen.
Daarnaast is verduidelijkt dat de mer ziet op de menselijke gezondheid, biodiversiteit en klimaatverandering.
De richtlijn moet op 16 mei 2017 zijn geïmplementeerd, dus vooruitlopend op de Omgevingswet. Daarom
wordt een separaat wetsvoorstel tot wijziging van de huidige Wet milieubeheer voorbereid. De voorschriften
worden vervolgens overgenomen in de Omgevingswet en in het Omgevingsbesluit via de
invoeringsregelgeving.

Via de Invoeringswet Omgevingswet zal de inhoud van de herziene mer-richtlijn in de Omgevingswet
worden opgenomen. Er wordt naar gestreefd de uitvoeringspraktijk te faciliteren door middel van een
handreiking of modelverordening.
ij onderzoek in het kader van de mer is het nu al verplicht gezondheidseffecten mee te nemen en te
beschrijven als dit relevant is. Voor ingrepen waarvoor geen mer-plicht geldt kunnen gemeenten vrijwillig een
gezondheidsscan doen met behulp van beslissingsondersteunende instrumenten als het beoordelingskader
Gezondheid en Milieu of het milieuGezondheidsRisico-scoringssysteem. 1204

In de Omgevingswet is een aantal wijzigingen aangebracht die de rol van de mer als ondersteuning van
besluitvorming en de positie van het bevoegd gezag daarbij moeten versterken. Hiertoe wordt de mer
zoveel mogelijk aangesloten op de voorbereidingsprocedure van het te nemen besluit, waarin het
bevoegd gezag ook belanghebbenden vroegtijdig betrekt.
Ook wordt gebruik gemaakt van één uniforme mer-beoordelingsprocedure en zijn de te onderzoeken
redelijke alternatieven scherper beschreven. Dit geheel moet ook zorgen voor minder onderzoekslasten.
Daarnaast wordt in het Omgevingsbesluit een aantal kleinere aanpassingen doorgevoerd, gericht op
verbetering van het gebruiksgemak van de mer. Zo worden de lijsten voor aangewezen mer-plichtige en merbeoordelingsplichtige projecten samengevoegd.
Hierdoor kunnen de initiatiefnemer en het bevoegd gezag in één oogopslag zien waar zij aan toe zijn. Tot slot
wordt opgemerkt dat ook de werkwijze van de commissie voor de milieueffectrapportage in het
Omgevingsbesluit zal worden opgenomen. Uitgangspunt is dat deze werkwijze niet wordt aangepast ten
opzichte van de bestaande praktijk. Ook de onafhankelijke positie van de commissie voor de
milieueffectrapportage blijft op gelijke wijze geborgd. 1205

Mer-plicht en het omgevingsplan
Ondanks de mogelijkheden om onderzoekslasten te verminderen en te verschuiven naar de fase
waarin activiteiten daadwerkelijk zullen plaatsvinden, zal er toch geregeld onderzoek nodig zijn dat ten
grondslag moet worden gelegd aan het besluit tot vaststelling van een omgevingsplan.
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Dergelijk onderzoek is bijvoorbeeld nodig om te kunnen motiveren dat een met het omgevingsplan
voorgestane ontwikkeling voorziet in een evenwichtige toedeling van functies aan locaties of om te
verantwoorden dat aan instructieregels uit het Besluit kwaliteit leefomgeving of de
omgevingsverordening wordt voldaan.
Het kan ook voorkomen dat aan een besluit tot vaststelling van een omgevingsplan een milieueffectrapport
ten grondslag moet worden gelegd. Met het milieueffectrapport worden op voorgeschreven wijze de
milieugevolgen van een plan of project in beeld gebracht, voordat hierover een besluit wordt genomen.
Er wordt onderscheid gemaakt in een mer-plicht voor een plan (plan-mer) of voor een project (project-mer).
Het omgevingsplan kan zowel plan-mer-plichtig als project-mer-plichtig zijn. Dit is primair afhankelijk van
de vraag welke activiteiten als gevolg van het besluit tot vaststelling van het omgevingsplan (wijzigingen van
het omgevingsplan daar onder begrepen) kunnen plaatsvinden. Een omgevingsplan dat een kader vormt voor
mer-plichtige of mer-beoordelingsplichtige besluiten, bijvoorbeeld omdat het uitbreiding van veehouderijen
toestaat, is plan-mer-plichtig.
Kenmerkend voor een plan-mer is dat het omgevingsplan de betrokken activiteiten toelaat, maar dat er nog
een nader afwegingsmoment is waar de toelaatbaarheid en de gevolgen voor het milieu door het vereiste van
een omgevingsvergunning kunnen worden beoordeeld, in het voorbeeld de omgevingsvergunning voor de
milieubelastende activiteit.
Bij het omgevingsplan hoort in die situatie de plan-MER te worden opgesteld, en bij de omgevingsvergunning
voor de milieubelastende activiteit de project-MER. Via de Invoeringswet Omgevingswet wordt geregeld dat
ook in het omgevingsplan zelf expliciet een omgevingsvergunningplicht voor activiteiten kan worden
opgenomen. Dit is toegelicht in paragraaf 3.2.7 van deze toelichting. Als in het kader van deze
omgevingsvergunning (voor een omgevingsplanactiviteit) de toelaatbaarheid en de gevolgen voor het milieu
van de betrokken activiteiten kunnen worden beoordeeld, geldt de plan-mer-plicht voor het omgevingsplan
en de project-mer-plicht voor de omgevingsvergunning.

In het geval in een omgevingsplan mer-plichtige of mer-beoordelingsplichtige activiteiten zonder
nader afwegingsmoment zijn toegestaan en deze dus kunnen plaatsvinden zonder dat op grond van
een omgevingsvergunning de toelaatbaarheid en de gevolgen voor het milieu nog kunnen worden
beoordeeld, geldt voor het omgevingsplan het vereiste van een project-mer.
In bijlage V bij het Omgevingsbesluit zijn de mer-plichtige en mer-beoordelingsplichtige projecten
benoemd. In kolom vier zijn de mogelijke relevante besluiten opgenomen: alleen als daar het
omgevingsplan genoemd staat, kan het omgevingsplan voor een project als project-mer fungeren.
Als in een omgevingsplan met het oog op flexibiliteit open normen zijn opgenomen of er is een functie
toegedeeld waarbinnen verschillende activiteiten met uiteenlopende milieueffecten van verschillende
intensiteit zijn toegelaten (bijvoorbeeld de functie ‘gemengd gebied’), zal er voor de realisatie van activiteiten
die aanzienlijke milieueffecten (kunnen) hebben meestal nog een nader afwegingsmoment zijn waar de
toelaatbaarheid en de gevolgen voor het milieu moeten worden beoordeeld. Het plan vormt dan dus een kader
voor mer-plichtige of mer-beoordelingsplichtige besluiten en is daarmee alleen plan-mer-plichtig.

Het detailniveau van de plan-mer dient te worden afgestemd op de mate van gedetailleerdheid van
het omgevingsplan en de fase van het besluitvormingsproces waarin het plan zich bevindt. Dat brengt
mee dat in het kader van het planMER geen gedetailleerd onderzoek hoeft te worden verricht naar de
milieueffecten van alle denkbare uitwerkingen die het plan mogelijk maakt.
Volstaan kan worden met globaler onderzoek naar de milieueffecten zoals die worden bepaald door de
randvoorwaarden die voor een evenwichtige toedeling van functies in het plan worden gesteld over de
relevante milieuaspecten. Hierbij is ook de wijze van borging van de randvoorwaarden van belang. Als
randvoorwaarden worden vastgelegd kan bijvoorbeeld tevens een monitoringsverplichting worden
opgenomen. Hieruit volgt dat de eventuele mer-plicht van een omgevingsplan met open normen of een globale
functietoedeling niet af hoeft te doen aan de hiervoor in paragraaf 3.2.4.4 beschreven mogelijkheid om het
meer gedetailleerde en op de te realiseren nieuwe ontwikkeling afgestemde onderzoek uit te stellen tot het
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moment waarop duidelijk is welke activiteit zal worden gerealiseerd en hoe die daadwerkelijk vorm zal
krijgen.1206

Toetsingsadvies
De regering heeft er in de Omgevingswet bewust voor gekozen om het oordeel of een toetsingsadvies
nodig is bij project-mer over te laten aan het bevoegd gezag. In de visie van de regering is het bevoegd
gezag primair verantwoordelijk voor de kwaliteit van een besluit dat het neemt en is het dus ook zijn
verantwoordelijkheid of de informatie die daaraan ten grondslag ligt, zoals het MER, volledig en juist
is. het milieueffectrapport geschreven is, kan de Commissie m.e.r. een toetsingsadvies geven. In dat advies beantwoord de
Commissie de vraag of het milieueffectrapport alle informatie bevat die nodig is om het milieubelang volwaardig mee
te wegen bij het besluit.
Vooral bij projecten vanwege provinciaal of nationaal belang zal het bevoegd gezag over het algemeen meer
ervaring hebben met de projecten om de kwaliteit van het MER te kunnen beoordelen. Een facultatief
toetsingsadvies benadrukt dus de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag. Om die reden is in de
Omgevingswet het toetsingsadvies bij project-mer niet meer de standaard, maar wordt de noodzaak van het
inwinnen van een toetsingsadvies overgelaten aan de beoordeling van het bevoegd gezag.
Ook uit de voortgangsrapportage van de Crisis- en herstelwet blijkt dat met deze mogelijkheid, die in de huidige
regelgeving al geboden wordt voor sommige projecten, verstandig wordt omgegaan. Voor de plan-mer is wel
voorzien in een systeem van onafhankelijke kwaliteitsborging. Daarnaast benadrukt de regering dat zowel voor
de plan-mer als de project-mer alle redelijke alternatieven moeten worden beschreven. Daarmee is ook
geborgd dat alle milieugevolgen meewegen in de besluitvorming.

Milieueffectrapportage
De belangrijkste keuzes met betrekking tot de milieueffectrapportage (mer) zijn reeds gemaakt in de
Omgevingswet, zoals de generieke aanwijzing van plannen en programma’s waarvoor een
milieueffectrapportage moet worden gemaakt en verplicht alternatievenonderzoek bij project-mer. In
het Omgevingsbesluit is verder invulling gegeven aan de plan-mer en de project-mer.
De monitoringsverplichting zit nog niet in het Omgevingsbesluit, maar wordt hierin nog opgenomen via het
Invoeringsbesluit. Daarvoor moet eerst een grondslag worden gerealiseerd met de Invoeringswet. De inhoud
van die bepaling zal aansluiten bij de smb-richtlijn en de herziene mer-richtlijn. Het doel van deze monitoring is
om passende herstellende maatregelen te kunnen nemen bij onvoorziene effecten.
In specifieke situaties kan het gewenst zijn om deze maatregelen van te voren te definiëren in het plan of
project. Dat geldt echter niet voor alle gevallen. In het Omgevingsbesluit zal daarom worden opgenomen dat
het bevoegd gezag, wanneer nodig passende herstellende maatregelen neemt om de eventuele onvoorziene
nadelige milieueffecten zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.

De opzet van de aanwijzing van de mer-plichtige en mer-beoordelingsplichtige projecten en besluiten
is in het Ob vereenvoudigd en overzichtelijk gemaakt. De Commissie voor de mer heeft hierover haar
waardering uitgesproken.
In Bijlage V bij het Omgevingsbesluit zijn de drempelwaarden bij de mer-beoordeling verdwenen. In de huidige
regelgeving vormen deze waarden nog het onderscheid tussen de vormvrije en de formele mer-beoordeling.
De drempelwaarden zijn dus niet van invloed op de vraag of er een mer-beoordeling moet plaatsvinden. In het
nieuwe stelsel bestaat nog maar één procedure voor de mer-beoordeling met eisen om te voldoen aan de merrichtlijn. Deze procedure is lichter dan de huidige formele mer-beoordeling, waardoor eerder sprake zal zijn van
een lastenverlichting. De inhoudelijke vereisten voor de mer sluiten dicht bij de Europese regelgeving. Die keuze
sluit aan op het vaste uitgangspunt voor de stelselherziening dat niets méér wordt vastgelegd dan de EUrichtlijnen voorschrijven.
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De reikwijdte van «milieu» in de mer wordt bepaald door de mer-richtlijn en de smb-richtlijn. Deze
reikwijdte is heel breed en omvat ook gezondheid, externe veiligheid, gevolgen voor drinkwater,
cultureel erfgoed en natuur. Het is tegelijkertijd wel smaller dan de fysieke leefomgeving, aangezien
aspecten als bouwwerken en infrastructuur er niet onder vallen. 1207

Mer en participatie
De procedure voor de milieueffectrapportage is gecombineerd met de voorbereidingsprocedure voor
een besluit. Hiermee is de milieueffectrapportage een onderdeel van het proces van besluitvorming
geworden en minder een op zichzelf staande procedure. Dat geldt ook voor de participatie: de
informatie die uit de participatie wordt verkregen, kan ook van belang zijn voor het
milieueffectrapport.
Uit participatie kunnen bijvoorbeeld ook alternatieven voortkomen. Bij vroegtijdige participatie kan
bijvoorbeeld worden voorkomen dat het bestuursorgaan pas bij het ontwerpbesluit tot de conclusie komt dat
ten onrechte alternatieven niet in beschouwing zijn genomen. Vroegtijdige participatie waarborgt dat derden
ook bij een mer-plichtig project betrokken worden, zodat ook participatie over relevante onderwerpen van een
milieueffectrapport plaats vindt. In paragraaf 4.8 van deze toelichting wordt verder ingegaan op de procedure
van de milieueffectrapportage.

De procedures voor de mer en voor de besluitvorming zijn gestroomlijnd om de bestuurlijke lasten zo
veel mogelijk terug te dringen en om de informatie die nodig is voor de mer zo goed mogelijk te laten
aansluiten bij de andere informatie die nodig is om een beslissing te kunnen nemen. De
voorbereidingsprocedure van de project-mer is sober ingevuld om deze niet te laten conflicteren met
de voorbereidingsprocedure voor het vast te stellen plan of programma of het te nemen besluit.
De aparte kennisgeving van het voornemen een MER op te stellen en de mogelijkheid tot het indienen van
zienswijzen op het voornemen tot het opstellen van een MER, zoals opgenomen in de Wet milieubeheer, zijn
niet opgenomen in de Omgevingswet. Hiermee wordt de mer een duidelijker onderdeel van het proces van
besluitvorming en minder een op zichzelf staande procedure.
Uit evaluatieonderzoek blijkt echter dat niet de juridische borging, maar een professionele houding
doorslaggevend is voor een goed participatieproces. Juridische borging speelt wel een zinvolle aanvullende rol.
Zowel de zienswijzen op het voornemen tot het opstellen van een MER als de formele zienswijzenprocedures
van afdeling 3.4 Awb prikkelen het bevoegd gezag en de initiatiefnemers tot aanvullende
participatieactiviteiten. Dit om het aantal zienswijzen – als mogelijke opmaat naar bezwaar- en
beroepsprocedures – zo laag mogelijk te houden. De Omgevingswet sluit aan bij de Awb en voorziet niet in
extra wettelijke verplichtingen in aanvulling op de zienswijzenprocedure van afdeling 3.4 Awb.

Evaluatie, het beoordelen van de werkelijk opgetreden milieugevolgen, vormt het sluitstuk van de
mer-procedure en draagt bij aan het bijsturen van activiteiten of van beleid. De smb-richtlijn vraagt de
lidstaten de aanzienlijke milieugevolgen van de tenuitvoerlegging van plannen of programma’s na te
gaan.
De Omgevingswet bevat dan ook een grondslag voor regeling van mer-evaluatie bij algemene maatregel van
bestuur. Deze regeling zal aansluiten bij de beleidscyclus die structurerend is voor de Omgevingswet. In deze
cyclus is monitoring van de staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving en het bijsturen bij dreigende
overschrijdingen een belangrijk onderdeel. Dit heeft grote raakvlakken met de mer-evaluatie.
Om overbodige bestuurlijke lasten te voorkomen zal de evaluatieverplichting niet van toepassing zijn voor
omgevingswaarden, omdat de monitoring daarvan al plaatsvindt op grond van artikel 20.1 van de
Omgevingswet. Daarnaast wordt de mer-evaluatie, net als in de EU-richtlijnen, gekoppeld aan de
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tenuitvoerlegging van plannen of programma’s. Mer-evaluatie op projectniveau zal komen te vervallen. De
regeling voor de evaluatie wordt uitgewerkt bij algemene maatregel van bestuur.

Naast de EU-richtlijnen kennen ook het Espoo-Verdrag en het Protocol inzake Strategische
Milieubeoordeling (SEA-protocol) regels voor mer in geval van grensoverschrijdende gevolgen.
Deze regels voor de plan-mer en de project-mer worden bij algemene maatregel van bestuur uitgewerkt.

De Wet milieubeheer kent een aantal bepalingen over coördinatie bij het opstellen van een MER. De
Omgevingswet bevat geen verplichtingen over dit onderwerp. Hiervoor is gekozen omdat deze
coördinatie een verantwoordelijkheid is van het bevoegd gezag zelf.
De Omgevingswet staat coördinatie uiteraard niet in de weg. Wanneer twee mer-procedures worden
gecoördineerd, gelden de inhoudelijke en procedurele eisen die voor beide rapporten afzonderlijk zouden
gelden.

Commissie voor de milieueffectrapportage
De positie van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie mer) vraagt specifieke
aandacht. In de praktijk blijkt het belang en de meerwaarde van de Commissie, wegens de
deskundigheid en de onafhankelijke borging van de kwaliteit van de toetsing door de Commissie, en
als «kwaliteitsstempel» op het MER bij een beroepsprocedure bij de bestuursrechter.
De smb-richtlijn schrijft een systeem van onafhankelijke kwaliteitsborging bij plan-mer voor. Gezien de gebleken
meerwaarde is de Commissie opgenomen in de Omgevingswet. Het door de smb-richtlijn vereiste systeem van
onafhankelijke kwaliteitsborging heeft vorm gekregen door een verplicht toetsingsadvies bij een plan-mer.
Belangrijkste reden voor het behouden van een adviesplicht bij plan-mer is daarnaast, dat de keuzes die
gemaakt worden op planniveau vaak grotere gevolgen hebben dan keuzes op projectniveau. Verplichte
kwaliteitsborging ligt daar in de rede. Er zullen echter ook situaties zijn waar de meerwaarde van advisering
door de Commissie mer geringer is, bijvoorbeeld bij het project-mer voor projecten waarmee het bevoegd gezag
ruime ervaring heeft. Om die reden is in de Omgevingswet opgenomen dat het toetsingsadvies bij een projectmer facultatief is.

Te verwachten is dat het bevoegd gezag in de regel advies zal inwinnen bij de Commissie mer over een
project-mer. Het kan er ook voor kiezen om dit niet te doen, bijvoorbeeld omdat de Commissie mer in
de fase van het plan-mer al heeft geadviseerd. Het bevoegd gezag wordt in staat geacht om keuzes op
goede gronden te maken en daarin een actieve rol te vervullen.
Dit geldt ook voor het facultatief inschakelen van de Commissie mer aan het begin van een mer-traject. Juist
door in een vroeg stadium na te gaan welke informatie nodig is voor het op te stellen MER kan onnodig
onderzoek worden voorkomen. De Commissie mer kan in een dergelijk geval op verzoek van het bevoegd gezag
gericht advies geven over bijvoorbeeld de uitgangspunten van het op te stellen MER.

Eerder is aangegeven dat in de Omgevingswet de «als-dan-regeling» voor het alternatievenonderzoek
uit het oorspronkelijke voorstel voor het permanent maken van de Crisis- en herstelwet is
overgenomen.
In dit oorspronkelijke voorstel voor het permanent maken van de Crisis- en herstelwet is ook voorzien in de
mogelijkheid af te zien van toetsing door de Commissie mer, voor projecten die zijn opgenomen in Bijlage II van
die wet of bij algemene maatregel van bestuur aangewezen projecten met nationale betekenis.
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Met de Omgevingswet wordt het verplichte advies van de Commissie mer generiek omgezet in een
facultatief advies. Het is de eigen verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag om af te wegen in
welke gevallen het een toetsingsadvies van de Commissie mer voor een project-mer nodig acht.
Uit de voortgangsrapportage van de Crisis- en herstelwet blijkt dat met deze mogelijkheid verstandig wordt
omgegaan. Naast de hiervoor onder «Inleiding» genoemde betrokkenheid bij mer van het Ministerie van
Economische Zaken en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap zijn deze Ministeries ook
betrokken bij de benoemingen van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de Commissie voor
de mer. De benoemingen vinden plaats door de Minister van Infrastructuur en Milieu en de andere Ministeries
zullen daarbij worden geraadpleegd.

De mer-richtlijn spreekt niet over «activiteiten» maar over «projecten». Om beter aan te sluiten bij de
mer-richtlijn spreekt de Omgevingswet daarom ook over «projecten».
Voor projecten kent de milieueffectrapportage twee verschijningen: mer-plicht en mer-beoordelingsplicht.
Voor mer-plichtige projecten, projecten die zeker aanzienlijke milieugevolgen hebben, moet een
milieueffectrapport worden gemaakt. Daarnaast zijn er ook mer-beoordelingsplichtige projecten. Voor die
projecten wordt eerst beoordeeld of er aanzienlijke milieueffecten kunnen zijn. Als dat het geval is geldt een
mer-plicht. Als aanzienlijke milieueffecten echter zijn uit te sluiten, geldt er geen verplichting tot het maken van
een milieueffectrapport. De mer-plichtige en mer-beoordelingsplichtige projecten worden aangewezen
overeenkomstig de systematiek van de mer-richtlijn. Hiermee zijn alle projecten afgedekt die mer-plichtig of
mer-beoordelingsplichtig zijn.

Het MER kan in de plaats komen van andere aanvraagvereisten. Een van de ambities bij de
stelselherziening van het omgevingsrecht is het verminderen van (onderzoeks)lasten. Een mogelijke
oplossing daarvoor is om te voorkomen dat tweemaal dezelfde informatie aangeleverd moet worden
bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Er zal onderzocht worden waar het MER mogelijk
andere onderzoeken die nodig zijn voor de beoordeling van een vergunningaanvraag kan vervangen,
daar waar het dezelfde gegevens betreft.
Het gaat dan om aanvraagvereisten die volgen uit de beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen voor
milieubelastende activiteiten. In dat geval kan dan aan de aanvraagvereisten worden voldaan via het MER. Voor
bijvoorbeeld een project dat valt onder de richtlijn industriële emissies geldt dat de informatie die moet worden
overgelegd bij het indienen van de vergunningaanvraag voor een groot deel overeenkomt met de in een MER
verzamelde informatie.
In zo’n geval kan worden volstaan met de in het MER verstrekte informatie, en hoeft deze niet opnieuw of in
een andere vorm te worden ingediend. In welke gevallen dit kan, zal in de uitvoeringsregelgeving nader worden
uitgewerkt. De leden van de VVD-fractie vragen ook om een concreet voorbeeld op welke wijze hiermee een
verkorting van procedures teweeg wordt gebracht. Het gaat hier om het voorkomen van dubbel werk. Deze
aanpak is niet in eerste instantie gericht op verkorting van de procedure.

De wetgever is geen voorstander van het verbreden van de milieueffectrapportage naar een
omgevingseffectrapportage. Het doel van de mer is om de informatie over het milieu, in de brede
betekenis van de EU-richtlijn, in beeld te brengen. Aspecten zoals gezondheid, gevolgen voor
drinkwater, cultureel erfgoed en natuur worden meegenomen als ze relevant zijn voor het project of
plan en de besluitvorming daarover.
Een omgevingseffectrapportage suggereert dat de rapportage zou moeten gaan over de effecten op
de maatschappelijke doelen voor de fysieke leefomgeving. Deze zijn breder dan de effecten op alleen
«milieu» in de brede Europese betekenis. Ook effecten op het benutten van de fysieke leefomgeving
maken deel van uit van effecten op de fysieke leefomgeving. Door in het MER ook andere belangen te
betrekken, zoals belangen op het gebied van het benutten van de fysieke leefomgeving of financiële
belangen, kan niet goed worden voldaan aan de doelstelling van mer.
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Verder is uitdrukkelijk gekozen om zowel voor de benaming als ook voor de inhoudelijke vereisten voor de mer
dicht bij de Europese regelgeving aan te sluiten, in dit geval dus bij de mer-richtlijn en de smb-richtlijn. Die keuze
sluit aan op het vaste uitgangspunt voor de stelselherziening dat voor wat de EU-richtlijnen regelen, niets anders
of méér wordt vastgelegd dan dat wat de EU-richtlijn voorschrijft, tenzij daarvoor na afweging van alle belangen
aanleiding is. Dat verhoudt zich niet goed tot een wettelijke verplichting tot inhoudelijke verbreding van de mer.
Met een omgevingseffectrapportage komen er ook meer onderzoekslasten. Dat gaat in tegen de keuze om
onderzoekslasten zoveel mogelijk te beperken. Om deze redenen acht de regering een verbreding van de mer
naar een omgevingseffectrapportage niet gewenst. 1208

Participatie is van groot belang voor het verkrijgen van draagvlak bij besluitvorming, maar vooral ook
voor het vroegtijdig in kaart brengen van aspecten en betrokken belangen. Participatie is dan ook
essentieel voor de kwaliteit van besluitvorming. Om twee redenen is de regering echter geen
voorstander van een koppeling van participatie-eisen aan de milieueffectrapportage.
Ten eerste is de mer bedoeld om de milieueffecten van een besluit in beeld te brengen, zodat deze goed
kunnen worden meegewogen. Om in de Omgevingswet tot uitdrukking te brengen dat de mer ondersteunend
is aan de besluitvorming zijn de procedure-eisen voor de mer zoveel mogelijk geïntegreerd in de procedure
van het besluit waarvoor een MER wordt opgesteld. Dit versterkt de doelstelling van de mer. Het verbinden
van aparte procedurele eisen aan de mer zou hieraan afbreuk doen
.
Daarnaast heeft de mer geen betrekking op alle maatschappelijke doelen voor de fysieke leefomgeving. De
mer heeft immers tot doel om die belangen in beeld te brengen die zien op de bescherming van het milieu in
de brede betekenis. Mer heeft geen betrekking op de andere doelen van de fysieke leefomgeving, met name
het beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving. Voor deze belangen kan participatie
eveneens van belang zijn.
De regering deelt het standpunt dat het genoemde voorbeeld van veehouderij door belanghebbenden lokaal
als ingrijpend kan worden ervaren. De regering acht de mer-plicht echter geen goed criterium. Een voorbeeld
is de reconstructie van een winkelgebied in een stad. Een dergelijk project hoeft weinig gevolgen te hebben
voor de bescherming van de fysieke leefomgeving, maar kan toch ingrijpend zijn voor omwonenden. In dat
geval is participatie wenselijk. Participatie kan alle maatschappelijke doelen van de fysieke leefomgeving
betreffen. Daarom is «uithoeken» van een deel van die belangen door een koppeling aan een mer-plicht niet
gewenst.

De visie van de regering is dat participatie vooral gericht moet zijn op het besluit dat wordt genomen.
Als in het kader van dat besluit participatie op een goede wijze wordt ingericht, wordt ook vroegtijdig
informatie verkregen die van belang is voor het MER, zoals voor de vraag welke alternatieven moeten
worden beschouwd. Hiermee kan worden voorkomen dat het bestuursorgaan pas bij het
ontwerpbesluit tot de conclusie komt dat ten onrechte alternatieven niet in beschouwing zijn
genomen.
Een verplichting om gelegenheid te bieden voor zienswijzen bij de notitie reikwijdte en detailniveau leidt tot
een wettelijk voorgeschreven keurslijf van de wijze waarop participatie moet worden ingericht. Participatie
kan vele andere vormen aannemen die vaak beter zullen passen bij het desbetreffende project. Ook om deze
reden zou participatie niet gekoppeld moeten worden aan onderdelen van de mer.

De oplevertoets heeft geen generieke regeling gekregen in de Omgevingswet, omdat het doel van de
bestaande oplevertoets wordt overgenomen door de monitoring in de beleidscyclus. Wel wordt bij de
voorbereiding van het Besluit kwaliteit leefomgeving nader bekeken of een specifieke oplevertoets
ingesteld kan worden als dat gecombineerd kan worden met vermindering van de onderzoekslasten
voor de initiatiefnemers aan de voorkant van het proces door het rekenen met vuistregels. Op dit
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moment wordt gedacht aan een facultatieve oplevertoets, als het bevoegd gezag en de initiatiefnemer
er beide mee instemmen.1209
De evaluatie bij de project-mer door monitoring zal niet geschrapt zal worden. Bij de implementatie
van de herziene mer-richtlijn zal worden voorzien in een specifieke regeling van project-evaluatie door
monitoring van project-mer-plichtige projecten. Voor plan-mer geldt een generieke
monitoringsverplichting. De reden dat de regering vooral inzet op evaluatie door monitoring bij planmer houdt allereerst verband met het doel van monitoring om de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving vast te stellen en ten tweede met de bijdrage die monitoring kan leveren aan de
beperking van onderzoekslasten.
Het doel van monitoring is om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving vast te stellen. Monitoring is een
onderdeel van de beleidscyclus die ten grondslag ligt aan de Omgevingswet. Door monitoring kan worden
vastgesteld wat de staat of de kwaliteit van de fysieke leefomgeving is, waarna zo nodig kan worden
bijgestuurd als deze onvoldoende is. De beleidscyclus sluit aan bij evaluatie door monitoring in het kader van
plan-mer. Het gaat bij de plan-mer immers om gebieden.
Een project kan daarom meestal niet afzonderlijk worden beschouwd, maar slechts in samenhang met het
gebied waarin het wordt uitgevoerd. Om die reden is evaluatie van mer vooral gekoppeld aan een gebied en
daarmee aan plan-mer. De bijdrage van monitoring van projecten ter beperking van onderzoekslasten ligt bij
de combinatie van het gebruik van vuistregels vooraf met een oplevertoets achteraf.

De verplichting tot monitoring bij de plan-mer is opgenomen in het Omgevingsbesluit. De inhoud van
die bepaling sluit aan bij de smb-richtlijn, die bepaalt dat monitoring van aanzienlijke milieueffecten
verplicht is en dat zo nodig passende herstellende maatregelen genomen worden. De regering is van
mening dat het zeker gewenst kan zijn om bij organische gebiedsontwikkelingen maatregelen van te
voren op te nemen in het plan of programma. Of het gewenst is dat deze passende maatregelen al in
het plan of programma worden opgenomen hangt af van de specifieke situatie. Om die reden kan dat
het beste per plan of programma worden bepaald.
Verplichte monitoring sluit wat betreft niveau en doelstelling goed aan bij de Omgevingswet en is bovendien
verplicht vanuit de smb-richtlijn. De monitoring van mer-plichtige projecten kan maar deels bijdragen aan het
doel om zicht te krijgen op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. In het gebied waar een project wordt
uitgevoerd zullen zich ook los van het project ontwikkelingen voordoen. Het kan bijvoorbeeld gaan om andere
activiteiten in de fysieke leefomgeving of maatregelen om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te
beschermen.
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58.

Monitoring

Hoofdstuk 20 van de Omgevingswet bevat bepalingen over monitoring, informatieverzameling en
informatievoorziening over de fysieke leefomgeving.
De bepalingen uit dit hoofdstuk zorgen voor beschikbaarheid van gegevens over de fysieke leefomgeving
en voor het op doelmatige manier voldoen aan (Europese en nationale) rapportageplichten. Het gebruik
van die gegevens kan ook leiden tot verbreding van kennis en vermindering van onderzoekslasten.
Informatieverplichtingen voor concrete besluiten, zoals onderzoeksverplichtingen, aanvraagvereisten en de
mer-procedure, zijn niet opgenomen in dit hoofdstuk van de Omgevingswet, maar in de hoofdstukken die
regels stellen over die besluiten. 1210

Feitelijke informatie over de fysieke leefomgeving vormt een belangrijke basis voor besluitvorming.
Daarnaast hebben initiatiefnemers behoefte aan duidelijke, online toegankelijke informatie over
geldend beleid en gestelde regels. De Omgevingswet voorziet daarom in grondslagen voor monitoring,
verslaglegging en registers en voor het beheren en het toegankelijk maken van de informatie voor
overheden en publiek.1211
Monitoring is in het systeem van de Omgevingswet uitsluitend aan de orde als de overheid
omgevingswaarden heeft gesteld. Anders dan bij omgevingswaarden is er bij instructieregels,
vergunningen en algemene regels doorgaans geen sprake van een wettelijk voorgeschreven
monitoring.
Bij AMvB kan wel monitoring worden voorgeschreven, maar dat zal naar huidig inzicht vooral gebeuren als
internationaalrechtelijke verplichtingen dat vergen. Dat wil niet zeggen dat de overheid de ontwikkelingen
niet volgt. Systematische monitoring is van cruciaal belang voor «onzichtbare» parameters zoals de kwaliteit
van lucht en water en de technische kwaliteit van waterkeringen.
Voor zichtbare kwaliteiten zijn er ook andere middelen om te zien of de beleidsdoelstellingen gehaald
worden. Via informele en formele netwerken bereiken de overheid steeds signalen over de ontwikkelingen
in de maatschappij en de fysieke leefomgeving. Verder zijn er naast de wettelijke monitoringstaken ook
andere beleidsevaluaties en monitoringsstudies die een beeld geven van de mate waarin de feitelijke
ontwikkelingen overeenstemmen met de beleidsdoelstellingen. 1212

Informatie vormt een cruciale schakel bij de zorg voor de fysieke leefomgeving. Het gaat
daarbij om drie typen informatie:
o informatie over de toestand van de fysieke leefomgeving;
o informatie over activiteiten en hun gevolgen voor de fysieke leefomgeving;
o informatie over de geldende rechtstoestand.
De informatie over de toestand, activiteiten en gevolgen kunnen overheid en belanghebbenden
gebruiken om toe te zien op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.
De overheid heeft dit type informatie nodig voor het opstellen van beleidsplannen, voor beheertaken en voor
het nemen van besluiten. Initiatiefnemers van activiteiten hebben deze informatie nodig voor het voorbereiden
van aanvragen en voor het naleven van algemene regels. Belanghebbenden hebben recht op toegang tot
informatie over hun leefomgeving, zoals vastgelegd in het verdrag van Aarhus en de richtlijn toegang tot
milieuinformatie.
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Dergelijke informatie komt tot stand via monitoring: het doen van metingen en berekeningen om de
toestand van de fysieke leefomgeving te bepalen, en door het verzamelen van informatie bij
bronhouders zoals bedrijven en beheerders.
Informatie over de rechtstoestand (het geldend beleid, geldende regels, genomen besluiten en andere
wettelijke beperkingen) is nodig voor zowel de overheid zelf als voor initiatiefnemers die hier bij hun activiteiten
mee te maken hebben.
De informatie wordt gebruikt voor de aanvraag en voorbereiding van besluiten, voor het uitvoeren van
activiteiten waarvoor geen besluit vereist is en voor het vaststellen van de rechtstoestand bij verkoop van
onroerende zaken. Ook wordt de informatie gebruikt bij de rechtspraak, waarbij het vaak van belang is om de
rechtstoestand te kennen ten tijde van een omstreden besluit of een delict.
De grondslagen voor deze informatie zijn te vinden in eerdere hoofdstukken en soms in andere wetten.
Hoofdstuk 20 Omgevingswet vormt hiervoor een sluitstuk door een voorziening te verschaffen waarmee een
ieder online kennis kan nemen van documenten over de rechtstoestand. Informatie over de fysieke
leefomgeving wordt inmiddels vrijwel volledig digitaal vastgelegd en in toenemende mate ook langs digitale
weg uitgewisseld.
Als dat gestructureerd gebeurt, leidt dat tot betere toegankelijkheid, tot eenvoudiger en snellere uitwisseling
en daarmee tot minder onderzoekslasten. In de Omgevingswet is gekozen voor het codificeren van de
bestaande situatie, die daarmee als wettelijk minimumniveau gaat gelden. Het is echter niet de bedoeling het
daarbij te laten. Betere beschikbaarheid van informatie kan immers bijdragen aan de verbeterdoelen van de
stelselherziening, zoals snellere en betere besluitvorming. Daarom zet het kabinet in op verdere verbetering
van de toegankelijkheid van gegevens langs digitale weg (zie het streefbeeld in paragraaf 9.4 van deze memorie
van toelichting). De Omgevingswet biedt de grondslagen om via uitvoerings-regelgeving verdere stappen te
zetten. 1213

Bij de indeling van hoofdstuk 20 staan de gegevens centraal. Afdeling 20.1 handelt over de
totstandkoming van gegevens. Het gaat daarbij om monitoring van de feitelijke toestand van de
fysieke leefomgeving door meten en berekenen en om het verzamelen van feitelijke gegevens, zoals
gegevens over activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving.
Afdeling 20.2 gaat over gegevensbeheer en toegang tot gegevens. Centraal staan de opslag van gegevens en
het kennis nemen van de gegevens door gebruikers.
Afdeling 20.3 handelt over bestuurlijk vastgestelde gegevensproducten, in de praktijk zijn dat verslagen en
kaarten. Deze verslagen en kaarten spelen vervolgens een rol als startpunt voor de beleidscyclus, vooral voor
het opstellen van programma’s. De gegevens die nodig zijn voor verslagen en kaarten komen tot stand op grond
van afdeling 20.1 en kunnen beschikbaar worden gesteld op grond van afdeling 20.2. Ook afdeling 20.4,
evaluatie, betreft het opstellen van rapporten. Waar de verslagen van 20.3 meer bedoeld zijn ter uitvoering van
het gestelde beleid, zijn deze rapporten eerder bedoeld om te bepalen of het gevoerde beleid leidt tot de
maatschappelijk gewenste resultaten. Ook dergelijke rapporten vormen een startpunt van de beleidscyclus.

Hoofdstuk 20 biedt de grondslagen om de bestaande verplichtingen op het gebied van monitoring,
gegevensverzameling, gegevensbeheer, verslagen en kaarten doelmatig en op uniforme manier te
kunnen regelen bij algemene maatregel van bestuur, met inbegrip van de bestaande taakverdeling
daarbij.
Gezien de verbeterdoelen van de stelselherziening lijkt er geen behoefte te bestaan aan nieuwe
informatieverplichtingen, tenzij gekozen zou worden voor het vaststellen van meer omgevingswaarden dan de
wettelijk vereiste. Wel bestaat er behoefte aan het beter beschikbaar maken van bestaande gegevens..
Voor zover de algemene maatregel van bestuur krachtens dit hoofdstuk nieuwe informatieverplichtingen zou
bevatten voor gemeenten of provincies is het op grond van artikel 108 van de Gemeentewet respectievelijk

1213

Kamerstukken II, vergaderjaar 2013/14, 33 962, nr.3, p.253.

667

artikel 110 van de Provinciewet verplicht dat het Rijk de kosten vergoedt. Ook vereist artikel 2 van de Financiëleverhoudingswet dat in de toelichting wordt ingegaan op de financiële effecten van deze wijziging voor
gemeenten of provincies. 1214

Monitoring en verzameling van gegevens
Monitoring is een centraal onderdeel in de beleidscyclus voor de fysieke leefomgeving. Inzicht in de
feitelijke toestand van de fysieke leefomgeving en de verschillende componenten daarin, is immers de
basis voor een effectief beleid.
Monitoring is een vorm van informatievoorziening waarbij gedurende langere tijd op systematische
wijze gegevens over de fysieke leefomgeving of onderdelen daarvan worden verzameld, bewerkt en
gepresenteerd met het oog op het beoordelen of de beleidsdoelstellingen of (internationaalrechtelijke) verplichtingen zijn of worden gerealiseerd.
Behalve voor de betrokken overheidsorganen zijn de gegevens die met monitoring zijn verzameld ook belangrijk
voor burgers, bedrijven en organisaties. Het stelt hen en overheidsorganen in staat de resultaten van het beleid
te vergelijken en waar dat nodig is nieuwe beleidsdoelen te formuleren. Bestuursorganen die zijn belast met de
zorg voor een aspect of een onderdeel van de fysieke leefomgeving zijn verplicht zorg te dragen voor het meten
of berekenen van de kwalitatieve toestand daarvan.
Verschillende EU-richtlijnen, zoals de kaderrichtlijn water, de grondwaterrichtlijn, de richtlijn luchtkwaliteit en de
nec-richtlijn die regels stelt over verhandelbare emissierechten, bevatten concrete verplichtingen tot monitoring.
Daarnaast vereisen diverse verplichtingen tot verslaglegging aan de Europese Commissie een vorm van
monitoring.
Ook is Nederland gebonden aan de naleving van internationale verdragen, waarin uiteenlopende verplichtingen
tot verslaglegging zijn opgenomen. Om aan de verplichtingen te kunnen voldoen zijn landelijke163 en regionale
en soms gemeentelijke meetnetten gerealiseerd. Zoals Landelijk Meetnet Effecten Mestbeleid, Landelijk
Trendmeetnet Verzuring, Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit, Landelijk Meetnet Bodemkwaliteit, Landelijk
Meetnet Luchtkwaliteit, Trendmeetnet Geluid, Nationaal Meetnet radioactiviteit, Meetnet Functievervulling. 1215

Voor omgevingswaarden bevat de Omgevingswet een algemene plicht tot monitoring. Doel is niet
zozeer het bepalen van het absolute kwaliteitsniveau van de fysieke leefomgeving, maar om te zien of
aan de vereisten van een omgevingswaarde wordt voldaan.
Het gaat daarbij om de huidige toestand (metingen en soms berekeningen) en de toekomstige toestand (steeds
berekeningen). De vereiste diepgang van de monitoring wordt bepaald door de aan de omgevingswaarde
gekoppelde doorwerking en aan de feitelijke toestand in de fysieke leefomgeving.
De monitoring van een omgevingswaarde met een resultaatsverplichting, waar in delen van het land nog niet
aan wordt voldaan, zal vanzelfsprekend met meer intensiteit gebeuren dan de monitoring van een
omgevingswaarde met een inspanningsverplichting waar goeddeels aan wordt voldaan. De inrichting van een
systeem van monitoring zal dan ook, net als de vaststelling van de omgevingswaarden, grotendeels vorm krijgen
in de uitvoeringsregelgeving.

Bij de vaststelling van een omgevingswaarde in een algemene maatregel van bestuur, provinciale
verordening of omgevingsplan worden de hoofdlijnen van het systeem van monitoring vastgelegd. Ook
wordt bepaald welke bestuursorganen de monitoring uitvoeren.
In het Bkl wordt voor rijksomgevingswaarden de methode van monitoring vastgelegd en bepaald
welk bestuursorgaan of welke instantie verantwoordelijk is voor de uitvoering van de monitoring. In
1214
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een ministeriële regeling worden nadere regels gesteld over de uitvoering, zoals meet- en
rekenmethoden. Voor omgevingswaarden van provincies en gemeenten worden regels hieromtrent
op grond van artikel 20.2 opgenomen in de omgevingsverordening respectievelijk het omgevingsplan.
Dat is bijvoorbeeld van belang in het waterbeheer, waar de waterschappen de monitoring van regionale wateren
en primaire waterkeringen uitvoeren volgens Europese of landelijke uitvoeringsregels. De verplichting tot
monitoring geldt voor alle omgevingswaarden, ook voor omgevingswaarden die provincies en gemeenten
vaststellen. Voor omgevingswaarden die het Rijk vaststelt of die decentrale overheden moeten vaststellen
kunnen bij ministeriële regeling nadere uitvoeringsregels worden gesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om
meetmethoden en kwaliteitsborging.

Het is aan provincies en gemeenten om te bepalen of zij uitvoeringsregels stellen voor
omgevingswaarden die zij uit eigen beweging vaststellen.
Dergelijke uitvoeringsregels zijn vooral van belang in situaties waar meerdere bestuurslagen betrokken zijn bij de
monitoring van een omgevingswaarde, waardoor het nodig is specifieke taken vast te leggen.
Als een bestuursorgaan de uitvoering van de monitoring geheel in eigen hand heeft, bijvoorbeeld een gemeente
bij een gemeentelijke omgevingswaarde, hebben uitvoeringsregels niet altijd meerwaarde. Het gaat er
uiteindelijk om dat men de juiste metingen doet of berekeningen maakt.

De systematiek van metingen en berekeningen is overigens niet alleen van belang voor
omgevingswaarden. Ook voor alarmeringswaarden is in de Omgevingswet een rechtstreekse
verplichting tot monitoring opgenomen.
De systematiek kan verder worden benut voor het volgen van parameters waarvoor geen
omgevingswaarde geldt, maar die beleidsmatig van dusdanig belang worden geacht dat het
noodzakelijk is de vinger aan de pols te houden. De Omgevingswet biedt dan ook de mogelijkheid om
in de uitvoeringsregelgeving een verplichting tot monitoring op te nemen voor andere parameters dan
omgevingswaarden.
De Omgevingswet biedt verder de mogelijkheid om – voor zover het rijksomgevingswaarden en verplichte
provinciale omgevingswaarden betreft – meet- en rekenmethoden en daaruit voortkomende gegevens te toetsen
en te corrigeren. Dit is ontleend aan de systematiek voor luchtkwaliteit (artikel 5.21 van de Wet milieubeheer),
maar heeft hier een algemenere strekking gekregen.
Deze regeling is bedoeld voor uitzonderlijke gevallen waarin er sterke twijfels zijn over de betrouwbaarheid van
een methode of van daarmee verkregen resultaten. Monitoring leidt tot nieuwe gegevens over de staat of
kwaliteit van de fysieke leefomgeving door metingen of berekeningen. Soms zijn ook andere gegevens nodig voor
de zorg van de overheid voor de fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij onder meer om gegevens over activiteiten
en de gevolgen van activiteiten, die worden verstrekt door degene die een activiteit verricht of door het bevoegd
gezag.
Voorbeelden hiervan zijn de informatie die wordt opgevraagd in verband met de PRTR-verordening (de EGverordening over het Pollutant Release and Transfer Register), het register externe veiligheid en de
verkeersgegevens die samen met meetgegevens worden gebruikt voor de luchtkwaliteitsmonitoring. Ook zijn er
diverse internationale verplichtingen tot het doen van berekeningen, bijvoorbeeld berekeningen die ten
grondslag liggen aan geluidbelastingkaarten van de richtlijn omgevingslawaai en de overstromingsgevaar- en
overstromingsrisicokaarten van de richtlijn overstromingsrisico’s.1216

Het kabinet onderschrijft dat met name bij belangrijke emissiebronnen een plicht om het bevoegd
gezag op de hoogte te stellen van het uitvoeren van activiteiten en daarmee samenhangende emissies
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van belang is voor een effectieve monitoring. Ook is dit van belang voor het beperken van
maatschappelijke lasten die samenhangen met de monitoring.
Het Bal bevat regels voor voornamelijk grotere bedrijfsmatige bronnen. Voor de meeste van die activiteiten bevat
het ontwerp-Bal een vergunningplicht of een meldingsplicht. Daarnaast bevat het Bal voor een deel van de
activiteiten informatieverplichtingen over de omvang van de emissies. Deze zijn onder meer opgenomen in
paragraaf 5.3.1 van het Bal (PRTR-verslag). Deze informatie kan worden benut voor het monitoren van emissies
vanuit activiteiten. Met bovenstaande keuze om met name bij belangrijke emissiebronnen informatie te vragen
aan degene die emitteert wordt naar het oordeel van het kabinet een goede balans geboden tussen de
inspanningen van overheden en die van bedrijven bij monitoring. 1217

Maatwerkvoorschriften en vergunningvoorschriften zijn individuele beschikkingen. Het monitoren
daarvan kan op verschillende manieren plaatsvinden.
Zo is bij de evaluatie van de toepassing van het Activiteiten-besluit milieubeheer over de periode 2008–2012
bijvoorbeeld gebruik gemaakt van interviews met toezichthouders en vergunningverleners bij gemeenten,
provincies, waterbeheerders en met vertegenwoordigers van brancheverenigingen en enkele individuele
bedrijven. Daarnaast zijn enquêtes uitgevoerd onder gemeenten, waterbeheerders en provincies. Zo’n
benadering zou ook bij het monitoren van inzet van maatwerkvoorschriften en vergunningvoorschriften onder de
Omgevingswet kunnen worden toegepast. 1218

Gegevensbeheer en toegang tot gegevens
Hiervoor is al ingegaan op de informatiebehoeften van burgers, bedrijven en overheden. Informatie
komt steeds voor een specifiek doel tot stand, bijvoorbeeld beleidsmonitoring of naleving van
internationale verplichtingen, maar kan ook op andere manieren worden gebruikt, bijvoorbeeld voor
het voorbereiden van een vergunningaanvraag of een projectbesluit. Daarom voorziet de
Omgevingswet in een centraal artikel waarmee beschikbaarstelling kan worden voorgeschreven van
alle gegevens uit monitoring, inclusief monitoring door decentrale overheden, en andere gegevens
over de fysieke leefomgeving.
Ook kunnen vormvereisten worden gesteld, bijvoorbeeld het gebruik van bepaalde open standaarden voor
documenten. Daarnaast biedt de Omgevingswet de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur een
verplichting op te leggen aan het uitvoerend bestuur om het publiek te informeren, zodra blijkt dat niet wordt
voldaan aan een omgevingswaarde.
Voor bepaalde informatie is opname in een register wenselijk. De gegevens in een register worden beheerd, zijn
geordend en zijn meestal toegankelijk via een gebruikersinterface, zodat de burger er kennis van kan nemen zonder
gebruik van specifieke software. De Omgevingswet kent enkele verplichte registers in verband met
internationaalrechtelijke verplichtingen en zet verder het register voor externe veiligheid voort.

Niet alleen gegevens over de fysieke toestand zijn van belang voor de gebruikers van informatie. Ook
de rechtstoestand is van wezenlijk belang.
In de ruimtelijke ordening is de afgelopen jaren een grote vooruitgang geboekt door de locatiespecifieke regels en
de beleidsplannen te digitaliseren en online beschikbaar te stellen (Ruimtelijkeplannen.nl). Door beleid en regels te
voorzien van geocoördinaten wordt het vervaardigen van digitale kaarten mogelijk gemaakt.
Deze functionaliteit blijft behouden voor de documenten die beschouwd kunnen worden als directe opvolgers van
de documenten uit de Wet ruimtelijke ordening: de omgevingsvisie, het programma, het omgevingsplan, de
omgevingsverordening en het projectbesluit. Uit het oogpunt van harmonisatie geldt de verplichting ook voor
waterschapsverordeningen.
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Als gevolg van de grote inhoudelijke reikwijdte van de Omgevingswet leidt dit tot een verruiming van
de digitale beschikbaarheid van gegevens over de rechtstoestand op een bepaalde locatie. Door in de
toekomst bij algemene maatregel van bestuur meer documenten aan te wijzen als omgevingsdocument krachtens artikel 16.2, kan de beschikbaarheid van gegevens na inwerkingtreding van de
Omgevingswet verder worden verbeterd.
Op termijn zou het hierdoor mogelijk worden dat men online via één informatiebron alle
locatiespecifieke regels en beleidsplannen over de fysieke leefomgeving vindt.
De meeste gegevens worden gepubliceerd via internet in de vorm van «open data» of toegankelijke registers.
Ondanks de toegenomen beschikbaarheid van mobiel internet blijft er behoefte aan informatie ter plaatse in de
vorm van informatiepanelen of -borden. De Omgevingswet biedt de mogelijkheid hierover, waar nodig, ook regels
te stellen. Dergelijke regels worden in ieder geval gesteld voor zwemwateren, omdat artikel 12 van de
zwemwaterrichtlijn eist dat het publiek in de onmiddellijke nabijheid van elk zwemwater bepaalde informatie
vindt.1219

Verslagen en kaarten
Als startpunt voor de beleidscyclus is er vaak behoefte aan gegevens in een meer toegankelijke vorm:
een verslag of kaart waarin de gegevens inzichtelijk worden getoond en beoordeeld. Artikel 20.14
Omgevingswet voorziet daarom in een verplichting tot verslaglegging en beoordeling van de resultaten
van de monitoring van omgevingswaarden en van de voortgang, uitvoering en het doelbereik van
programma’s met een programmatische aanpak.
Ook voor andere gegevens kan worden bepaald dat er verslaglegging en beoordeling moet plaatsvinden. Daarnaast
biedt het hoofdstuk de grondslag voor de uitvoering van internationaalrechtelijke verplichtingen tot verslaglegging
over de fysieke leefomgeving. Ook biedt het hoofdstuk de grondslag voor het opstellen van kaarten met feitelijke
informatie over de fysieke leefomgeving. Het gaat daarbij om kaarten zonder direct rechtsgevolg die nodig zijn voor
beleidsvoorbereiding, besluitvorming of uitvoering van beheertaken.
Zo verplicht de richtlijn omgevingslawaai tot het opstellen van geluidbelastingkaarten voor belangrijke
geluidbronnen (wegen, spoorwegen en luchthavens) en voor agglomeraties. Deze kaarten hebben een
beleidsvoorbereidende functie in verband met het op te stellen actieplan geluid dat als programma in paragraaf
3.2.2 van de Omgevingswet is opgenomen. Eenzelfde verhouding bestaat er, op grond van de richtlijn
overstromingsrisico’s, tussen de overstromingsgevaar- en overstromingsrisicokaarten en de overstromingsrisicobeheerplannen. Voor kaarten met een direct rechtsgevolg is de grondslag steeds opgenomen in het hoofdstuk dat
dit rechtsgevolg regelt. 12207

Evaluatie
De Omgevingswet bestendigt de taak van het Planbureau voor de Leefomgeving om vierjaarlijks een
onafhankelijk rapport te publiceren (de «Balans van de Leefomgeving»). Dit geeft uitwerking aan
artikel 5, vierde lid, van het verdrag van Aarhus. De reikwijdte van de taak wordt bij ministeriële
regeling vastgelegd conform de taakopdracht van het planbureau (milieu, natuur en ruimte).
Ook bevestigt het de taak van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om een rapport uit te brengen
over de ontwikkeling van de staat van het cultureel erfgoed (de «Erfgoedbalans»). Verder bestendigt de
Omgevingswet de taak van de Minister van Infrastructuur en Milieu om twaalfjaarlijks een verslag op te stellen over
de doeltreffendheid van de effecten van de omgevingswaarden voor de veiligheid van primaire waterkeringen. Deze
verplichting is nu opgenomen in artikel 2.13 van de Waterwet (en daarvoor in de Wet op de waterkering). 1221
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De Omgevingswet kent een uniforme opzet voor de totstandkoming van gegevens, het beheer
daarvan, de toegang tot gegevens en het vaststellen van gegevensproducten. Een vernieuwing is een
centrale bepaling die beschikbaarstelling mogelijk maakt van alle openbare gegevens die door de
overheid worden gebruikt om te voldoen aan informatieverplichtingen over de fysieke leefomgeving.
Dat bevordert het hergebruik van deze gegevens voor andere doeleinden dan het doel waarvoor ze in eerste
instantie tot stand zijn gekomen. Inhoudelijke wijzigingen – bijvoorbeeld als gevolg van het kritisch tegen het licht
houden van informatieverplichtingen – zijn op dit moment nog niet uitgewerkt en komen pas aan de orde bij het
uitwerken van de uitvoeringsregelgeving.
Verbetering van de mogelijkheden voor hergebruik van gegevens worden concreet zichtbaar nadat de inhoudelijke
wijzigingen op basis van de vereiste algemene maatregelen van bestuur zijn opgesteld. Door meer gebruik te maken
van algemene maatregelen van bestuur is het stelsel flexibeler aan te passen aan bijvoorbeeld EU-verplichtingen
en ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. 1222
Als een kwaliteit niet wordt behaald, of dreigt niet behaald te worden, moet het verantwoordelijke bestuursorgaan
een programma opstellen dat erop gericht is de vereiste kwaliteit wel te behalen. Het toezicht op de naleving van
wettelijke verplichtingen door een overheidsorgaan ligt in de lijn van de Wet revitalisering interbestuurlijk toezicht
bij de desbetreffende vertegenwoordigende organen, in het geval van een gemeente dus bij de gemeenteraad.
Als het uitvoerend bestuursorgaan zich onvoldoende van die taak zou kwijten, is het in eerste instantie aan het
vertegenwoordigend orgaan om het uitvoerend bestuursorgaan hierop aan te spreken. De burger kan zich dus
wenden tot een volksvertegenwoordiger en deze attenderen op het feit dat de vereiste kwaliteit niet gehaald dreigt
te worden. De meest vergaande sanctie van het vertegenwoordigend orgaan is dan het wegsturen van de
verantwoordelijke bestuurder.

Volgens de Wet revitalisering interbestuurlijk toezicht is de provincie in principe de enige verticale
toezichthouder op de uitvoering van de gemeentelijke taken op het terrein van de fysieke
leefomgeving en het Rijk de verticale toezichthouder op de uitvoering van provinciale taken. De
Gemeentewet en de Provinciewet zijn bij de inwerkingtreding van deze wet gewijzigd, waarbij aan het
provinciebestuur en het Rijk toereikende interventiebevoegdheden zijn toebedeeld.
Op grond van de regeling voor taakverwaarlozing in de Gemeentewet en de Provinciewet kan de provincie doen
wat de gemeente had moeten doen, en kan het Rijk doen wat de provincie had moeten doen. Als de
volksvertegenwoordiging niet zou ingrijpen, kunnen burgers zich tot de genoemde toezichthoudende organen
wenden.1223

Als een gemeenteraad kiest voor de vaststelling van een omgevingswaarde, ontstaat daarmee een
verplichting voor burgemeester en wethouders. Het college is dan verplicht te monitoren of de
omgevingswaarde gehaald wordt en een programma op te stellen als daaraan niet voldaan wordt, of
dreigt niet voldaan te worden.
Het college legt daarover verantwoording af aan de gemeenteraad. Het kan wenselijk zijn binnen het gemeentelijk
apparaat een zekere mate van functiescheiding aan te brengen zodat het risico dat «de slager zijn eigen vlees keurt»
beperkt wordt. Dit is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van de gemeente, die immers zelf de keuze maakt om het
instrument omgevingswaarde in te zetten.

Als provinciale staten kiezen voor de vaststelling van een omgevingswaarde, moeten zij bepalen welk
uitvoerend bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de monitoring en de programmaplicht. Als daarbij
geoordeeld wordt dat uitvoering door gedeputeerde staten zelf wordt gedaan, dan geldt dezelfde lijn
die voor gemeenten is uiteengezet.

1222
1223

Idem, p.258.
Kamerstukken II, vergaderjaar 2014/15, 33 962, nr.23, p.20.

672

Voor zover de omgevingswaarden betrekking hebben op regionale watersystemen berust de programmaplicht bij
het waterschap (zie artikel 3.9, tweede lid, onder a). Het ligt voor de hand dat de monitoring van de verplichte
omgevingswaarden voor watersystemen (die provincies op grond van artikel 2.13 moeten stellen) ook bij de
waterschappen wordt belegd. Op dat moment is er ook een duidelijke functiescheiding binnen de overheid, wat de
kans verkleint op de mogelijke problemen die de leden aanduiden.
Omgevingswaarden zijn een bestuursinstrument. Ze hebben gevolgen voor de uitoefening van taken en
bevoegdheden van bestuursorganen en zijn niet gericht tot burgers. Ze bestaan vaak wel ter bescherming van
belangen van onder andere burgers. Een belanghebbende kan een civiele procedure starten als hij van mening is
dat het desbetreffende bestuursorgaan onrechtmatig handelt door niet goed uitvoering te geven aan wettelijke
verplichtingen. 1224

Een oplevertoets zou kunnen worden omschreven als «aan het eind van het project aantonen dat is
voldaan aan wat vooraf is afgesproken en, als dat niet het geval is, maatregelen treffen». De huidige
wetgeving kent enkele formele oplevertoetsen. Eén daarvan is opgenomen in artikel 10 van de
Tracéwet. Een ander voorbeeld is de oplevertoets bij de oplevering van bouwwerken. Wil men gebruik
maken van subsidies in het kader van de regeling milieu investeringsaftrek (MIA) / Willekeurige
afschrijving milieu-investeringen (VAMIL), dan is men verplicht een oplevertoets uit te laten voeren. In
materiële zin is de oplevertoets op meer plekken aanwijsbaar.
Zo kan gewezen worden op de regeling voor ontwikkelingsgebieden van de Crisis- en herstelwet die een eindtermijn
kent – een soort «oplevermoment» – waarbij het college van burgermeester en wethouders moet nagaan of weer
wordt voldaan aan de wettelijke normen waarvan gedurende de ontwikkelingsperiode mocht worden afgeweken.

De Omgevingswet steunt in belangrijke mate op het monitoren van de staat of kwaliteit van de fysieke
leefomgeving en het nemen van maatregelen bij (dreigende) overschrijdingen van omgevingswaarden
en andere kwaliteitsmaatstaven. Nadelige gevolgen voor luchtkwaliteit en geluid van bijvoorbeeld
wegen worden via de monitoringsprogramma’s gevolgd. Bij langdurige en continue activiteiten wordt
veelal monitoring voorgeschreven in vergunningen. Dat is een bredere garantie voor het tijdig
onderkennen van tekorten en het treffen van maatregelen dan een eenmalige oplevertoets aan het
eind van een project.
Voor geluid van infrastructuur zal die monitoring – voortbordurend op de aanpak die hiervoor medio 2012 is
geïntroduceerd in hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer voor de naleving van geluidproductieplafonds langs
rijksinfrastructuur – nader worden vormgegeven met de Aanvullingswet geluid en een apart besluit tot aanvulling
van het Bkl.
De regering beziet op dit moment bij de totstandkoming van het Bkl of het mogelijk en wenselijk is om voor
bepaalde besluiten een soort uitvoerings- of oplevertoets voor bepaalde aspecten van de fysieke leefomgeving te
regelen, in combinatie met vermindering van de onderzoekslasten voor de initiatiefnemers aan de voorkant van
het proces (rekenen met vuistregels). Als tot zo’n «oplevertoets» wordt besloten voor andere besluiten dan
waarvoor de evaluatieverplichting van de mer-regelgeving geldt, dan zal deze waarschijnlijk voor een beperkt aantal
typen gaan gelden.1225

Voor situaties waarin ten gevolge van een specifiek besluit al dan niet tijdelijk een lager
beschermingsniveau geldt (bijvoorbeeld voor geluidsbelasting, in een transformatiegebied, voor een
plattelandswoning) zal in de uitvoeringsregelgeving worden geregeld dat die informatie voor dat
gebied of object zal worden opgenomen in of bij het omgevingsplan.
Voor de informatie aan burgers over de staat en de kwaliteit van de fysieke leefomgeving staat de regering
daarnaast het volgende voor ogen. De regering blijft uitgaan van een eigen verantwoordelijkheid van burgers als
het gaat om het vergaren van informatie die zij bij het nemen van persoonlijke besluiten nodig hebben. Waar die
gewenste informatie betrekking heeft op de fysieke leefomgeving is het beleid erop gericht dat deze op een
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laagdrempelige manier openbaar toegankelijk wordt gemaakt en dus ter beschikking wordt gesteld:
belanghebbenden hebben recht op toegang tot informatie over hun fysieke leefomgeving, zoals vastgelegd in het
verdrag van Aarhus en de richtlijn toegang tot milieuinformatie.
Dergelijke informatie komt tot stand via monitoring: het doen van metingen en berekeningen om de toestand van
de fysieke leefomgeving te bepalen, en door het verzamelen van informatie bij bronhouders zoals bedrijven en
beheerders. Het digitale stelsel van de Omgevingswet zal toegang verschaffen tot voor besluiten met
rechtsgevolgen over de fysieke leefomgeving. Informatie over de geldende rechtstoestand (zoals de geldende
regels, genomen besluiten) zal hier onderdeel van uitmaken. Die informatie is onder meer nodig voor het vaststellen
van de rechtstoestand bij de verkoop van onroerende zaken. De Omgevingswet biedt de basis voor die voorziening
waarmee een ieder online kennis kan nemen van documenten over de rechtstoestand. 1226

De regering ziet monitoring als een belangrijk onderdeel van de beleidscyclus. Monitoring moet
daarom aansluiting hebben op de kerninstrumenten van de Omgevingswet, zoals plannen en
programma’s, het projectbesluit en de omgevingsvergunning. De mer-richtlijn kent voor projecten
geen verplichting tot monitoring of evaluatie. Er is daarom geen reden voor een generieke verplichting
voor monitoring voor alle mer-plichtige projecten.
De smb-richtlijn heeft wel een verplichting voor monitoring voor mer-plichtige plannen. De regering ziet twee
argumenten voor een specifieke evaluatie of oplevertoets bij een mer-plichtig project. De eerste is gekoppeld aan
de verplichting voor monitoring op planniveau: als monitoring op projectniveau efficiënter is dan generieke
monitoring op planniveau. Een ander argument is dat er van tevoren geen goede inschatting van de effecten van
het project kan worden gemaakt, bijvoorbeeld door gebrek aan technische kennis over een (nieuw) toe te passen
techniek.
In dat geval kan het bevoegd gezag via vergunningvoorschriften voorschrijven dat de initiatiefnemer de gevolgen
van zijn project monitort en zo nodig maatregelen neemt als dat tegenvalt. In dat laatste specifieke geval draagt
monitoring bij aan de positie van omwonenden of andere belanghebbenden: door maatregelen achter de hand
wordt voorkomen dat de feitelijke situatie slechter zal uitpakken. Overigens kent de wijzigingsrichtlijn mer
(2014/52/EU) wel een grondslag voor monitoring voor mer-plichtige projecten. Die is niet generiek, maar ter
beoordeling van het bevoegd gezag.1227

De kosten voor de algemene monitoring van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving worden betaald
uit de algemene middelen van het bestuursorgaan waarop de monitoringsplicht rust. Deze monitoring
dient een algemeen belang en is niet aan individuele initiatiefnemers toe te rekenen. Als in
vergunningen voorschriften zijn opgenomen over monitoring komen de kosten van de naleving
daarvan voor rekening van de vergunninghouder.
Toezicht en handhaving hebben als primair doel het bevorderen van de naleving van wet- en regelgeving. Aangezien
wet- en regelgeving steeds wordt opgesteld vanuit een algemeen belang, dient de handhaving ervan dus in beginsel
een algemeen belang. Op basis daarvan formuleerde de rijksoverheid in het rapport Maat houden in 1996 als
algemeen uitgangspunt dat de kosten van de handhaving in beginsel uit de algemene middelen moeten worden
bekostigd. Dit rapport is in 2014 herzien waarbij dit standpunt is herbevestigd.
Het opstellen van programma’s is een algemene beleidstaak en ook deze wordt betaald uit de algemene middelen
van het bestuursorgaan waarop de programmaverplichting rust. De maatregelen in een programma kunnen bij
verschillende actoren liggen en de kostenverdeling kan per programma worden afgesproken.

In programma’s kunnen verder maatregelen zijn opgenomen die leiden tot kosten voor bedrijven die
niet voor vergoeding in aanmerking komen, omdat ze behoren tot het normaal maatschappelijk risico.
Gedacht kan worden aan een maatwerkvoorschrift of aanvullend vergunningvoorschrift om de emissie van een stof
naar de lucht of het water terug te dringen.
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Voor zover de regelgeving leidt tot nieuwe verplichtingen voor gemeenten of provincies is het op grond
van artikel 108 van de Gemeentewet respectievelijk artikel 110 van de Provinciewet verplicht dat het
Rijk de kosten vergoedt.
Ook vereist artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet dat in de toelichting wordt ingegaan op de financiële
effecten van deze wijziging voor gemeenten of provincies. De effecten van de stelselherziening voor burgers,
bedrijven en overheden, waaronder de financiële effecten, worden inzichtelijk gemaakt via verschillende toetsen
op de desbetreffende onderdelen van wet- en regelgeving.
Met de medeoverheden worden naar aanleiding van de uitkomsten van deze onderzoeken afspraken gemaakt over
de kosten en baten van de stelselherziening, zoals ook beschreven in het antwoord op een vraag van de leden van
de ChristenUnie-fractie [8.10]. Dit zal onderdeel uitmaken van het bestuursakkoord dat de Minister van
Infrastructuur en Milieu, namens het kabinet, voornemens is te sluiten met het IPO, de VNG en de UvW. 1228

In de Omgevingswet is uitgegaan van het vertrouwensbeginsel. De Minister is net zo betrouwbaar als
uitvoerder van monitoringstaken als wanneer hij andere bestuurlijke taken verricht. Als een (onderdeel
van een) ambtelijke dienst een overschrijding van een omgevingswaarde constateert, behoort het tot
de ambtelijke en bestuurlijke professionaliteit om de consequenties daarvan – zoals het opstellen van
een programma – te zien en daarnaar te handelen.
Het behoort ook tot de bestuurlijke professionaliteit om, waar dat nodig is, te kiezen voor ambtelijke
functiescheiding tussen het dienstonderdeel dat de monitoring uitvoert en dat wat met de resultaten
aan de slag moet, of voor een onafhankelijk dienstonderdeel dat toeziet op de monitoring.
Via de vierjaarlijkse cyclus van de Balansen van de Leefomgeving is er bovendien een rapportage door het
onafhankelijke Planbureau voor de Leefomgeving over de ontwikkeling van de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving.

In het Bal zijn enkele monitoringsverplichtingen opgenomen voor bedrijven. Deze vloeien meestal
voort uit EU-richtlijnen. Zo vergt de richtlijn industriële emissies dat de afvalwaterkwaliteit wordt
gemeten bij lozingen vanuit afvalverbrandingsinstallaties. En de richtlijn stedelijk afvalwater verplicht
tot monitoring van het effluent van rioolwaterzuiveringsinstallaties. In de meeste gevallen geldt geen
monitoringsverplichting voor bedrijven, omdat de naleving van de lozingsvoorschriften met
steekmonsters kan worden gecontroleerd.
Bij die activiteiten is permanente monitoring van de afvalwaterkwaliteit overbodig. Het alsnog voorschrijven zou
buitenproportionele uitvoeringslasten opleveren. Een ander type monitoring, namelijk van de waterkwaliteit in
oppervlaktewaterlichamen, vindt wel doorlopend plaats. Het Bkl legt die verplichting bij de waterbeheerder. Deze
monitoring heeft tot doel om te kunnen beoordelen of de chemische en ecologische waterkwaliteit van het
oppervlaktewaterlichaam voldoet aan de doelen van de kaderrichtlijn water. 1229

Zie verder de artikelsgewijze toelichting op artikel 20 Omgevingswet.
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59.

Normen, meet- en rekenmethoden

In verschillende artikelen van dit besluit wordt verwezen naar NEN-normen, bijvoorbeeld voor het
uitvoeren van analyses, het nemen van monsters of het verrichten van onderhoud. Daarmee wordt
invulling gegeven aan het kabinetsbeleid dat er op is gericht om met beleid en regelgeving aan te
sluiten bij het zelfregulerend vermogen van de samenleving.
Dat is nuttig omdat producenten en andere belanghebbenden bij uitstek over de deskundigheid beschikken om
adequate technische normen op te stellen. In het normalisatieproces maken belanghebbende partijen op vrijwillige
basis, in overleg en op basis van consensus afspraken. Belanghebbende partijen zijn bijvoorbeeld producenten,
ondernemers, groot- en kleinbedrijf, dienstverleners, gebruikers, consumenten en de overheid.
Deze belanghebbende partijen kunnen afspraken maken over wat, in het licht van de stand van de techniek en de
best beschikbare technieken, goede normen zijn om te hanteren bij de productie van bepaalde zaken en het leveren
van diensten. Daarnaast zijn normen door belanghebbende partijen in overleg en op basis van consensus opgesteld.
Hierdoor is het aannemelijk dat een norm een evenwichtige weerspiegeling is van de belangen van deze partijen.
Door de verwijzing naar normen in wet- en regelgeving kan de wetgever eenvoudig en snel, zonder omvangrijke
nieuwe voorschriften uit te vaardigen, aansluiten bij de praktijk en kunnen bedrijven inspelen op nieuwe
ontwikkelingen en innovaties. Dit draagt bij aan het reduceren van lasten.

Volgens het kabinet is uitgangspunt bij het gebruik van normen in beleid of wetgeving dat de
toepassing van normen vrijwillig is. 14 Dit sluit aan bij het vrijwillige karakter van normalisatie en bij
de Nieuwe Aanpak richtlijnen in Europees verband.
Het beleid van de overheid is er op gericht om in beginsel op een niet-dwingende wijze te verwijzen
naar NEN-normen zodat er vrije keuze is de norm wel of niet toe te passen. Dwingende verwijzingen
naar normen doen zich voor in de volgende varianten:
• in wet- en regelgeving is de verplichting opgenomen om aan de norm te voldoen, of
• in wet- en regelgeving wordt naar een norm verwezen, maar een andere oplossing mag toegepast
worden zolang deze ten minste gelijkwaardig is aan de norm. Om dit te kunnen beoordelen moet de
norm ingezien kunnen worden.

Dwingende verwijzingen naar normen in wet- en regelgeving moeten volgens het kabinet beargumenteerd worden.
Redenen voor dwingende verwijzingen kunnen zijn dat internationale wetgeving daartoe noodzaakt of omdat het
wenselijk is dat er één bepaalde meetmethode wordt gebruikt die is vastgelegd in een norm.
De eerstgenoemde reden is aan de orde bij de normen waarnaar in dit besluit wordt verwezen en die gaan over
bemonstering en analyse van afvalwater en luchtemissies. Artikel 70, derde lid, van de richtlijn industriële emissies
stelt bijvoorbeeld dat de monitoring van emissies in het water en naar de lucht wordt verricht overeenkomstig de
CEN-normen of, als CEN-normen ontbreken, de ISO-normen, de nationale of andere internationale normen die
gegevens van een gelijkwaardige wetenschappelijke kwaliteit waarborgen.
Voor de milieubelastende activiteiten die vallen buiten het toepassingsbereik van de richtlijn industriële emissies of
andere internationale wet- en regelgeving vindt de dwingende verwijzing naar normen zijn rechtvaardiging in de
tweede reden. Het is wenselijk dat bemonstering en analyse op dezelfde, uniforme wijze worden verricht om te
verzekeren dat de resultaten hetzelfde zijn en eenduidige toetsing aan de emissiegrenswaarden mogelijk is. Gesteld
kan namelijk worden dat de normen waarnaar wordt verwezen onderdeel uitmaken van de emissiegrenswaarden.
Hetzelfde geldt voor de normen die gaan over bodemonderzoek, analyse grondwater, grondwaterpeilbuizen en
mestvergistingsinstallaties.
Normen waarnaar in wet- en regelgeving wordt verwezen hoeven niet overeenkomstig de Bekendmakingswet te
worden gepubliceerd.16 Als er dwingend naar een norm wordt verwezen moet de norm wel worden ingezien om aan
de wettelijke plicht te kunnen voldoen. Daarom heeft het kabinet aangegeven dat nationale normen waarnaar
dwingend wordt verwezen kosteloos beschikbaar moeten zijn.17 De nationale normen waarnaar in dit besluit
dwingend wordt verwezen zijn dan ook gratis beschikbaar via de website van NEN.
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Conformiteitsbeoordelingen en accreditatie
In het Bal wordt op verschillende manieren gebruik gemaakt van conformiteitsbeoordeling als
beleidsinstrument. Daarmee wordt aangesloten bij het zelfregulerende vermogen van private sectoren
om publieke belangen te dienen. Onder conformiteitsbeoordeling wordt verstaan het proces waarin
wordt aangetoond of voldaan is aan de vastgestelde eisen voor een product, proces, dienst, systeem,
persoon of instantie. Naast certificeren vallen daar ook onder ijken, testen, keuren en inspecteren. In
dit besluit komen verschillende vormen van conformiteitsbeoordeling voor, zoals:
• certificering van personen, installaties en voorzieningen,
• keuring van installaties en voorzieningen,
• verrichten van laboratoriumanalyses, en
• verrichten van metingen.
Met accreditatie kan een conformiteitsbeoordelingsinstantie aantonen een bepaalde conformiteitsbeoordelingsactiviteit deskundig, onpartijdig en onafhankelijk uit te kunnen voeren. De nationale accreditatieinstantie, in Nederland is dat de Raad voor Accreditatie, beoordeelt of een conformiteitsbeoordelingsinstantie bij de
uitvoering van specifieke conformiteitsbeoordelingsactiviteiten voldoet aan eisen uit geharmoniseerde normen en,
wanneer van toepassing, aanvullende eisen, bijvoorbeeld van een schemabeheerder.
Op 19 september 2016 heeft de Minister van EZ het nieuwe kabinetsstandpunt over het gebruik van conformiteitsbeoordeling en accreditatie in overheidsbeleid toegezonden aan de Tweede Kamer.18 Het nieuwe kabinetsstandpunt
actualiseert het beleidskader uit 2003. Het kabinetsstandpunt dient te worden betrokken bij beleidskeuzen over het
gebruik van conformiteitsbeoordeling en accreditatie in nieuw beleid en regelgeving. Ook dient het te worden
betrokken bij evaluaties van bestaand beleid en regelgeving. Afwijkingen van het kabinetsbeleid bij de vormgeving
van nieuw beleid en bij de herziening van bestaand beleid zijn wel mogelijk maar dienen te worden onderbouwd.

In het kabinetsstandpunt zijn uitgangspunten geformuleerd voor:
• het gebruik van conformiteitsbeoordeling in regelgeving,
• toezicht en tarieven, en
• inhoud en vormgeving.
De conformiteitsbeoordeling moet passen binnen één van de in het kabinetsstandpunt genoemde
varianten.
Kort gezegd zijn deze varianten: geen eisen in regelgeving maar wel een verplichte
conformiteitsbeoordeling, eisen in regelgeving en een conformiteitsbeoordeling geldt als enige manier
om te bewijzen dat daaraan wordt voldaan of eisen in regelgeving en een conformiteitsbeoordeling
geldt als erkende maatregel. In dit besluit komen al deze varianten voor.
Een ander uitgangspunt is dat moet worden voldaan aan de Europese eisen voor vrij verkeer van
goederen en diensten. Dat betekent bijvoorbeeld dat er een regeling voor wederzijdse erkenning moet
zijn. Die regeling is opgenomen in artikel 1.3 van dit besluit.
In de regelgeving moet ook worden vermeld op grond van welk document de conformiteitsbeoordeling moet worden
afgegeven. Veelal gaat het daarbij om een bepaalde beoordelingsrichtlijn of norm. Volgens het kabinet moet de
verwijzing naar dat document statisch zijn. In de verwijzing moet bijvoorbeeld jaartal of versienummer worden
aangegeven. Het document mag bovendien geen algemeen verbindend voorschrift worden, het is namelijk alleen
bedoeld voor de conformiteitsbeoordelingsinstantie om beoordelingen uit te voeren. Dit besluit voldoet aan deze
uitgangspunten. Overal waar een conformiteitsbeoordeling is voorgeschreven is aangegeven volgens welke
document die beoordeling moet worden verricht. Bij ministeriële regeling op grond van artikel 4.3, derde lid, van de
Omgevingswet worden de versies van de documenten vermeld zodat er statisch wordt verwezen. Bovendien bevatten
de genoemde documenten geen algemeen verbindende voorschriften.
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Volgens het kabinetsstandpunt moeten de instanties die een in de regelgeving opgenomen conformiteitsbeoordeling
uitvoeren, onafhankelijk, onpartijdig en deskundig zijn. Om dat aan te tonen moeten de instanties zijn geaccrediteerd.
Eventueel zou met een andere methode aangetoond kunnen worden dat aan de eisen wordt voldaan. In de
regelgeving moet verder worden aangegeven tegen welke norm de instantie moet zijn geaccrediteerd. In dit besluit
wordt aan deze uitgangspunten gevolg gegeven. Voor alle conformiteitsbeoordelingen is een accreditatie verplicht
gesteld en daarbij is aangegeven tegen welke norm de conformiteitsbeoordelingsinstantie moet zijn geaccrediteerd.
Volgens artikel 4.7 van de Omgevingswet is ook een andere methode mogelijk als daarmee ten minste hetzelfde
resultaat wordt bereikt. Voor de toepassing van de andere methode is voorafgaande toestemming van het bevoegd
gezag vereist.
Een aanvullend uitgangspunt in het kabinetsstandpunt is dat de conformiteitsbeoordelingsinstanties door de minister
worden aangewezen of erkend. Vanwege de stelselverantwoordelijkheid van de minister moet de aanwijzing of
erkenning kunnen worden geschorst of ingetrokken als blijkt dat de conformiteitsbeoordelingsinstantie niet heeft
voldaan aan haar verplichtingen. Aan dit uitgangspunt wordt in dit besluit voor het grootste deel invulling gegeven.
Het gaat dan om het deel dat gaat over conformiteitsbeoordelingen die vallen binnen het toepassingsbereik van
hoofdstuk 2 van het Besluit bodemkwaliteit. In dit besluit is voor die conformiteitsbeoordelingen telkens een
erkenning verplicht gesteld. Een erkenning is in bijlage I bij het besluit omschreven als een erkenning als bedoeld in
het Besluit bodemkwaliteit.
Het Besluit bodemkwaliteit omschrijft een erkenning als beschikking van de Minister van Infrastructuur en Milieu
waarbij wordt vastgesteld dat een persoon of een instelling voor een werkzaamheid voldoet aan de bij of krachtens
het Besluit bodemkwaliteit geldende voorwaarden. Voor het deel van de conformiteitsbeoordelingen die vallen
buiten het toepassingsbereik van het Besluit bodemkwaliteit zal nog een wettelijke grondslag moeten worden
gecreëerd om aanwijzing of erkenning van de conformiteitsbeoordelingsinstanties mogelijk te maken. Dit zal worden
gerealiseerd met het invoeringsbesluit of een van de aanvullingssporen. Hetzelfde geldt voor het uitgangspunt van
het kabinet dat de regelgeving dient te voorzien in overgangsbepalingen voor het geval een
conformiteitsbeoordelingsinstantie haar aanwijzing of erkenning verliest en bijvoorbeeld certificaten moeten worden
overgenomen door een andere instantie.
Tot slot stelt het kabinet zich op het standpunt dat duidelijkheid moet worden verschaft over de vraag of de
conformiteitsbeoordelingsinstantie een bestuursorgaan is of niet. Omdat in dit besluit conformiteitbeoordelingen
altijd verplicht zijn gesteld kunnen de instanties die deze beoordelingen uitvoeren worden aangemerkt als
bestuursorgaan. Daarmee is de door het kabinet gewenste duidelijkheid verschaft.
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60.

Onderzoekslasten

Aan globale bestemmingsplannen zijn momenteel hoge onderzoekslasten verbonden, doordat deze
plannen een verschillende invulling kunnen krijgen. Dat maakt het noodzakelijk meerdere
uitvoeringsvarianten te onderzoeken. De vraag of een functie kan worden gerealiseerd (de «of-vraag»)
en hoe het gebied precies wordt ingevuld (de «hoe-vraag») moeten tegelijkertijd worden beantwoord.
De nieuwe maner van beoordeling van de uitvoerbaarheid van nieuwe functies beperkt de onderzoekslasten. Ook
het verbinden van regels (randvoorwaarden en verplichtingen) aan functies in het omgevingsplan kan
onderzoekslasten beperken. De «of-vraag» kan zich dan beperken tot de hiervoor beschreven toets of de functie
niet evident onuitvoerbaar is. Voor de «hoe-vraag» kan via de hiervoor beschreven manier in samenhang met de
geldende rijksregels worden geborgd, dat geen onaanvaardbare risico’s voor de fysieke leefomgeving optreden.

Mede hierdoor hoeft het brede onderzoek niet voorafgaand aan de wijziging of vaststelling van het
omgevingsplan te worden gedaan. Het onderzoek kan worden uitgesteld en toegespitst op de feitelijke
bouwplannen in een latere fase.
Voor zover nog op een specifieke «hoe-variant» gericht onderzoek nodig is, wordt dat verschoven naar het
moment dat bouwplannen concretere vormen aannemen of naar het moment van een aanvraag om een
omgevingsvergunning. Het op deze wijze faseren van het onderzoek beperkt de onderzoekslasten, omdat
onderzoek naar uiteenlopende uitvoeringsvarianten overbodig wordt. De regering beziet of de uitvoeringsregelgeving hierover nadere regels zou moeten bevatten.1230

Onderzocht is op welke manier de onderzoekslasten kunnen worden verminderd, die zijn verbonden
aan besluiten over de inrichting van de fysieke leefomgeving, met behoud van een gelijkwaardig
beschermingsniveau. Hiertoe zijn ten eerste de instructieregels zo vormgegeven dat deze een fasering
van de onderzoekslasten niet belemmeren. Ook keren om deze reden een aantal bepalingen uit het
Besluit ruimtelijke ordening niet terug.
Met name voor globale omgevingsplannen levert dit een voordeel op omdat denkbeeldige scenario’s niet langer
onderzocht hoeven te worden maar onderzoeken kunnen worden toegesneden op concrete initiatieven. Om
onnodig complexe rekenexercities te beperken is op een aantal terreinen het onderscheid verhelderd tussen
situaties die wel en niet in betekenende mate bijdragen aan een bepaalde belasting of risico. Dat leidt bij externe
veiligheid en archeologisch erfgoed tot lagere onderzoekslasten.
Bij de ontwikkeling van de aanvullingsbesluiten geluid, bodem en natuur zal naar verdere toepassingsmogelijkheden van dit gedachtegoed worden gekeken.1231

Precisering en verschuiving van onderzoek
De terughoudende benadering over uitvoerbaarheid van een omgevingsplan en de mogelijkheid om
te werken met open normen maken het beter mogelijk om de inhoudelijke beoordeling of activiteiten
aanvaardbaar zijn te verleggen naar het moment waarop deze daadwerkelijk zullen plaatsvinden.
Het gevolg hiervan is dat ook onderzoekslasten kunnen worden verlegd naar dit realisatiemoment.1232
Het toedelen van een functie zal op zichzelf bij de vaststelling van het omgevingsplan tot verantwoording en
daarmee gepaard gaan onderzoekslasten kunnen leiden. Indien het gaat om het toestaan van concrete
activiteiten binnen een toegedeelde functie, kunnen de eventueel daarvoor nog benodigde onderzoeken
verschoven worden naar de fase van vergunningverlening.
Onderzoek kan op dat moment worden toegespitst op de activiteit zoals die daadwerkelijk gaat plaatsvinden en
alle actuele inzichten en omstandigheden die daarbij van belang zijn. De noodzaak om besluiten goed te
1230
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1232 Omgevingsbesluit, Nota van Toelichting, conceptversie uni 2017, p.43.
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motiveren, waar nodig met onderzoek, staat hierbij niet ter discussie. Het gaat wel om het verbeteren van het
moment waarop onderzoek, op het juiste schaal- en detailniveau, plaatsvindt. Samen met het hergebruik van
onderzoeksgegevens en het versoberen van onderzoeksvereisten kan hierdoor worden bespaard op
onderzoekskosten.

Voor zover door het verleggen van het onderzoeksmoment, de onderzoekslast meer bij een
initiatiefnemer zou worden gelegd, is deze beperkt tot de activiteit die een initiatiefnemer zelf verricht
en vergelijkbaar met of – door de mogelijkheid van hergebruik van onderzoeksgegevens – geringer dan
in het geval bij afwijking van een bestemmingsplan een buitenplanse afwijkvergunning moet worden
aangevraagd.
Doordat onderzoek in de realisatiefase rekening houdt met alle actuele inzichten en omstandigheden, kunnen in
deze werkwijze de te behartigen belangen bovendien beter worden beschermd. Onderzoek in de realisatiefase
hoeft zich niet te beperken tot aan de hand van voorafgaande aannames opgestelde geobjectiveerde, maar
fictieve inschattingen.

Er worden geen mogelijke toekomstige scenario’s onderzocht, maar alleen de initiatieven waarvoor
daadwerkelijk interesse bestaat.
In deze opzet kan een omgevingsplan ook beter voorkomen dat medewerking moet worden verleend aan
initiatieven die ten tijde van de vaststelling van het plan nog aanvaardbaar waren, maar door gewijzigde
omstandigheden of de gekozen uitwerking inmiddels niet meer aanvaardbaar zijn. Het verleggen van het
beoordelingsmoment als hierboven bedoeld, wordt mogelijk door de manier waarop regels worden
geformuleerd.
Zo kan bijvoorbeeld worden bepaald dat op een locatie mag worden gebouwd met een bouwhoogte van
maximaal 15 meter. Deze concrete vorm van regulering schept weliswaar direct helderheid bij vaststelling, maar
vereist ook dat ten tijde van de vaststelling van het omgevingsplan direct wordt gemotiveerd dat deze
bouwhoogte op de desbetreffende locatie in overeenstemming is met een evenwichtige toedeling van functies
aan locaties, niet in strijd is met de in het Besluit kwaliteit leefomgeving of de omgevingsverordening neergelegde
instructieregels en geen onevenredige inbreuk oplevert voor betrokken belangen, waaronder een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat van omwonenden.
In een voorbeeld waarbij de beoordeling wordt verlegd naar de realisatiefase, zou een regel over bouwhoogte
kunnen bepalen dat de bebouwingshoogte op een locatie moet aansluiten op het bebouwingspatroon in de
omgeving waarbij rekening moet worden gehouden met schaduwwerking op belendende percelen. Bij de
vaststelling van deze regel moet gemotiveerd kunnen worden dat bebouwing op de desbetreffende locatie, met
inachtneming van de open normen, zal bijdragen aan een evenwichtige toedeling van functies.
Ook dient ten tijde van de vaststelling gemotiveerd te kunnen worden dat met de toepassing van de normen kan
worden voldaan aan de in het Bkl en de omgevingsverordening neergelegde instructie-regels en er niet op
voorhand sprake zal zijn van een onevenredige inbreuk op betrokken belangen. Verder geldt in verband met de
uitvoerbaarheid dat het niet op voorhand aannemelijk mag zijn dat bebouwing op de betreffende locatie nooit
kan worden gerealiseerd. De motiveringslast op deze onderdelen is echter in de fase van de vaststelling van het
omgevingsplan aanmerkelijk lichter van aard.

Het zwaartepunt van de beoordeling verschuift naar het moment waarop voor concrete activiteiten
vergunningverlening plaatsvindt. In het kort aangegeven geldt dat de vraag ‘of’ bebouwing op de
locatie toelaatbaar is, beantwoord dient te worden in de fase van vaststelling van het omgevingsplan.
De vraag ‘hoe’ (onder welke concrete voorwaarden) bebouwing op de locatie aanvaardbaar is, kan
beantwoord worden als zich een concreet initiatief aandient bij het nemen van de beslissing op de
aanvraag om omgevingsvergunning.
Het werken met open normen kan dus behulpzaam zijn bij het verleggen van het beoordelingsmoment. Ook met
gesloten (geobjectiveerde) normen kan dit echter worden bereikt. Zo kan het omgevingsplan binnen een
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toegedeelde woonfunctie de bouw van een woning toestaan onder de voorwaarde dat het geluidniveau op de
gevel ten tijde van het verlenen van de vergunning niet meer bedraagt dan 50 dB(A).
Pas als zich een concreet initiatief aandient, kan onderzoek plaatsvinden naar de actuele geluidbelasting en wordt
bij het verlenen van de omgevingsvergunning de precieze plaats bepaald waar de woning kan worden gebouwd.
De systematiek van het stellen van randvoorwaarden kan bijvoorbeeld worden gevolgd met het oog op de
bescherming van flora en fauna. Bij de vaststelling van het omgevingsplan kan door middel van een quick scan,
bijvoorbeeld aan de hand van gegevens uit een monitoringssysteem, inzichtelijk worden gemaakt of er bij de
toedeling van functies rekening moet worden gehouden met (beschermde) flora en fauna.
Als dat het geval is, kan met een regel in het omgevingsplan een randvoorwaarde worden gesteld. Bij de aanvraag
om vergunning kan, op basis van de bij de aanvraag overgelegde (onderzoeks)gegevens, worden beoordeeld of
aan de randvoorwaarde wordt voldaan en de activiteit toelaatbaar is. Vergelijkbaar kan ook voor een locatie nabij
een Natura 2000-gebied gewerkt worden met het opnemen van relevante randvoorwaarden.

Naar de mate waarin de vraag of en onder welke voorwaarden een activiteit aanvaardbaar is,
afhankelijk wordt gesteld van nader te verrichten onderzoek, wordt de voorspelbaarheid voor
initiatienemers vanzelfsprekend minder groot. Dit gevolg voor initiatiefnemers is een belang dat de
gemeente bij het vaststellen van een omgevingsplan met open normen dient mee te wegen.
Dat kan bijvoorbeeld door op een locatie waar slechts een beperkte (milieu)gebruiksruimte beschikbaar is,
bijvoorbeeld voor geluid vanwege de nabijheid van geluidgevoelige functies, ter zake niet te volstaan met open
normen maar ook een randvoorwaarde op te nemen voor het bepalende aspect. Een initiatiefnemer kan op die
manier beter inschatten of zijn initiatief van dien aard is of zodanig kan worden vormgegeven dat aan de gestelde
randvoorwaarde kan worden voldaan, zodat het risico dat de activiteit helemaal niet gerealiseerd kan worden op
de betrokken locatie geminimaliseerd wordt.
Als een randvoorwaarde wordt gesteld in verband met het maximeren van cumulatie van een voor de
evenwichtige toedeling van functies relevant geacht aspect (bijvoorbeeld geur- of geluidbelasting) is het van
belang dat bij de vaststelling van het omgevingsplan de uitgangssituatie wordt vastgelegd en dat daarna
informatie wordt verzameld en bijgehouden over de ontwikkelingen, bijvoorbeeld door monitoring van de geuren geluidbelasting.

Door het instellen van een meldings- of vergunningplicht kan de benutting van de beperkte
gebruiksruimte worden gereguleerd en kan worden voorkomen dat overschrijding plaatsvindt. De
mogelijkheid tot het verleggen van onderzoeksopgaven kan overigens door instructieregels zijn
ingeperkt.
Een voorbeeld hiervan is artikel 5.126 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Op grond daarvan is vereist dat al
bij de vaststelling van het omgevingsplan rekening wordt gehouden met cultureel erfgoed, met inbegrip van
bekende of aantoonbaar te verwachten archeologische monumenten, en daartoe een inventarisatie en analyse
plaatsvindt naar het aanwezige en beschermenswaardige cultureel erfgoed.
Dit generieke onderzoek moet dus al verricht worden in het kader van de vaststelling van het omgevingsplan. Dit
voorkomt enerzijds toedeling van ‘verkeerde’ functies op ‘verkeerde locaties’ en anderzijds onverwachte
belemmeringen of kosten aan de kant van initiatiefnemers, met name omdat bij de uitvoering van een concreet
initiatief alleen nog archeologisch onderzoek kan worden voorgeschreven als sprake is van bekende of
aantoonbaar te verwachten archeologische monumenten.
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61.

Ongewoon voorval

De Omgevingswet beperkt ongewone voorvallen tot afwijkende gebeurtenissen die significante
nadelige gevolgen voor de leefomgeving kunnen hebben. 1233
Dit is dus een inperking ten opzichte van de omschrijving die onder de Wet milieubeheer op grond van
jurisprudentie werd gehanteerd. Onder de Wet milieubeheer werd elke afwijkende gebeurtenis die nadelige
gevolgen voor het milieu kan hebben als ongewoon voorval gezien. Vanwege die inperking is het niet meer zo dat
het bevoegd gezag over elke afwijkende gebeurtenis bij het verrichten van een activiteit moet worden
geïnformeerd, waar enkele insprekers voor vreesden. De inperking leidt daarmee ook tot een daling van
administratieve lasten.

In de wetten en algemene maatregelen van bestuur wordt het begrip ongewoon voorval niet
gedefinieerd. Het is wel een ingeburgerd begrip, dat in de jurisprudentie van de bestuursrechter een
min of meer vaste omschrijving heeft gekregen. Het is bovendien een verzamelterm voor diverse
typeringen in de verschillende EU-richtlijnen.
In de bijlage bij de Omgevingswet wordt het begrip wel wettelijk gedefinieerd. Het gaat om een gebeurtenis
die afwijkt van de normale omstandigheden waaronder een activiteit plaatsvindt en waardoor significante
nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving zijn of worden veroorzaakt of dreigen te worden veroorzaakt.
Daaronder worden ook verstaan een «incident» of «ongeval» als bedoeld in artikel 7 van de richtlijn
industriële emissies, en een «zwaar ongeval» als bedoeld in artikel 3, onder 13, van de Seveso-richtlijn. Op
deze manier bundelt de regeling voor ongewone voorvallen in afdeling 19.1 de implementatie van deze
richtlijnen.
In de definitie wordt overigens ook aangesloten bij de bedoelde jurisprudentie van de bestuursrechter. Een
ongewoon voorval zal vaak geen ramp of crisis veroorzaken, maar dat kan wel. Dan is er een verband met het
stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing in de Wet veiligheidsrisico’s. In laatstgenoemde wet wordt
onder een «ramp» verstaan «een zwaar ongeval of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de
gezondheid van veel personen, het milieu of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of
worden bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van verschillende
disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te beperken».
Onder «crisis» wordt in de Wet veiligheidsregio’s verstaan «een situatie waarin een vitaal belang van de
samenleving is aangetast of dreigt te worden aangetast». Zodra een ongewoon voorval de omvang van een
lokale of bovenlokale ramp aanneemt of leidt tot een crisis, kan de burgemeester (lokaal), de voorzitter van
de veiligheidsregio (bovenlokaal) of de commissaris van de Koning (bovenregionaal) wettelijke bevoegdheden
uitoefenen op het terrein van de openbare orde en generieke openbare veiligheid (op grond van de Wet
veiligheidsregio’s en de Gemeentewet). Deze specifieke bevoegdheden laten de bevoegdheden op grond van
afdeling 19.1 en van vakministers bij rampen en crises op hun beleidsterrein onverlet.

Bij een ongewoon voorval moet het bevoegd gezag ‘onverwijld ’ worden geïnformeerd. Het begrip
sluit aan bij de terminologie van de Algemene wet bestuursrecht. Voor dit begrip is gekozen om de
gepaste mate van spoed van deze verplichting uit te drukken bij een ongewoon voorval. Vertraging is
gezien de gevolgen voor de gezondheid en het milieu niet wenselijk.
Dat is ook de reden dat het informeren vormvrij is: veelal zal infomeren telefonisch of langs elektronische weg
kunnen plaatsvinden. De invulling van het begrip onverwijld wordt wel ook door de omstandigheden van het geval
ingekleurd. Als omwille van het informeren handelingen zouden moeten worden gelaten die de nadelige gevolgen
van het ongewoon voorval kunnen beperken, moeten eerst die schade te beperken, en moet het bevoegd gezag
direct daarna worden geïnformeerd.
Naar aanleiding van de consultatie is bovenstaande nader toelicht in paragraaf 3.6 van het algemeen deel van de
nota van toelichting van dit besluit. Ook is na aanleiding van de consultatie toegelicht dat het verstrekken van
gegevens en bescheiden over een ongewoon voorval kan plaatsvinden na het onverwijld informeren dat het
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ongewoon voorval heeft plaatsgevonden. Het verstrekken van de gegevens en bescheiden vindt zo spoedig mogelijk
plaats, namelijk zodra deze beschikbaar zijn.

De informatieplicht en het verstrekken van gegevens en bescheiden over een ongewoon voorval
kunnen niet versoepeld worden via maatwerkvoorschriften. Dat heeft te maken met de hierboven
genoemde inperking van het ongewone voorval tot gebeurtenissen met significante nadelige gevolgen
voor de leefomgeving. Van dergelijke nadelige gevolgen moet het bevoegde gezag altijd op de hoogte
worden gebracht. Maatwerk waarmee deze artikelen worden aangescherpt is wel toegestaan. Die
bevoegdheid is er ook voor de activiteiten die als vergunningplichtige gevallen zijn aangewezen.
Bevoegdheden en verplichtingen voor bestuursorganen uit de afdelingen 19.1, 19.3 en 19.4 sluiten aan
op de Wet veiligheidsregio’s. Die wet regelt een efficiënte en kwalitatief hoogwaardige organisatie
van de brandweerzorg, geneeskundige hulpverlening en rampenbestrijding en crisisbeheersing onder
één regionaal bestuur.
Er loopt een interdepartementaal project herziening staatsnoodrecht dat onderzoek doet naar het
moderniseren van het staatsnoodrecht. De noodzaak tot herziening hiervan is op diverse momenten
onderkend. Bij nader rapport naar aanleiding van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State
en bij de nota naar aanleiding van het verslag van de Aanpassingswet veiligheidsregio’s is gesteld dat, mede
in het licht van de vernieuwde bevoegdhedenstructuur van de Wet veiligheidsregio’s, een inhoudelijke en
integrale herziening noodzakelijk is.
Verder is bij de behandeling van de Wet veiligheidsregio’s aangegeven dat de herziening van het
staatsnoodrecht in breder verband zal worden opgepakt: «Dit geschiedt in nauwe samenwerking met de voor
de sectorale wetgeving verantwoordelijke Ministeries. De aanpassingen die voortvloeien uit de komst van de
Wet veiligheidsregio’s zullen daar deel van uitmaken.» 1234

Voor een meer uitgebreide beschrijving van het stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing
wordt kortheidshalve verwezen naar de memorie van toelichting bij de Wet veiligheidsregio’s.
De Wet veiligheidsregio’s voorziet onder andere in:
o een gemeenschappelijke meldkamer (artikel 35);
o de informatievoorziening en communicatielijnen bij een ramp of crisis (artikelen 45–50);
o het onderzoek na afloop van een ramp door de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid of de
Onderzoeksraad voor veiligheid (artikel 57).
Als zich een ongewoon voorval voordoet is het van belang dat dit zo snel mogelijk bekend wordt bij
bevoegde bestuursorganen en andere betrokkenen. Vaak zal een ongewoon voorval bij een
overheidsinstantie (brandweer, politie) worden gemeld (of bij de burgemeester in geval van een ramp
op grond van artikel 50 van de Wet veiligheidsregio’s).
Als een bestuursorgaan niet zelf of niet alleen zelf bevoegd is op te treden tegen een dergelijke activiteit, dan
meldt deze het ongewone voorval onmiddellijk aan het bestuursorgaan dat wel of ook bevoegd is. Meestal is dit
het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor de bestuursrechtelijke handhaving van de betrokken activiteit
(artikel 18.1) of dat bevoegd is tot het opleggen van een bestuurlijke sanctie (artikelen 18.3 en 18.4).
Als niet onmiddellijk kan worden vastgesteld wie het ongewone voorval heeft veroorzaakt, is het bevoegd gezag
bevoegd tot het zelf treffen of laten treffen van maatregelen om de gevolgen van het ongewone voorval zo veel
mogelijk te beperken. Als de veroorzaker wel kan worden vastgesteld, kan het bevoegd gezag de veroorzaker
verplichten maatregelen te nemen. Ook kunnen belanghebbenden vragen om het treffen van maatregelen.
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Het bevoegd gezag moet er verder voor zorgen dat de oorzaak van het ongewone voorval wordt vastgesteld. Zo
nodig – wanneer dat aan de orde is – zorgt het er ook voor dat de omgevingsvergunning voor die activiteit zo
wordt aangepast dat herhaling wordt voorkomen. Het bestuursorgaan verhaalt de kosten van de maatregelen die
voor rekening van het bevoegd gezag zijn getroffen op de veroorzaker conform het beginsel «de vervuiler
betaalt».
Vaak zal bij een ongewoon voorval sprake zijn van samenloop van bevoegdheden van verschillende
bestuursorganen. Dat is bijvoorbeeld aan de orde bij een calamiteit met gevolgen voor bodem, grondwater en
oppervlaktewater. In dat geval kunnen bestuursorganen afspreken wie het voortouw neemt bij het onmiddellijke
optreden en het treffen van eventuele maatregelen en het afstemmen welke maatregelen worden genomen.
Hiervoor is in de Omgevingswet geen uitgebreide coördinatieregeling opgenomen. De afspraken hierover kunnen
ad hoc tussen bestuursorganen worden gemaakt of in het kader van de samenwerking in omgevingsdiensten of
in het kader van het provinciaal handhavingsoverleg. Een en ander staat los van de gevallen waarin een ongewoon
voorval ook een (boven)lokale ramp of crisis is. In dat geval is er wettelijk voorzien in een afstemmingsoverleg
(regionaal beleidsteam waaraan ook de betrokken rijksdiensten deelnemen). 1235

Archeologische toevalsvondst van algemeen belang
Een andere bijzondere omstandigheid kan zich voordoen bij het doen van onverwachte archeologische
vondsten. Het gaat dan om vondsten die bij toeval worden gedaan, bijvoorbeeld bij de aanleg van een
weg of bij de uitvoering van andere werkzaamheden in de bodem.
Deze vondsten kunnen al of niet van algemeen belang zijn vanuit het oogpunt van de archeologische
monumentenzorg. De term «archeologische toevalsvondst van algemeen belang» wordt in de
Omgevingswet gedefinieerd als de onverwachte vondst in of op de bodem, anders dan bij het doen
van opgravingen als bedoeld in artikel 1, onder h, van de Monumentenwet 1988, voor zover evident
of vermoedelijk van algemeen belang uit het oogpunt van de archeologische monumentenzorg. 1236
Archeologie bevindt zich grotendeels in de bodem en is daarmee niet zichtbaar. Hoewel bepaalde
landschapselementen of eerdere vondsten in de omgeving kunnen duiden op de aanwezigheid van
archeologische waarden, is dit pas zeker na een concrete vondst. Dit betekent dat onverwachte vondsten –
waaronder soms zeer substantiële – nooit zijn uit te sluiten. In dergelijke gevallen wordt gesproken van een
«archeologische toevalsvondst». Een voorbeeld is een boer die bij het ploegen de resten van een Romeinse
sarcofaag blootlegt. Zelfs is het denkbaar dat vooronderzoek aantoont dat er waarschijnlijk geen archeologische
waarden in de bodem aanwezig zijn, maar dat er tijdens de grondbewerking toch een belangrijke vondst wordt
gedaan. Een voorbeeld hiervan is de vondst van een Romeins schip in De Meern.

Van een bijzondere omstandigheid als bedoeld in hoofdstuk 19 is pas sprake als duidelijk is dat de
toevalsvondst van algemeen belang is of als het aannemelijk is dat de toevalsvondst van algemeen
belang is.
Soms zal pas uit nader onderzoek blijken wat de archeologische waarde van de toevalsvondst is, maar het kan
ook zijn dat deze direct duidelijk is, zoals bij bovengenoemde voorbeelden. Het algemeen belang kan zowel lokaal,
regionaal als (inter)nationaal zijn. Afhankelijk van de aard van het algemeen belang kan ook het bevoegd gezag
verschillen.
Het college van burgemeester en wethouders, in algemene zin verantwoordelijk voor de zorg voor het
bodemarchief, is in alle gevallen bevoegd gezag, tenzij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap als
bevoegd gezag optreedt. De Minister zal alleen zelf als bevoegd gezag kunnen optreden als een (inter)nationaal
belang in het geding is en zal daar bovendien terughoudend mee omgaan, gelet op de algemene
verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en wethouders. De bevoegdheden van de Minister zijn
in afdeling 19.2 geregeld. In die afdeling wordt ook bepaald dat de Minister en het college van burgemeester en

1235
1236

Idem, p.250.
Kamerstukken I, vergaderjaar 2014/15, 33 962, A, p.99.

684

wethouders elkaar in voorkomende gevallen op de hoogte brengen van een archeologische toevalsvondst van
algemeen belang. 1237

Alarmeringswaarden
Afdeling 19.3 bevat bevoegdheden en verplichtingen bij een overschrijding of dreigende overschrijding
van alarmeringswaarden. Hier worden bepalingen uit de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Wet
milieubeheer (alarm- en informatiedrempels) en de Waterwet (extreme hoogwaterstanden)
gebundeld.
Alarmeringswaarden geven aan wanneer de kwaliteit of staat van de fysieke leefomgeving of een
onderdeel daarvan zo is aangetast of dreigt te worden aangetast dat de bevolking of een deel daarvan
geïnformeerd moet worden om de risico’s voor de gezondheid van de bevolking of van bijzonder
gevoelige bevolkingsgroepen te beperken.
De waarden voor luchtkwaliteit, die zijn opgenomen in een bijlage bij de Wet milieubeheer, waaronder de alarmen informatiedrempels, worden in het Bal bestuur opnieuw (beleidsneutraal) vastgelegd. Bij ministeriële regeling
wordt bepaald wie bij de overschrijding van bepaalde waarden moet worden gewaarschuwd. Bij
luchtverontreiniging zijn dat de bevolking, betrokken overheden en instanties, bij hoogwaterstanden zijn dat de
beheerders van primaire waterkeringen. Verder kan bij ministeriële regeling worden bepaald welke maatregelen
aan de orde zijn en wie deze treft.
De huidige regeling dat de commissaris van de Koning algemene regels kan stellen bij (dreigende) overschrijding
van alarmeringswaarden voor luchtverontreiniging wordt voortgezet. De commissaris kan bijvoorbeeld een gebod
uitvaardigen om installaties, handelingen of activiteiten die bijdragen aan hoge concentraties van
luchtverontreinigende stoffen stil te leggen. In een afzonderlijke bepaling is de bevoegdheid van de commissaris
van de Koning opgenomen om tijdelijke algemene regels te geven om de gezondheidsrisico’s door
luchtverontreiniging te beperken.
Het procedurevoorschrift dat de commissaris van de Koning bij gebruikmaking van zijn regelstellende
bevoegdheid vooraf de Inspecteur voor de Leefomgeving en Transport om advies moet vragen is niet opgenomen
in de Omgevingswet. In dergelijke extreme situaties zal de commissaris altijd de daartoe geëigende instanties als
de Inspectie of het Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieuhygiëne om advies vragen voordat hij bij
besluit een verbod instelt.

Bij een overschrijding of dreigende overschrijding van alarmeringswaarden kan het nodig zijn dat
maatregelen of voorzieningen worden getroffen ter bescherming van de fysieke leefomgeving,
inclusief (en vooral) ter bescherming van de bevolking of bepaalde bevolkingsgroepen. Het gaat dan
bijvoorbeeld om alarmeringswaarden voor verontreinigende stoffen in de lucht (ozon).

Gevaar voor waterstaatswerken
In afdeling 19.4 zijn bepalingen uit paragraaf 5.5 van de Waterwet opgenomen. Het gaat hier om
verplichtingen voor de beheerder van waterstaatswerken om een calamiteitenplan op te stellen en
het houden van oefeningen in het doeltreffend optreden bij gevaar voor waterstaatswerken.
Ook bevat deze afdeling grondslagen voor het nemen van maatregelen bij buitengewone omstandigheden door
de waterbeheerder bij gevaar voor waterstaatswerken en door de provincie of de Minister als de beheerder
naar hun oordeel onvoldoende optreedt. Hierbij wordt een verband gelegd met de instructiebepalingen die in
afdeling 2.5 Omgevingswet zijn opgenomen. 1238
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Uitvoering van projecten bij schaarste
In afdeling 19.5 zijn bepalingen opgenomen uit hoofdstuk VII van de Woningwet: voorzieningen in
geval van buitengewone omstandigheden. Het gaat in deze afdeling om noodbevoegdheden bij zeer
ernstige omstandigheden zoals een natuurramp of een zeer ernstige economische crisis (bijvoorbeeld
een tijdelijke boycot of afname van gas- of olieleveranties vanuit het buitenland).
Bij dergelijke buitengewone omstandigheden kan het nodig zijn om buitengewone voorzieningen te treffen om
bij schaarste of dreigende schaarste aan arbeid, geld of materialen nationaal prioriteiten te stellen. Zo kan door
het Rijk worden ingegrepen opdat de nog aanwezige arbeidskrachten, geldmiddelen of materialen op die
plaatsen kunnen worden ingezet waar dat uit het oogpunt van algemeen belang vereist is.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kan daartoe een regeling opstellen waarin staat
welke projecten op het gebied van burgerlijke of utiliteitsbouw, grond, water- of wegenbouw of op enig ander
gebied van de bouwnijverheid, kunnen worden uitgevoerd. In de regeling kan ook worden bepaald dat het voor
opdrachtgevers, architecten, bouwondernemers, aannemers of andere betrokkenen verboden is projecten uit
te voeren, tenzij de Minister ontheffing verleent. Het betreft hier een (beleidsneutrale) voortzetting van de
regeling van de Woningwet.1239

Bevoegdheden bij landsverdediging
Tot slot is in afdeling 19.5 ook een noodbevoegdheid opgenomen voor de landsverdediging. Op grond
van deze afdeling kan in buitengewone omstandigheden worden bepaald dat de Omgevingswet niet
van toepassing is op een aan te wijzen activiteit voor de landsverdediging. Deze bepaling continueert
het huidige artikel 10.4 Wro en sluit aan bij de gangbare regulering van het staatsnoodrecht.1240
Tenslotte. Tot nu toe is niet gebleken dat er een «gat» zit in de bestaande bevoegdheden voor
bijzondere omstandigheden die nu in de Omgevingswet zijn gebundeld. Ook uit de advisering en de
consultatie is niet gebleken dat de regelingen niet compleet zouden zijn. De regering heeft derhalve
geen reden om aan te nemen dat de regeling in hoofdstuk 19 van de Omgevingswet onvoldoende zou
zijn. Overigens geldt aanvullend op hoofdstuk 19 de Wet veiligheidsregio’s, die onder meer regelingen
bevat voor rampen en crises. 1241

Regels bij ongewone voorvallen
De regels van hoofdstuk 19 van de wet richten zich niet direct tot de veroorzaker van een ongewoon
voorval. Beoogd is namelijk dat de rechtstreeks werkende regels over een ongewoon voorval bij alle
andere rechtstreeks werkende verplichtingen voor degene die een activiteit verricht staan. In lijn
hiermee bevat dit besluit regels gericht tot degene die een activiteit verricht waarop rijksregels van
toepassing zijn. 1242
De specifieke zorgplicht die bij de meeste activiteiten die onder dit besluit vallen is opgenomen heeft
ook betrekking op ongewone voorvallen. De maatregelen waartoe die specifieke zorgplichten
verplichten houden dus ook in maatregelen gericht op het voorkomen van ongewone voorvallen en,
als een ongewoon voorval zich toch voordoet, maatregelen om de gevolgen daarvan ongedaan te
maken.
Naast deze specifieke zorgplichten zijn bij verschillende activiteiten meer uitgewerkte voorschriften
over ongewone voorvallen (in het Bal) opgenomen. Deze bestaan uit drie typen voorschriften:
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a. inhoudelijke voorschriften die gericht zijn op het voorkomen of beperken van gevolgen van
ongewone voorvallen, zoals veiligheidsafstanden bij opslag van gevaarlijke stoffen en
verplichting tot het hebben van een lekbak bij het opslaan van bepaalde vloeistoffen;
b. de verplichting om het bevoegd gezag onverwijld te informeren over een ongewoon voorval;
c. de verplichting om bepaalde gegevens aan het bevoegd gezag te verstrekken over de
oorzaak en de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval, over de maatregelen die zijn
genomen om die nadelige gevolgen te voorkomen of te beperken en over maatregelen om te
voorkomen dat een zodanig voorval zich nogmaals kan voordoen.

De regels onder a) maken onderdeel uit van de paragrafen over de specifieke activiteiten, zoals het opslaan van gassen
(veiligheidsafstand) of vloeistoffen (lekbak). De regels over b en c zijn, indien deze worden gesteld, steeds aan het
begin van het hoofdstuk opgenomen en gelden voor alle in dat hoofdstuk gereguleerde activiteiten. Ze zijn ook van
toepassing als vergunningplicht geldt.
Indien het in een specifiek geval gegeven de omstandigheden nodig is dat het bevoegd gezag informatie als bedoeld
onder b) en c) hierboven ook ontvangt over gebeurtenissen die afwijken van het normale verloop van een activiteit
maar waardoor geen significante gevolgen voor de leefomgeving ontstaan of dreigen te ontstaan kan die verplichting
als maatwerkvoorschrift of vergunningvoorschrift worden gesteld.
Om de gepaste mate van spoed in de verplichting onder b) uit te drukken bij het informeren over een ongewoon
voorval is gekozen voor het begrip onverwijld. Dit houdt in dat zodra vastgesteld is dat er sprake is van een ongewoon
voorval het bevoegd gezag direct moet worden geïnformeerd; vertraging is gezien de gevolgen voor de gezondheid
en het milieu niet wenselijk. Dat is ook de reden dat het informeren vormvrij is: veelal zal infomeren telefonisch of
langs elektronische weg kunnen plaatsvinden. Wat de invulling van het begrip onverwijld is wordt wel ook door de
omstandigheden van het geval ingekleurd. Als omwille van het informeren handelingen zouden moeten worden
nagelaten die de nadelige gevolgen van het ongewoon voorval kunnen beperken moeten eerst die handelingen
worden verricht, en moet het bevoegd gezag direct daarna worden geïnformeerd. Het begrip onverwijld laat daar
ruimte voor.
Of door een afwijkende gebeurtenis significante nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving ontstaan of dreigen
te ontstaan en er sprake is van een ongewoon voorval is in eerste instantie een beoordeling die door degene die de
activiteit verricht plaatsvindt. Indien daarbij twijfel is over het wel of niet kunnen optreden van significante nadelige
gevolgen voor de leefomgeving is het wijs om het bevoegd gezag te informeren.
Voorbeeld. Bij een chemisch bedrijf wordt een breuk in een bovengrondse leiding waardoor bodembedreigende
stoffen worden getransporteerd geconstateerd, waarbij stoffen uit de leiding stromen. De medewerker die dit
constateert weet dat de leiding via een nabijgelegen afsluiter kan worden afgesloten, zodat de toevoer van
bodembedreigende stoffen wordt gestopt. Nadat hij dit heeft gedaan informeert hij degene die binnen het bedrijf
verantwoordelijk is voor maatregelen bij afwijkende gebeurtenissen. Die verantwoordelijke beoordeelt welke
gevolgen zijn ontstaan of dreigen te ontstaan. Als er weinig vloeistof uit de leiding is gestroomd en deze vloeistof
direct kan worden opgeruimd, bijvoorbeeld omdat de breuk boven een dichte verharding heeft plaatsgevonden, moet
dat opruimen gelet op de zorgplicht direct plaatsvinden, maar hoeft het bevoegd gezag niet te worden geïnformeerd.
Als de vloeistof gedurende langere tijd uit de leiding stroomde en in de onverharde bodem is gesijpeld is er sprake of
kan er sprake zijn van significante gevolgen voor de leefomgeving en dient het bevoegd gezag direct te worden
geïnformeerd.
De regels over ongewone voorvallen in dit besluit gelden alleen voor activiteiten die gelet op het uitgangspunt
“decentraal, tenzij” onder dit besluit zijn gebracht. Eventuele regels over ongewone voorvallen voor activiteiten die
dit besluit niet regelt kunnen decentraal worden gesteld. Zo is het goed denkbaar dat het omgevingsplan of de
waterschapsverordening regels zullen bevatten over ongewone voorvallen, bijvoorbeeld over het bij een ongewoon
voorval in regionaal oppervlaktewater geraken van verontreinigende stoffen als gevolg van het gedurende langere
tijd uitvallen van een individuele zuivering van afvalwater bij een in het buitengebied gelegen bedrijf, dat niet op het
openbaar riool is aangesloten. Als in de decentrale regels geen specifieke regels zijn opgenomen, geldt de algemene
zorgplicht van de wet. De regels van hoofdstuk 19 van de wet, gericht tot bestuursorganen, gelden overigens wel voor
alle ongewone voorvallen, dus ook ongewone voorvallen die plaatsvinden bij niet onder dit besluit geregelde
activiteiten.
Het is mogelijk dat bij een ongewoon voorval een situatie ontstaat waarbij het voor het beperken van gevolgen van
dat ongewoon voorval dringend nodig is activiteiten te verrichten waarvoor dit besluit regels bevat, maar waarbij die
regels op dat moment niet nageleefd kunnen worden. Darbij kan het zowel gaan om het verbod om de activiteit
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zonder melding of vergunning te verrichten als om inhoudelijke regels. Er is voor gekozen om voor deze situaties geen
regeling in het besluit op te nemen. Het is gelet op de onvoorspelbaarheid van ongewone voorvallen niet op voorhand
te bepalen, bij welke regels van dit besluit die afwijking gerechtvaardigd kan zijn. Dat hangt sterk af van de
omstandigheden in het specifieke geval. Wel zou een regel kunnen worden opgenomen, die in algemene zin het
kunnen afwijken van regels in het geval van ongewone voorvallen verwoordt. Voor opname van die regel is niet
gekozen. De bevoegde instanties hebben in die gevallen de mogelijkheid om af te zien van handhaving. Dat is niet
anders dan bij de meeste voorafgaand aan dit besluit geldende regelgeving. Voor zover die regelgeving een specifieke
regeling voor deze situaties bevatte, wat een enkele keer het geval was, komt die specifieke regeling vanwege
uniformiteit niet terug in dit besluit.
Als in het voorgaande voorbeeld een milieubedreigende vloeistof op de onverharde bodem is terechtgekomen kan
de verdere verspreiding daarvan richting het grondwater worden voorkomen door snel een deel van de bodem af te
graven en in afwachting van het afvoeren of reinigen daarvan tijdelijk op te slaan op een plek waar de stof niet richting
de bodem kan lekken. In de terminologie van de wet is dan sprake van een ontgrondingsactiviteit, die gelet op artikel
14.7 en 14.8 van dit besluit vergunningplichtig kan zijn. Uiteraard moet in dat geval niet het verlenen van de
vergunning worden afgewacht. De specifieke zorgplicht verplicht er zelfs toe, om maatregelen te nemen om nadelige
gevolgen van ongewone voorvallen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. In de voorafgaand aan dit
besluit geldende regelgeving was expliciet bepaald dat de Ontgrondingenwet en dus ook de daarin opgenomen
vergunningplicht niet van toepassing was bij activiteiten die volgden uit toepassing van de specifieke zorgplicht van
de Wet bodembescherming. Een vergelijkbare bepaling is in dit besluit niet opgenomen, omdat daarmee alleen het
aspect van bodembescherming aandacht zou krijgen, terwijl ook andere onderwerpen bij een ongewoon voorval om
handelen in afwijking van een vergunningplicht of andere regels kunnen noodzaken.
In specifieke gevallen kan het ook aan de orde zijn dat een ander dan de veroorzaken van een ongewoon voorval
gelet op dat voorval genoodzaakt is activiteiten in strijd met de regels te verrichten. Zo kan het zijn dat indien als
gevolg van een ongewoon voorval het gemeentelijk vuilwaterriool geen water meer afvoert, voor een daarop
aangesloten bedrijf een lozing langs een andere route gedurende bepaalde tijd onvermijdelijk is. Ook voor die
situaties bevat dit besluit geen regels.
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62.

Ontgrondingenwet

Met het begrip ontgrondingsactiviteit wordt gedoeld op het uitvoeren van ontgrondingen zoals
omschreven in de memorie van toelichting van (de Omgevingswet voor) de Ontgrondingenwet.
Aangezien het begrip ontgronding op zichzelf voldoende duidelijk is en iedere begripsomschrijving het
nadeel heeft dat latere verschijningsvormen mogelijk niet daardoor worden gedekt, is het niet nodig
en zelfs niet wenselijk geoordeeld in de wet een definitie te geven van het begrip ontgronding.
Alle werkzaamheden aan of in de hoogteligging van een terrein of waarbij de bodem van een water wordt
verlaagd, worden onder dit begrip samengevat. Het is duidelijk dat ook machinale ontgraving of
baggeractiviteit daaronder moet worden verstaan. Anderzijds valt de uitvoering van werkzaamheden in de
normale uitoefening van land-, tuin- en bosbouw, van normale onderhoudswerken en het delven, openen en
ruimen van graven naar spraakgebruik niet onder dat begrip. 1243

De Ontgrondingenwet omvat een vergunningsvereiste voor ontgrondingen en een grondslag voor
algemene regels. Daarnaast bevat de wet diverse procedures voor afstemming en coördinatie van
besluitvorming, die niet terugkeren omdat de Omgevingswet uitgaat van geïntegreerde
besluitvorming.
Het vergunningenstelsel wordt met de Omgevingswet geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Net
als onder de huidige Ontgrondingenwet blijft er ruimte voor provincies om regionaal maatwerk te
verlenen door vrijstelling te verlenen van het vergunningvereiste (artikel 5.2, eerste lid).
De uniformering van de procedures maakt wel dat de aanvraagvereisten en procedurebepalingen
(reguliere of uitgebreide procedure) landelijk uniform zullen worden, terwijl die nu verschillen van
bevoegd gezag tot bevoegd gezag.
Artikel 5.22 Omgevingswet regelt dat er - net als onder de Ontgrondingenwet - sprake is van een brede
belangenafweging. Getoetst wordt aan de doelen van de wet.
Dit sluit aan bij het brede belangenkader van de huidige Ontgrondingenwet. De toepassing daarvan wordt
ondersteund door beleidsregels of beleidsnota’s. Belangen die in veel gevallen spelen zijn:
a. de veiligheid en stabiliteit van de ontgronding, zoals het voorkomen van ongevallen van bezoekers aan de
locatie en verzakkingen in de omgeving;
b. een tijdige en passende herinrichting van het ontgronde terrein en de fysieke leefomgeving daarvan, met
inbegrip van het financieel of op een andere manier zekerstellen van de herinrichting en het beheer van dat
terrein na afloop van de ontgronding;
c. cultuurhistorische en landschappelijke belangen, waaronder archeologische, aardkundige en
paleontologische belangen.

De breedte van het belangenkader kan er wel toe leiden dat er overlap ontstaat tussen het
belangenkader van de vergunning voor de ontgrondingsactiviteit en andere voor een project te nemen
besluiten.
Dat is ook onder de huidige regelgeving al het geval, maar door het samenvoegen van de wettelijke stelsels kan
dat pregnanter naar voren komen. Daarbij geldt het lex-specialis-beginsel: de beoordeling van een specifieke
activiteit gebeurt volgens de beoordelingsregels voor die activiteit.
Verder geldt naar huidig recht «het primaat van de ruimtelijke ordening». Dat houdt onder de Omgevingswet
in dat afwegingen die gemaakt worden of zijn als onderdeel van het wijzigen van een omgevingsplan dat de
uitvoering van een ontgrondingsactiviteit mogelijk maakt of bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor
een afwijkactiviteit, niet (opnieuw) aan de orde zijn bij het verlenen van de omgevingsvergunning voor een
ontgrondingsactiviteit. Dit zal zo nodig in de beoordelingsregels verduidelijkt worden.

1243

(Kamerstukken II 1960/61, 6338, nr. 3.
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De grondslag voor financiële voorschriften in vergunningen voor ontgrondingen is beleidsneutraal
overgenomen in artikel 13.5. Het gaat om:
1.

2.

de bevoegdheid om te bepalen dat een vergunninghouder het ontgronde gebied niet zelf hoeft te herinrichten,
maar in plaats daarvan een bedrag moet betalen;
de bevoegdheid om de vergunninghouder te verplichten de kosten te betalen van het beheer van het ontgronde
gebied en de aanpassingsinrichting van de omgeving en het beheer daarvan.

Al geruime tijd is het beleid, dat de ontgronder ook verantwoordelijk is voor de herinrichting van een
gebied en de financiering van het beheer. Als de ontgronder, zoals tegenwoordig gebruikelijk, de
herinrichting zelf uitvoert of laat uitvoeren is betaling van een bedrag vanzelfsprekend niet vereist. 1244
Als andere partijen een rol spelen, heeft het de voorkeur om langs minnelijke weg overeenstemming te bereiken
over alle aspecten die van belang zijn en dat neer te leggen in een privaatrechtelijke overeenkomst. De
financiële bepaling is echter nodig om achter de hand te hebben voor het geval dat de omstandigheden bij een
specifiek project daar om vragen. Het achterwege laten zou betekenen dat een veroorzaker onder zijn
verplichtingen uitkomt, wat tot extra lasten voor het bevoegd gezag leidt. De Omgevingswet biedt een basis
voor het stellen van dergelijke voorschriften. De nadere uitwerking vindt plaats bij algemene maatregel van
bestuur.

Algemene regels voor ontgrondingen in rijkswateren kunnen worden gebaseerd op artikel 4.3, tweede
lid, aanhef en onder a, dat een grondslag biedt voor algemene rijksregels. Voor zover er decentraal
behoefte is aan algemene regels kunnen die regels worden opgenomen in de omgevingsverordening
of het omgevingsplan.
In de wetten die in de Omgevingswet integreren, wordt in het huidige recht bij sommige activiteiten de
mogelijkheid geboden voor lokale afwegingsruimte ten aanzien van het bijstellen van de grenzen van door de
wet benoemde vergunningplichtige gevallen. Deze mogelijkheid komt
bijvoorbeeld voor in de
Ontgrondingenwet. De Omgevingswet biedt de mogelijkheid voor het decentrale bestuursorgaan om deze
grens naar boven of naar beneden bij te stellen, binnen bij algemene maatregel van bestuur aangegeven
grenzen.

Ontgrondingsactiviteiten in het winterbed van een tot de rijkswateren behorende rivier, zoals de grote
rivieren, en buiten de rijkswateren, zijn in het Bal aangewezen als activiteit waarvoor gedeputeerde
staten bevoegd gezag zijn op de enkelvoudige aanvraag om een omgevingsvergunning te beslissen.
Voor ontgrondingsactiviteiten anders dan die genoemd in artikel 5.10 Omgevingswet is de Minister
bevoegd. Hierbij wordt gedacht aan de huidige bevoegdheden van het Rijk met betrekking tot
ontgrondingsactiviteiten op grond van de Ontgrondingenwet.

1244

Kamerstukken II, vergaderjaar 2014–2015, 33 962, nr.3, p.206.
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63.

Overgangsrecht

Hieronder wordt kort het belangrijkste voorgenomen overgangsrecht geschetst met betrekking tot de
invoering van een aantal nieuwe instrumenten uit de Omgevingswet: het omgevingsplan, de
omgevings-verordening, de omgevingsvisies en programma’s. Dit overgangsrecht krijgt voor een deel
zijn beslag in de Invoeringswet en voor een deel in het Invoeringsbesluit. 1245

Omgevingsvisie en programma’s
Het vaststellen van een integrale omgevingsvisie door provincies en gemeenten hoeft niet per sé vooraf
hoeft te gaan aan het vaststellen van de omgevingsverordening of de uitbouw van het omgevingsplan.
De nationale, provinciale en gemeentelijke omgevingsvisies moeten de hoofdzaken bevatten van het integrale
beleid voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie gaat daarbij in op de samenhang tussen aspecten als
ruimte, water, milieu, natuur en landschap. De omgevingsvisie komt in de plaats van gebiedsdekkende
structuurvisies, de relevante delen van de natuurvisie, verkeers- en vervoerplannen, strategische gedeelten van
nationale en provinciale waterplannen en milieubeleidsplannen. De meer uitvoeringsgerichte uitwerking van
het beleid op hoofdlijnen naar aspecten of deelgebieden kan plaats vinden in programma’s. De voorbereiding
van de nationale omgevingsvisie is op stoom. Ik zie op dit moment daarom geen aanleiding hiervoor een
overgangstermijn te regelen.
Ook provincies en gemeenten moeten een integrale omgevingsvisie maken. Ik zie dat een aantal gemeenten en
provincies hiermee al voortvarend aan de slag is. Ik bekijk met de VNG hoe de overgangstermijn voor de
wettelijke verplichting tot vaststelling van een gemeentelijke omgevingsvisie eruit moet zien. Voor provincies
bekijk ik nog of een overgangstermijn nodig is. Voor de periode dat de omgevingsvisie nog niet gereed hoeft te
zijn, zal de invoeringswet ervoor zorgen dat bestaande structuurvisies of plannen met een strategisch karakter
hun geldigheid behouden. Op die wijze wordt een «beleidsvacuüm» voorkomen.
De verbeteringen en nieuwe mogelijkheden van het stelsel dienen, gelet op de doelen van de wet en de opgaven
waarvoor de betreffende overheden staan, zo snel mogelijk na inwerkingtreding van het stelsel te worden
benut. Het nog niet gereed zijn van de integrale omgevingsvisie hoeft daaraan niet in de weg te staan.

Omgevingsverordeningen en omgevingsplannen zijn, gelet op het karakter van de beleidscyclus, bij
uitstek bedoeld als dynamische documenten waarin wijzigingen in het beleid op ieder moment kunnen
worden verwerkt. Afhankelijk van de lokale context kan het dan ook ondoelmatig zijn om te wachten
op het gereed zijn van een integrale omgevingsvisie. De regering laat het aan de betreffende
overheden over om zelf te bezien wat de meest doelmatige en doeltreffende volgorde van handelen
is.

Overgangsrecht bestemminsplan
Het overgangsrecht van de invoeringswet zal alle bestemmingsplannen, beheersverordeningen,
exploitatieplannen e.d. van een gemeente gelijk stellen met het omgevingsplan. Op het moment van
inwerkingtreding van de Omgevingswet ontstaat dan per gemeente van rechtswege één
gemeentedekkend omgevingsplan. Dat plan zal nog niet voldoen aan alle eisen van de Omgevingswet.
Gemeenten hebben vervolgens de taak om dit plan uit te bouwen naar een omgevingsplan dat volledig
voldoet aan de eisen van de Omgevingswet, zowel wat de inhoudelijke eisen als de digitaliserings-eisen
betreft.
Het bestaat immers, zoals ik hiervoor heb aangegeven, uit de afzonderlijke bestemmingsplannen en enkele
andere instrumenten. Het omgevingsplan van rechtswege is immers nog gericht op de «goede ruimtelijke
ordening» en dus nog niet op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Het omgevingsplan van
rechtswege bevat ook nog geen omgevingswaarden of regels voor de bescherming van bijvoorbeeld het milieu.
Ook voldoet het nog niet aan de nieuwe digitale standaarden. In de Invoeringsregelgeving zal worden bepaald
waaraan het omgevingsplan minimaal moet voldoen, zolang nog niet aan alle wettelijke eisen hoeft te worden
voldaan. Daarbij zal er ook in voorzien worden dat de digitale ondersteuning van de ruimtelijke plannen op
www.ruimtelijkeplannen.nl gedurende een nog te bepalen termijn zal blijven functioneren zodat zij beschikbaar
1245
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blijven. Wanneer de gemeentelijke omgevingsplannen aan alle wettelijke eisen van de Omgevingswet moeten
voldoen en hoe dat in overgangsrecht te vertalen, vormen nog punten van overleg met de gemeenten en de
VNG.1246
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Kamerstukken II, vergaderjaar 2015/16, 33 962, nr. 185, p.12.
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64.

Planwet verkeer en Vervoer

De Planwet zal geheel opgaan in de Omgevingswet. De Planwet verkeer en vervoer van 1998 bevat
een lichte planstructuur voor het verkeers- en vervoerbeleid. De wet gaat er van uit dat op alle niveaus
samenhangende planvorming op het terrein van verkeer en vervoer plaatsvindt.
Voor het Rijk in een nationaal plan, voor provincies en zeven Wgr-plusregio’s in provinciale, respectievelijk
regionale verkeers- en vervoerplannen. Voor de gemeenten geldt dat er zichtbaar een samenhangend en
uitvoeringsgericht verkeers- en vervoerbeleid wordt gevoerd.

Met de Planwet verkeer en vervoer wordt in de eerste plaats beoogd de horizontale en verticale
samenhang van het verkeers- en vervoerbeleid met ander beleid en de uitvoering daarvan te
bevorderen. Horizontaal door de koppeling aan de plannen op grond van de Wro, waardoor op alle
bestuurlijke niveaus afstemming op de ruimtelijke plannen is verzekerd. Verticaal in de eerste plaats
door de inbreng van decentrale overheden te verzekeren bij de voorbereiding van het nationale beleid
in het Bestuurlijk koepeloverleg. En in de tweede plaats door de verplichting voor de decentrale
overheden de essentiële onderdelen van beleid uit te werken in decentrale plannen of beleid.
De Planwet laat ruimte voor regionale differentiatie en maatwerk door doelstellingen niet in de wet
maar in de plannen op te nemen in samenspraak met alle betrokken decentrale overheden. In het
planstelsel van de Omgevingswet past geen zelfstandig strategisch plan voor verkeer en vervoer. Daar
is ook geen noodzaak toe. In de praktijk ontwikkelen de betrokken overheden hun verkeers- en
vervoerbeleid al steeds meer gezamenlijk, pakken opgaven gebiedsgericht op en stemmen verkeersen vervoerbeleid en de uitvoering daarvan af op ontwikkelingen van ruimte en economie. De
bestaande praktijk van de gebiedsagenda’s en het bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma
Infrastructuur, Ruimte en Transport heeft daaraan bijgedragen.
Het laten opgaan van de Planwet in het omgevingsrecht bevestigt deze aanpak en zal deze versterken. De
Planwet kent – naast het provinciale plan – een zelfstandige planverplichting voor zeven Wgr-plusregio’s die
verkeers- en vervoertaken verrichten. Het provinciale verkeers- en vervoerplan heeft voor het grondgebied van
die regio’s uitsluitend betekenis waar het betreft de bovenregionale samenhang. De Wgr-plusregio’s worden
opgeheven. De verkeers- en vervoertaken van de huidige Wgr-plusregio’s worden – behalve voor twee
vervoerregio’s – ondergebracht bij de provincies.

Het verkeers- en vervoerbeleid kan integraal onderdeel zijn van de provinciale omgevingsvisie. De
twee vrijwillige vervoerregio’s die in de visie van het kabinet worden ingericht in de Noordvleugel en
de Zuidvleugel van de Randstad hebben als belangrijkste taken een samenhangend regionaal verkeersen vervoerbeleid, inclusief het regionaal openbaar vervoer en efficiënte uitvoering. Daartoe zal het
kabinet aan de vervoerregio’s rechtstreeks de OV-taken en middelen toekennen, die vrijvallen bij de
afschaffing van de Wgr-plusregio’s.
Omdat in de plannen van het kabinet de provincies deelnemen aan de vrijwillige gemeenschappelijke regeling
waarmee beide vervoerregio’s worden ingesteld, mag worden verwacht dat in de vervoerregio samenwerkende
partijen een samenhangende visie ontwikkelen op verkeer en vervoer in die regio. In deze situatie is het niet
nodig voor de vervoerregio’s een afzonderlijke wettelijke planvoorziening in de Omgevingswet te treffen.

De in goed overleg in de vervoerregio tot stand gebrachte visie kan de provincie vervolgens verwerken
in de provinciale omgevingsvisie.
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65.

Spoedwet wegverbreding

De Spoedwet wegverbreding ziet toe op spoedige realisatie van een afgebakend aantal projecten. De
wet kan worden ingetrokken bij inwerkingtreding van de Omgevingswet, omdat de projecten waarop
de wet ziet dan gerealiseerd zijn.
Via overgangsbepalingen zal zo nodig worden voorzien in doorlopende verplichtingen waarvoor nog
nazorg nodig is zoals geluidplannen en nadeelcompensaties van die projecten.
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66.

Stedelijk waterbeheer

De belangrijkste consequenties op een rij:
• Zorgplichten blijven ongewijzigd
• Inzameling en transport van stedelijk afvalwater
• Hemelwaterzorgplicht
• Grondwaterzorgplicht
• Zuivering stedelijk afvalwater
• Regionaal watersysteembeheer (kwaliteit / kwantiteit)
• GRP niet langer wettelijk verplicht
• Omgevingsvisie, omgevingsplan en uitvoeringsprogramma
• Ontheffing zorgplicht afvalwater buitengebied (GS) vervalt
• Veranderingen lozingsregelgeving • Meer ruimte voor decentrale regelgeving
• Amvb’s nog in de maak!  Nog meer afstemming gemeente en waterbeheerder!
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67.

Subsidies

De Omgevingswet voorziet niet in bepalingen over subsidies, hoewel deze wel zijn opgenomen in een
aantal in de Omgevingswet te integreren wetten, zoals de Wet milieubeheer. De meeste bepalingen
over subsidies zijn geïntegreerd in twee andere wetten: de Kaderwet subsidies I en M en in een
aanvulling van de Kaderwet overige BZK-subsidies.
De Kaderwet subsidies I en M vervangt de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat en de subsidiebepalingen
in enkele VROM-wetten. Met de Kaderwet wordt een basis geboden voor subsidies van het Ministerie aan derden
en aan overheden. Het gaat om alle vormen van financiële regelingen die vallen binnen het begrip «subsidie»
zoals omschreven in artikel 4:21 Awb.
Bij de totstandkoming van de subsidieregelingen worden de te verstrekken subsidies getoetst aan de artikelen
107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de vraag of er sprake is van
staatssteun. Bij volledige inwerkingtreding van de Kaderwet subsidies I en M zullen paragraaf 3.2 van hoofdstuk
VII van de Wet bodembescherming, titel 15.3 van de Wet milieubeheer en afdeling 6.3 Wro vervallen. De
Kaderwet bestrijkt niet de intrekking van bepalingen over geluidsubsidies in de Wet geluidhinder. Dat wordt
geregeld bij de intrekking van die wet. Vooralsnog lijken bepalingen over subsidies niet nodig te zijn in de
Omgevingswet.
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Tracéwet
De Tracéwet gaat geheel op in de Omgevingswet. Deze wet beschrijft een procedure voor de
totstandkoming van besluiten over aanleg en wijziging van infrastructuurprojecten van nationaal
belang. De procedure is per 1 januari 2012 aangepast aan de adviezen van de Commissie versnelling
besluitvorming infrastructurele projecten.
De regeling voor het projectbesluit in afdeling 5.2 Omgevingswet is gebaseerd op de procedure van de huidige
Tracéwet en is daarmee ook de voorziene opvolger van het tracébesluit. De nieuwe regeling geldt voor een breder
scala aan projecten dan infrastructuurprojecten. Om dit mogelijk te maken is de regeling uit de huidige Tracéwet
veralgemeniseerd.
Begrippen uit de Tracéwet komen niet allemaal letterlijk terug in de Omgevingswet, maar zijn ondergebracht in
meer algemene begrippen. De startbeslissing heet onder de Omgevingswet bijvoorbeeld het «voornemen» tot
het starten van een verkenning.

In de algemene regeling in de Omgevingswet is de voorkeursbeslissing een facultatieve stap. Het is
aan het bevoegd gezag om te beoordelen of het nemen van een voorkeursbeslissing meerwaarde heeft
voor het specifieke project.
Voor de grote tracébesluiten is het naar het oordeel van de regering – op basis van de opgedane
ervaringen met de Tracéwet – op voorhand wel wenselijk om een verplichting tot het nemen van
voorkeursbeslissingen op te nemen. Voor deze projecten is daarom wel gekozen voor een continuering
van de bepalingen uit de Tracéwet ter implementatie van de adviezen over de «sneller en beter»aanpak.
Voor projecten die nu onder het regime van de Tracéwet vallen, geldt dat in de wet is geregeld
wanneer in ieder geval een voorkeursbeslissing wordt genomen (artikel 5.44). Deze bepaling is in de
Omgevingswet overgenomen om de continuïteit van de huidige wettelijke regeling te borgen en zo
veel als mogelijk recht te doen aan de adviezen van de Commissie versnelling besluitvorming
infrastructurele projecten.
De oplevertoets daarentegen heeft geen generieke regeling gekregen in de Omgevingswet. Het doel
van deze bepaling, inzicht geven in de werkelijk optredende (milieu)gevolgen en eventueel bijsturen,
wordt in de Omgevingswet overgenomen door de bepalingen die zijn gericht op het vastleggen van de
beleidscyclus. Het monitoren van de staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving en het nemen van
maatregelen bij dreigende overschrijdingen wordt op programmaniveau vormgegeven. Daar waar dit
niet toereikend is, kunnen aan de vergunning of – als die vergunning in het projectbesluit is
meegenomen – aan het projectbesluit voorschriften worden verbonden.
Uit de toelichting op artikel 10 van de Tracéwet blijkt dat beoogd is de oplevertoets alleen betrekking te laten
hebben op de aspecten luchtkwaliteit, geluidhinder en natuur. Deze aspecten worden via de bestaande
monitoringsprogramma’s gedekt. Hiermee, en door de mogelijkheid om projectspecifieke voorschriften te stellen
over monitoring, is een generieke regeling voor de oplevertoets niet meer noodzakelijk.
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68.

Vergunningvrij Bouwen

Door de Invoeringswet wordt het in artikel 5.1 neergelegde verbod om te bouwen zonder
omgevingsvergunning verplaatst van lid 1 naar lid 2.Het eerste lid van artikel 5.1 geeft aan dat een
vergunning nodig is, tenzij het betreft een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen geval,
terwijl lid 2 aangeeft dat het verboden is te bouwen zonder omgevingsvergunning voor zover het
betreft een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen geval. Bouwen is van in basis
“vergunningplichtig tenzij het vergunningvrij is indien het past binnen de regels in de AMvB” verandert
in “vergunningvrij, tenzij er in de AMvB is geregeld dat er toch een vergunning voor nodig is.”
Daarnaast zien we nu ook in artikel 5.1 dat de vergunning brandveilig gebruik nu echt is verdwenen uit de
Omgevingswet. Ook de uitzondering om in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning brandveilig gebruik te
kunnen vragen genoemd in artikel 5.2 is geschrapt.

In het huidige systeem bepaalt het Rijk tot in detail welke gebouwen gemeenten niet mogen toetsen
aan het bouwbesluit, de welstandseisen en het bestemmingsplan. Dit regime schuurt echter met de
Omgevingswet, die de verantwoordelijkheid voor omgevingskwaliteit juist bij de gemeenten neerlegt.
In de Omgevingswet wordt het systeem gewijzigd: niet het rijk, maar de gemeenten bepalen voortaan
in hun omgevingsplan waar en wat vergunningvrij gebouwd mag worden. Er is één voorbehoud: via
een instructieregel zullen gemeenten worden verplicht om in hun omgevingsplannen op te nemen dat
bepaalde bouwwerken tot een bepaald volume vergunningvrij gebouwd moeten kunnen worden.
In het Bbl wordt de regeling voor het vergunningvrije bouwen verder uitgewerkt. De regeling is echter
momenteel nog niet uitgekristalliseerd. Mogelijk is dat de instructieregel flexibele toepassing van de regels
toestaat (uiteraard goed gemotiveerd). Dat geeft ruimte om te variëren. Op plaatsen die uit een oogpunt van
ruimtelijke kwaliteit of cultuurhistorie heel kwetsbaar zijn, kan de gemeente het vergunningvrij bouwen
onmogelijk maken, terwijl in minder gevoelige situaties een veel ruimere categorie bouwwerken vergunningvrij
gemaakt kan worden. Het streven is er op gericht om bij de toepassing van generieke eisen locatiespecifieke
omstandigheden te laten meewegen.

De term «bepaalde veel voorkomende bouwwerken» wordt gebruikt om aan te geven dat gemeenten
er bij het bepalen van de vergunningplicht voor bouwwerken in het omgevingsplan, voor moeten
zorgen dat «veel voorkomende bouwwerken» die nu vergunningvrij zijn dat ook onder het nieuwe
stelsel blijven.
Daarbij moet gedacht aan de categorie bouwwerken die momenteel in artikel 2 van bijlage II van het Besluit
omgevingsrecht zijn aangewezen. Het betreft hier onder meer bijbehorende bouwwerken (aan- en uitbouwen
en bijgebouwen) in achtererfgebied, dakkapellen aan de zij- of achtergevel en erf- of perceelsafscheidingen.
Het gaat hierbij dus niet om (een rijtje) eengezinswoningen. Een en ander zal verder worden uitgewerkt in het
Invoeringsbesluit. 1247
Voor wat betreft de rechtsbeschermingsmogelijkheden geldt dat bij vergunningvrij bouwen geen sprake is van
een voorafgaand toestemmingsvereiste (een omgevingsvergunning). Er ontbreekt dus een preventieve
beschikking waartegen bezwaar en beroep kan worden ingesteld. Dit betekent echter niet dat er sprake is van
verminderde rechtsbeschermingsmogelijkheden.
Indien er ten onrechte zonder omgevingsvergunning wordt gehandeld of het bouwen vindt plaats in strijd met
de van toepassing zijnde regels, kan er handhavend worden opgetreden en kan er ook door belanghebbenden
een handhavingsverzoek aan het bevoegd gezag worden gedaan. Derdebelanghebbenden kunnen er in beginsel
aanspraak op maken dat er wordt gebouwd conform de regels. Net zo goed als dat zij er bij omgevingsvergunningplichtige bouwwerken aanspraak op kunnen maken dat er wordt gebouwd conform de verleende
vergunning.
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Een derdebelanghebbende kan het bevoegd gezag altijd vragen om te onderzoeken of er is voldaan
aan de voorschriften en zo nodig passende maatregelen te treffen. Tegen de beslissing die het bevoegd
gezag op zo’n verzoek om handhaving neemt, is altijd rechtsbescherming mogelijk op grond van de
bezwaar- en beroepsprocedure uit de Awb. Dat geldt voor de persoon die wordt aangesproken omdat
hij in strijd met de regels zou hebben gehandeld, maar ook voor de derdebelanghebbende die om
handhaving verzoekt.
Indien iemand voornemens is om zonder omgevingsvergunning te bouwen, doet deze persoon er overigens
verstandig aan om zich van tevoren goed te informeren over de vraag welke eisen er voor dat bouwen gelden.
Ook is het een goed gebruik om eventuele buren van een bouwvoornemen in kennis te stellen.

Indien er overigens een verschil van mening bestaat over de vraag of voor een bepaalde bouwactiviteit
een omgevingsvergunning is vereist, geldt, analoog aan de vaste jurisprudentie van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake andere vergunningvereisten, als hoofdregel dat er
voor het verkrijgen van duidelijkheid hieromtrent op de voorgeschreven wijze een aanvraag om
omgevingsvergunning kan worden ingediend.
In het kader van zo’n aanvraag zal het bevoegd gezag als voorvraag moeten beoordelen of er voor het
bouwvoornemen een omgevingsvergunning is vereist. Het oordeel van het bevoegd gezag daaromtrent kan in
het kader van bezwaar en beroep tegen het besluit dat op de aanvraag om omgevingsvergunning wordt
genomen worden aangevochten.
Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als het doen van een aanvraag voor een vergunning onevenredig
bezwarend is, dan wel indien het doen van een verzoek om het treffen van handhavingsmaatregelen wegens
het intreden van onomkeerbare gevolgen of anderszins onevenredig bezwarend is. Verwezen wordt naar de
uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 18 augustus 2004/22.
Het bovenstaande neemt niet weg dat het onvermijdelijk is dat de rechter zich soms zal moeten buigen over
geschillen in de rechtspraktijk. Dat geldt echter zowel voor activiteiten waarvoor een vergunning nodig is, als
voor activiteiten waarvoor algemene regels gelden. Zoals al aangegeven wordt het beeld niet herkend dat er
van een «run op de rechter» sprake is sinds er wordt gewerkt met een landelijke categorie van vergunningvrije
bouwwerken. Wel wordt herkend dat de laatste aanpassingen die in 2014 zijn doorgevoerd, in de praktijk nog
tot vragen leiden in de toepassing.
De regeling voor het vergunningvrij bouwen is echter overal gelijk en laat zich om die reden adequaat toelichten
en ondersteunen met voorlichtingsmateriaal. In contact met een aantal gemeenten wordt het voorlichtingsmateriaal momenteel herzien en verduidelijkt met ondersteunend beeldmateriaal. Er is ook een internettool
op www.omgevingsloket.nl beschikbaar, aan de hand waarvan met de vergunningencheck via een zogenoemde
vragenboom kan worden nagegaan of voor een bepaald bouwvoornemen een vergunning nodig is. Goede
voorlichting kan immers helpen om meningsverschillen over de toepassing van de regels te voorkomen en de
gang naar de rechter waar mogelijk te beperken. 1248

Onder de huidige regelgeving zijn veel eenvoudige bouwwerken vergunningplichtig, omdat ze
bijvoorbeeld aan de voorkant van een gebouw gebouwd worden of vanwege hun omvang. Denk
bijvoorbeeld aan een dakkapel aan de voorzijde of een te grote aanbouw aan een woning. Onder het
nieuwe stelsel worden dit soort bouwwerken Bouwbesluittoetsvrij. Dit wil zeggen dat ze wel
vergunningplichtig blijven, maar dat de vergunningaanvragen niet aan het Bouwbesluit worden
getoetst. Dus bij de vergunningaanvraag voor dakkapel of aan- of uitbouw hoeven ook geen gegevens
met betrekking tot het Bouwbesluit meegeleverd te worden. Op bouwwerken die Bouwbesluittoetsvrij
zijn, is geen private kwaliteitsborging van toepassing.
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69.

Waterwet

Dee Waterwet gaat – vooralsnog gedeeltelijk - op in de Omgevingswet. Deze wet is gericht op integraal
waterbeheer. In de Waterwet zijn acht wetten op het gebied van waterbeheer en zes
vergunningstelsels geïntegreerd. De Waterwet heeft in zekere zin model gestaan voor de
Omgevingswet, die op vergelijkbare wijze is opgebouwd.
De verantwoordelijkheid voor het beleid en het beheer van water is in Nederland bij diverse
bestuursorganen belegd. Het waterdomein onderscheidt zich van andere domeinen, omdat hier een
deel van de taken is belegd bij een functionele bestuurslaag: het waterschap.
Dit heeft gevolgen voor de vormgeving van het planstelsel voor het waterdomein. Daarbij zijn er op het terrein
van water verplichtingen volgend uit de EU-richtlijnen die – mede gelet op de bestuurlijke organisatie in
Nederland – vragen om specifieke planvereisten of planverplichtingen voor elk van deze bestuursorganen. Vooral
bij het regionale waterbeheer komt de bijzondere situatie in het waterdomein tot uiting. Daar zijn de
beleidsformulering en de uitvoering verdeeld over twee bestuurslagen, respectievelijk de provincie en het
waterschap, waarbij de provincie toezicht houdt op de taakuitvoering door waterschappen. Het stelsel van de
Omgevingswet is op enkele punten aan deze bijzondere situatie aangepast om het stelsel optimaal tot zijn recht
te laten komen. In de Omgevingswet is getracht zo veel mogelijk bij de huidige praktijk aan te sluiten, uitgaande
van de huidige bevoegdheidsverdeling en Europese eisen aan het waterbeleid.

In de omgevingsvisies op nationaal en provinciaal niveau wordt het strategische omgevingsbeleid,
inclusief het waterbeleid, uitgewerkt. De omgevingsvisie blijft zo veel mogelijk vormvrij. Het meer
uitvoeringsgerichte waterbeleid en operationele zaken krijgen een plaats in waterprogramma’s op
nationaal, provinciaal en waterschapsniveau.
In het nationale waterprogramma wordt ook het huidige beheerplan voor de rijkswateren geïntegreerd. Ook de
Europees verplichte stroomgebiedsbeheerplannen en overstromingsrisicobeheer-plannen hebben in de
Omgevingswet de vorm van een programma. De waterschappen, de provincies en het Rijk volgen in hun
waterprogramma’s de Europese zesjaarlijkse cyclus. Zij stellen gezamenlijk de doelen, ambities en maatregelen
op grond van de kaderrichtlijn water en de richtlijn overstromingsrisico’s vast. Om de Europese eisen op adequate
wijze te implementeren zijn de water-programma’s voor waterschappen, provincies en het Rijk verplicht.

Op deze manier wordt bereikt dat in de omgevingsvisie de nadruk ligt op integraal beleid (inclusief
water) en in de waterprogramma’s op samenhangend (vooral uitvoeringsgericht) waterbeleid en het
waterbeheer. Hierdoor is het mogelijk een efficiënt en consistent waterbeheer te voeren waarin
maatregelen waar mogelijk worden gekoppeld.
In het Bestuursakkoord Water is afgesproken dat het Rijk en de provincies geen afzonderlijke nationale en
regionale waterplannen meer maken en dat de provinciale goedkeuring van waterbeheerplannen van
waterschappen komt te vervallen. Wel is daarbij aangetekend dat een correcte implementatie van EU-richtlijnen
moet zijn geborgd.

Met het oog hierop is ervoor gekozen in de Omgevingswet waterprogramma’s voor te schrijven op
nationaal niveau en op regionaal niveau. De omgevingsvisie heeft in hogere mate dan het huidige
nationale en regionale waterplan een strategische functie.
Vanuit de gedachte van samenhangend (integraal) waterbeheer is daarnaast behoefte aan nadere
uitwerking in waterprogramma’s. In verplichte waterprogramma’s van het Rijk, de provincie en het
waterschap met een cyclus van zes jaar wordt hieraan uitwerking gegeven.
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De nationale en regionale waterprogramma’s bevatten vooral de nationale en Europese kaders voor het beheer
van watersystemen. Dit betekent dus ook dat voor de uitvoering van EU-richtlijnen sterk de nadruk komt te liggen
op waterprogramma’s op het niveau van het Rijk, de provincies en de waterschappen, bijvoorbeeld voor de
uitwerking van doelen voor nationale en regionale watersystemen. Uiteraard is wel overwogen om de nationale
en regionale waterprogramma’s te laten vervallen en de Europese elementen uit die plannen op te nemen in de
omgevingsvisie of in algemene regels (bijvoorbeeld de omgevingsverordening). Daarvoor is uiteindelijk niet
gekozen.
Als de implementatie zou worden gekoppeld aan de omgevingsvisie, dan zou deze onevenredig worden belast
met planvereisten uit het waterdomein en bovendien zou deze elke zes jaar moeten worden aangepast. Daarmee
komt het vormvrije en beleidsmatige karakter van de visie onder druk.

Ook is overwogen op regionaal niveau de doelen in provinciale omgevingsverordeningen op te nemen.
Deze doelen zijn echter niet concreet genoeg om in de vorm van (instructie)regels in een verordening
uit te werken.
Het leidt tot extra regeldruk en juridisering van het waterbeleid. Het bepalen van de doelen heeft ook veel meer
een beleidsmatig karakter, waarbij in samenspraak met het waterschap een beleidsafweging wordt gemaakt
tussen doelen, ambities en maatregelen. Er is geen sprake van het eenzijdig (hiërarchisch) opleggen van een
verplichting.
Gezien de kaderstellende en toezichthoudende rol van de algemene bestuurslaag van de provincie voor de
functionele bestuurslaag van het waterschap, voorziet de Omgevingswet wel in doorwerking van regionale
waterprogramma’s naar waterbeheerprogramma’s van waterschappen. Dit is geregeld door in de
Omgevingswet op te nemen dat de waterschappen «rekening houden met» het regionale waterprogramma. Het
gaat dan om de Europese elementen van het regionale waterprogramma.
Overigens hebben het Interprovinciaal overleg en de Unie van Waterschappen inmiddels gezamenlijk een
handreiking opgesteld over hoe zij invulling geven aan hun onderlinge relatie bij het opstellen van
waterprogramma’s.

De geplande wijziging van de Waterwet tot afschaffing van de provinciale goedkeuring op de
waterbeheerprogramma’s, zoals afgesproken in het Bestuursakkoord Water, is in de Omgevingswet
overgenomen.
Provincies hebben op basis van het generieke toezichtinstrumentarium voldoende mogelijkheden om
ordentelijke doorvertaling van het provinciale omgevingsbeleid door de waterschappen te borgen. De
Omgevingswet houdt nadrukkelijk de mogelijkheid voor bestuursorganen open om een gezamenlijk programma
op te stellen. Zo kunnen bijvoorbeeld voor (deel)stroomgebieden gezamenlijke waterprogramma’s worden
vastgesteld van provincie(s) en waterschap(pen) of regionale waterprogramma’s worden gecombineerd met
beheerplannen voor Natura 2000-gebieden.

De opname van de Waterwet in de Omgevingswet borgt een goede integratie van besluitvorming over
wateronderwerpen bij besluiten over andere onderwerpen en omgekeerd. De planverplichtingen zijn
aangepast aan het voorgestelde generieke planstelsel. Zo gaat het strategische gedeelte van het
waterplan op in de omgevingsvergunning. Het waterbeheerprogramma kan als programma in de zin
van de ow worden beschouwd.
De Omgevingswet biedt een generieke regeling voor alle onderwerpen die de Waterwet al regelt voor
water, zoals het stellen van doelstellingen en normen, het maken van plannen en het reguleren van
activiteiten door middel van algemene regels en vergunningen.
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Bijzondere aandacht bleek nodig voor de omgevingsvergunning in gevallen dat zowel activiteiten aan
de orde zijn die de verantwoordelijkheid betreffen van de waterbeheerder (zowel Rijk als waterschappen zijn waterbeheerder) als activiteiten die de verantwoordelijkheid betreffen van het
algemeen bestuur (meestal de gemeente). Hierop is ingegaan in paragraaf 4.5.2.
De besluitvorming over projecten die worden geïnitieerd door de waterbeheerder heeft in hoofdstuk
5 van de Waterwet vorm gekregen via een zogenoemd projectplan met daarbij een projectprocedure
voor coördinatie van besluitvorming. Deze sectorale projectprocedure kan vervallen omdat ook de
waterbeheerder gebruik kan maken van de projectprocedure in afdeling 5.2 Omgevingswet. Voor de
aanleg, versterking of verlegging van primaire waterkeringen is dat zelfs verplicht.
Gegeven de keuze voor een modulaire aanpak blijven enkele onderdelen van de Waterwet, die niet nodig zijn om
het nieuwe stelsel te laten functioneren, vooralsnog achter in die wet. Dit betreft regelingen rond het
deltaprogramma, de deltacommissaris en hoofdstuk 7 (het deltafonds, heffingen en financiering en bekostiging
primaire waterkeringen). In paragraaf 7.4 wordt ingegaan op de voorziene latere inbouw van deze regelingen. 1249
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70.

Welstand

Samenvatting van bepalingen over welstand in de Omgevingswet:
1. De verplichte welstandcommissie verdwijnt.
2. Het welstandstoezicht voor gemeenten blijft ook onder de Omgevingswet in beginsel
facultatief van aard. Het wordt aan gemeenten zelf overgelaten op welke wijze en in welke
gevallen zij adviezen inwinnen over ruimtelijke, stedenbouwkundige en architectonische
kwaliteitsaspecten bij bouwplannen.
3. De gemeente kan in het omgevingsplan zelf regels te stellen die betrekking op het uiterlijk
(vormgeving, maatvoering, materiaalgebruik en kleurgebruik) van (delen van) bouwwerken.
Hierdoor wordt het welstandsbeleid directer geïntegreerd in het ruimtelijk instrumentarium.
4. Nu de wetgeving voor het domein van de ruimtelijke ordening opgaat in de bredere sfeer van
de fysieke leefomgeving, is voor bouwplannen een bredere kwaliteitstoets nodig dan die aan
redelijke eisen van welstand.
5. Niet alleen welstandseisen, maar ook cultuurhistorische en landschappelijke waarden,
alsmede regels voor monumentenzorg kunnen direct worden vertaald in het omgevingsplan.
Een aparte gemeentelijke monumenten- en/of erfgoedverordening is overbodig.
6. Indien regels in het omgevingsplan betrekking hebben op het uiterlijk van bouwwerken en
deze regels bij de toepassing er van uitleg behoeven, moeten door de gemeenteraad
wetsinterpreterende beleidsregels worden vastgesteld.
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet vervalt de verplichting tot het instellen van een aparte
welstandscommissie. Een dergelijke commissies is niet langer nodig, omdat een eenduidige
beoordeling van bouwplannen mogelijk is door de in een welstandsnota vastgestelde beleidsregels,
ook zonder dat daarbij advies wordt ingewonnen van een welstandscommissie. In dit verband is,
vooruitlopend op de Omgevingswet, al eerder de plicht uit het Besluit omgevingsrecht geschrapt om
advies in te winnen bij een welstandscommissie.
Het begrip welstand hoort thuis in de sfeer van de ruimtelijke ordening. Door toetsing van bouwplannen aan de
“redelijke eisen van welstand” wordt gepoogd de architectonische kwaliteit van vergunningplichtige bouwwerken
te bewaken. Er bestaat echter (nog) niet zoiets als een eenduidig te formuleren set “redelijke eisen van
omgevingskwaliteit”.

Een belangrijk uitgangspunt in de Omgevingswet is dat het aan gemeenten zelf wordt overgelaten op
welke wijze en in welke gevallen zij adviezen inwinnen over ruimtelijke, stedenbouwkundige en
architectonische kwaliteitsaspecten bij bouwplannen. Daarbij past geen wettelijke opdracht om een
commissie voor omgevingskwaliteit te benoemen.1250
Artikel 8, zesde lid, van de Woningwet bevat op dit moment de bepaling dat de bouwverordening regels bevat
over de samenstelling, inrichting en werkwijze van de welstandscommissie, of – als niet wordt gekozen voor een
dergelijke commissie – regels over de rol en de functie van de stadsbouwmeester. In de Omgevingswet wordt die
verplichting niet gecontinueerd.

Dat staat overigens los van het uitgangspunt, zoals al eerder aangegeven, dat het gemeenten
onverminderd vrij staat een adviesorgaan in te stellen om zich te laten adviseren over
welstandskwaliteit of ruimtelijke kwaliteit in brede zin.
In de Omgevingswet krijgen de welstandstandaspecten een betere inbedding en aansluiting binnen
het ruimtelijke kwaliteitsbeleid. Zo wordt het mogelijk om bij de regels over bouwactiviteiten ook
1250
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regels te stellen die betrekking op het uiterlijk (vormgeving, maatvoering, materiaalgebruik en
kleurgebruik) van (delen van) bouwwerken. Hierdoor wordt het welstandsbeleid directer geïntegreerd
in het ruimtelijk instrumentarium.1251

Het is in het belang van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en het met het oog
daarop stellen van regels, in ieder geval nodig om eisen te stellen die verband houden met het uiterlijk
van bouwwerken die vallen onder
beschermde stads- en dorpsgezichten, waarvan de
kwaliteitswaarden door een omgevingsplan beschermd worden.
Artikel 4.19 Omgevingswet schrijft voor dat door de gemeenteraad beleidsregels moeten worden
vastgesteld, als in het omgevingsplan regels worden opgenomen over het uiterlijk van bouwwerken
en de toepassing van die regels uitleg behoeft.
Het is mogelijk dat gemeenten er voor kiezen deze regels in het omgevingsplan zoveel mogelijk te concretiseren
en toe te spitsen op de onderscheiden locaties en bouwwerken. Ook kan een gemeente echter werken met een
generieke open norm dat het uiterlijk van bestaande bouwwerken in het algemeen niet ernstig in strijd mag zijn
met redelijke eisen van welstand. Een dergelijke open geformuleerde regel over het uiterlijk van een bouwwerk
dient op grond van artikel 4.19 Omgevingswet, net zoals dat nu onder de Woningwet is vereist, door de
gemeenteraad te worden geconcretiseerd in beleidsregels.
In het algemeen geldt bij open geformuleerde regels dat sprake is van een grotere flexibiliteit. Per concreet geval
bestaat er immers een mate van beoordelingsruimte over de wijze waarop aan de norm kan worden voldaan.
In die beleidsregels dienen de criteria te zijn vastgelegd op grond waarvan de beoordeling kan plaatsvinden of
het uiterlijk van een bestaand bouwwerk in strijd is met het genoemde criterium. Ook deze beleidsregels dienen
zoveel mogelijk te zijn toegesneden op de te onderscheiden bouwwerken.
Als gemeenten geen beleidsregels hebben vastgesteld, gelden er ook geen redelijke eisen van welstand, kunnen
bouwaanvragen daarop niet worden geweigerd en kan er ook niet worden opgetreden tegen bouwwerken met
een uiterlijk dat ernstig in strijd is met redelijke eisen van welstand.

De gemeenteraad beslist zelf of, en zo ja, in welke delen van de gemeente en voor welke bouwwerken
welstandstoezicht uitgeoefend gaat worden. Wanneer de raad voor het uitoefenen van
welstandstoezicht kiest, moet het omgevingsplan regels daarover bevatten. Ook moeten de te
hanteren welstandscriteria door de raad in beleidsregels worden vastgelegd, wanneer de daarover in
het omgevingsplan opgenomen criteria bij hun toepassing uitleg behoeven. Die criteria moeten zoveel
mogelijk zijn toegesneden op de onderscheiden bouwwerken. 1252
Regels over het uiterlijk van bouwwerken
Bouwactiviteiten waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, worden getoetst aan de regels over
bouwactiviteiten en het gebruik van bouwwerken uit het omgevingsplan. Als het nodig wordt geacht
daar eisen voor te stellen, kunnen er ook over het uiterlijk van bouwwerken regels in het
omgevingsplan worden gesteld. Welstandstoezicht staat daarmee niet langer geïsoleerd, maar wordt
samenhangend gereguleerd met andere eisen die in het omgevingsplan aan bouwwerken worden
gesteld. 1253
De kenbaarheid vooraf van regels waaraan een bouwplan moet voldoen, is daarmee gewaarborgd. Dat geldt ook
voor de regels die in het omgevingsplan zijn gesteld over het uiterlijk van bouwwerken. Deze eisen aan het uiterlijk
van bouwwerken behoeven bij de toepassing ervan vaak nog uitleg. Denk hierbij aan de regel dat het uiterlijk van
een bouwwerk niet in strijd mag zijn met redelijke eisen van welstand. Artikel 4.19 Omgevingswet voorziet er in
dat bij dergelijke in het omgevingsplan gestelde regels door de gemeenteraad beleidsregels worden vastgesteld.
1251
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Het gaat hier om wetsinterpreterende beleidsregels, als bedoeld in artikel 1:3, vierde lid, Awb, zoals die nu nog
op grond van artikel 12a van de Woningwet door de gemeenteraad moeten worden opgenomen in een
welstandsnota. Hiermee blijft gegarandeerd dat ook bij abstracter geformuleerde regels over het uiterlijk van
bouwwerken (zoals bij het gebruik van de term «redelijke eisen van welstand»), voorafgaand in voldoende mate
duidelijkheid bestaat over hoe die regel, op basis van concretiserende beleidsregels, in individuele gevallen wordt
toegepast bij de verlening van een omgevingsvergunning. 1254

Het met de Woningwet beoogde doel van een meer transparant en toetsbaar welstandstoezicht blijft
hiermee behouden. Dat geldt ook voor de doelstelling van het democratiseren en
vermaatschappelijken van het welstandstoezicht.
Met dat oogmerk is destijds in de Woningwet vastgelegd dat de desbetreffende beleidsregels niet door het
bevoegd gezag maar door de gemeenteraad worden vastgesteld. Ook aan die waarborg wordt in de
Omgevingswet vastgehouden.

Het staat gemeenten, net als bij andere verordeningen, in beginsel vrij in het omgevingsplan te werken
met regels waarvan de uitleg bij de uitoefening van een bevoegdheid (ook) afhankelijk is van
wetsinterpreterende beleidsregels. Daarmee kan op alle andere onderwerpen waarover in een
omgevingsplan regels zijn gesteld, gewerkt worden met beleidsregels. Dat geldt dus ook voor
kwaliteitsregels op een hoger schaalniveau, zoals op het terrein van stedenbouw, landschap,
cultuurhistorie en andere aspecten van ruimtelijke kwaliteit. 1255
Artikel 4.19 Ow behelst uitsluitend een voortzetting van de nu in de Woningwet opgenomen verplichting om in
ieder geval over het vereiste van redelijke eisen van welstand dergelijke beleidsregels vast te stellen. Dit komt
voort uit eerder genoemde wetgeschiedenis van de Woningwet die er op gericht was de praktijk van het
welstandstoezicht transparanter, beter toetsbaar en democratischer te maken. De plicht tot vaststelling van
beleidsregels was een directe reflex op de toenmalige praktijk waarin veelal pas na het moment waarop een
aanvraag om vergunning voor een bouwproject werd ingediend, door een welstandscommissie met
onafhankelijke deskundigen de concrete regel werd bepaald waaraan het bouwplan moest voldoen.
De regering wenst vast te houden aan de desbetreffende verplichting tot vaststelling van beleidsregels, om te
voorkomen dat de oude praktijk van het welstandstoezicht weer gemakkelijk zou kunnen terugkeren. Vooralsnog
ziet de regering geen aanleiding om deze verplichting echter een bredere werkingssfeer te geven, waardoor ook
voor andere aspecten van het ruimtelijk kwaliteitsbeleid de mogelijkheid om te werken met
«wetsinterpreterende beleidsregels» zou worden omgezet in een verplichting hiertoe.

Het welstandstoezicht zal geheel in het omgevingsplan opgaan. Er zal op wetsniveau grondexploitatie
en sprake meer zijn van een regel dat omgevingsvergunningplichtige bouwplannen moeten voldoen
aan redelijke eisen van welstand. Evenmin zal er op wetsniveau een regel worden gesteld dat
bestaande bouwwerken niet ernstig in strijd mogen zijn met redelijke eisen van welstand.
Net als de overige regels die aan bouwwerken worden gesteld, zullen gemeenten de regels over het uiterlijk van
bouwwerken in het omgevingsplan opnemen. Het is aan gemeenten om te bepalen op welk detailniveau er regels
aan bouwwerken worden gesteld. Bestemmingsplannen bevatten nu veelal regels over de precieze plaatsing,
omvang en vormgeving van bouwwerken. Aanvullend op die regels geldt nu nog het wettelijk vastgelegde
welstandsvereiste. Gemeenten dienen dit vereiste te concretiseren met de welstandsnota, waar in de vorm van
beleidsregels de criteria moeten zijn gegeven voor de beoordeling of een te bouwen bouwwerk niet in strijd is
redelijke eisen van welstand en of een bestaand bouwwerk niet ernstig in strijd is met redelijke eisen van
welstand.

Als een gemeente dat nodig acht, kunnen regels worden gesteld aan het uiterlijk van bouwwerken.
Daarbij is het op zich zelf niet nodig om een vage term zoals «redelijke eisen van welstand» te
1254
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hanteren. Door de regels samen te brengen met de overige bebouwingsregels, kunnen de regels over
het uiterlijk beter afgestemd worden op de specifieke bouwmogelijkheden en toegespitst worden op
de ruimtelijke kenmerken van een locatie.
Gelet op de wijze waarop regels over het uiterlijk van bouwwerken in het omgevingsplan integreren met de
andere bebouwingsregels, is het de vraag of er nog behoefte zal bestaan aan het instellen van een
adviescommissie die zich louter richt op het uiterlijk van een bouwwerk. Eerder lijkt het aannemelijk dat er onder
omstandigheden behoefte zou kunnen bestaan aan advies over aspecten die over de volle breedte bepalend zijn
voor de ruimtelijke kwaliteit bij het bebouwen en inrichten van locaties.

Het is echter aan gemeenten zelf om te bepalen of, wanneer, waarover en aan wie advies wordt
gevraagd. De op grond van artikel 17.9 van de Omgevingswet in te stellen adviescommissie kan hierin
mede een taak worden gegeven, maar dat hoeft dus niet. Dat betekent dat in het geval een gemeente
toch advies wil vragen over de welstandsaspecten van een bouwplan, daartoe niet langer uitsluitend
bij een daartoe ingestelde welstandscommissie of daartoe benoemde stadsbouwmeester benaderd
hoeft te worden.
Advies kan desgewenst gevraagd worden aan de op grond van artikel 17.9 Omgevingswet benoemde
adviescommissie of een andere persoon, instantie of bureau. Ten opzichte van de huidige situatie zullen er dus
op wetsniveau geen bijzondere regels meer worden gegeven over welstandsadvisering. Dat sluit aan op andere
delen van het ruimtelijke bestuursrecht, waarin dat soort regels over advisering ook niet worden gegeven.

Het staat de gemeente straks dan ook vrij om desgewenst aan derden advies te vragen. Hoe die
advisering wordt vormgegeven is primair een zaak van de gemeente zelf. Samenvattend is het aan
gemeenten om te bepalen of er regels moeten gelden voor het uiterlijk van bouwwerken en of over
de toepassing daarvan in concrete gevallen advies wordt gevraagd. Deze regels zullen net als de andere
regels voor bouwwerken, sterk locatieafhankelijk zijn. Gelet hierop kan het niet aan de regering zijn
om zich generiek een inhoudelijke opvatting te vormen over wat wordt verstaan onder «redelijke eisen
van welstand».

Repressief welstandstoezicht
De bevoegdheid tot het uitoefenen van repressief welstandstoezicht blijft als instrument in de
instrumentenkoffer van gemeenten beschikbaar. Net als de omvang en de plaatsing kan ook het
uiterlijk van gebouwen een dominant aspect zijn voor de beeldkwaliteit en de belevingswaarde van
ruimtelijke kwaliteit op locaties. Gemeenten behouden daarom zowel de mogelijkheid om regels te
stellen over het uiterlijk van nieuw te bouwen bouwwerken als voor de staat van bestaande
bouwwerken.
De mogelijkheid om op te treden tegen bouwwerken waarvan het uiterlijk excessief in strijd is met
redelijke eisen van welstand blijft dus bestaan.
Op grond van de regels in het omgevingsplan en de daarbij gestelde beleidsregels, weet een eigenaar
of had hij redelijkerwijs kunnen weten onder welke omstandigheden het uiterlijk van zijn bouwwerk
niet (meer) voldoet aan de gestelde eisen over het uiterlijk.
In het algemeen geldt bij open geformuleerde regels dat sprake is van een grotere flexibiliteit. Per concreet
geval bestaat er immers een mate van beoordelingsruimte over de wijze waarop aan de norm kan worden
voldaan. Tegelijkertijd kan zich bij dergelijke open regels, als deze rechtstreeks burgerbindend zijn, een situatie
voordoen waarin men in redelijkheid niet direct behoefde te beseffen dat er sprake is van een overtreding van
de in de regel vastgelegde norm. Mede in dat verband is in artikel 4.5 Omgevingswet de grondslag geboden om
in een omgevingsplan te werken met een bevoegdheid tot het stellen van een maatwerkvoorschrift. Deze
bevoegdheid is vergelijkbaar in te zetten als de in artikel 13a van de Woningwet opgenomen bevoegdheid tot
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het opleggen van een verplichting ter naleving van de in artikel 12, eerste lid, van de Woningwet geformuleerde
regel dat het uiterlijk van een bouwwerk niet ernstig in strijd mag zijn met redelijke eisen van welstand.
Het maatwerkvoorschrift wordt gesteld ten aanzien van het uiterlijk van een bouwwerk, met als doel om
maatregelen te treffen aan dat uiterlijk om zo de ernstige strijd met redelijke eisen van welstand weg te nemen
die het uiterlijk van dat bouwwerk oplevert. Met het opleggen van het maatwerkvoorschrift kan worden
geconcretiseerd welke specifieke aanpassingen aan het uiterlijk van het bouwwerk moeten plaatsvinden.

Net als een lastgeving onder bestuursdwang of dwangsom, gebeurt het opleggen van een
maatwerkvoorschrift bij een appellabel besluit. De belanghebbende kan daar dus in bezwaar en
beroep tegen opkomen. In het geval niet tijdig aan het opgelegde maatwerkvoorschrift wordt voldaan,
kan er handhavend worden opgetreden.
Overigens geldt bij dergelijke besluiten altijd dat er eerst contact is met een gebouweigenaar, die op grond van
artikel 4:8 Awb tegen het voornemen om een maatwerkvoorschrift op te leggen een zienswijze kan indienen.
Naar aanleiding daarvan kan de eigenaar van een gebouw ook vrijwillig besluiten om bepaalde maatregelen te
treffen, zodat verdere actie niet meer nodig is.

Samenvattend is het aan gemeenten om te bepalen of er regels moeten gelden voor het uiterlijk van
bouwwerken en of over de toepassing daarvan in concrete gevallen advies wordt gevraagd. Deze regels
zullen net als de andere regels voor bouwwerken, sterk locatieafhankelijk zijn. Gelet hierop kan het
niet aan de regering zijn om zich generiek een inhoudelijke opvatting te vormen over wat wordt
verstaan onder «redelijke eisen van welstand». 1256
Ten slotte geldt: welstandsbeleid is gemeentebeleid. Benadrukt wordt dat het ook onder het huidige
wettelijke stelsel van de Woningwet geheel aan gemeenten is om te bepalen of er in een bepaald
gebied welstandseisen hebben te gelden en, voor zover dat het geval is, voor welke typen bouwwerken
dit heeft te gelden.
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71.

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De Wabo bundelt een groot aantal toestemmingen in één omgevingsvergunning. Hierop wordt
voortgebouwd in de regeling voor de omgevingsvergunning die is opgenomen in afdeling 5.1 van de
Omgevingswet en de regelingen voor toezicht en handhaving in hoofdstuk 18 van die wet.
De omgevingsvergunning in de ow integreert en harmoniseert de vergunningverlening voor bestaande
vergunningplichtige activiteiten uit de domeinen bouw, milieu, cultureel erfgoed en ruimtelijke ordening met de
watervergunning uit de Waterwet, de ontgrondingenvergunning uit de Ontgrondingenwet, de vergunningen of
ontheffingen op grond van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Spoorwegwet (artikel 19), de Wet lokaal
spoor (artikel 12), de Wet luchtvaart (artikel 8.12) en de vergunning voor archeologische rijksmonumenten uit de
Monumentenwet 1988 (artikel 11).
Ook wordt een deel van de vergunningplichtige activiteiten over beschermde gebieden en soorten geïntegreerd,
zoals nu al in geïntegreerde vorm opgenomen in de Wabo in de Wet natuurbescherming, die sinds 1 januari 2017
van kracht is.
Als onderdeel van het omgevingsplan zal ook een aantal vergunningstelsels uit lokale verordeningen opgaan in
de omgevingsvergunning. De Omgevingswet introduceert geen andere of nieuwe vergunningplichtige activiteiten
ten opzichte van de huidige wetgeving. Wel wordt soms gewerkt met nieuwe begrippen en aanduidingen.

Een belangrijke wijziging is de uitbreiding met de nog resterende zelfstandige vergunningstelsels, zoals
die voor water, ontgrondingen, archeologische rijksmonumenten en voor werkzaamheden aan en
rond spoor en wegen.
Deze verdere integratie van vergunningstelsels geeft meer gebruiksgemak voor aanvragers. Dit betreft
onderwerpen waarvoor de verantwoordelijkheid niet bij gemeenten ligt, maar bij andere bestuursorganen, wat
meer samenwerking «achter het loket» vereist. Daarom heeft een herbezinning plaatsgevonden op de procedure
voor de verklaring van geen bedenkingen.

De verklaring van geen bedenkingen wordt vervangen door een recht van advies en instemming voor
bestuursorganen die mede betrokken zijn bij de verlening van een omgevingsvergunning in verband
met een specifieke taak voor de fysieke leefomgeving of hun specifieke deskundigheid. Hoofdregel is
dat deze betrokkenheid vorm krijgt met een adviesbevoegdheid. Daarnaast kan instemming van het
betrokken orgaan zijn vereist voordat het besluit door het bevoegd gezag kan worden genomen.
De Omgevingswet gaat, net als de Wabo, uit van specifieke beoordelingsregels voor specifieke
activiteiten. Deze worden beter op elkaar afgestemd qua begrippenkader en wijze van doorwerken
naar besluiten. De regering kiest daarmee, in aansluiting op de voorlichting van de Afdeling advisering
van de Raad van State, voor verdergaande procedurele integratie. Daar waar materiële integratie ook
mogelijk is zal dat worden nagestreefd, maar de mogelijkheden daartoe blijken beperkt, onder andere
als gevolg van EU-verplichtingen.
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72.

Wet ammoniak en veehouderij

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de huidige Wet ammoniak en veehouderij (Wav)
ingetrokken en gewijzigd opgenomen in de AMvB’s onder deze wet. De Wav maakt onderdeel uit van
een groep van wetten en besluiten die zijn gericht op het beschermen van kwetsbare natuurgebieden
tegen schade door verhoogde stikstofdepositie vanuit veehouderij. Samen zijn deze gericht op
beperking van emissies van veehouderijen in combinatie met aanvullende bescherming van specifieke
natuurgebieden.
De Wav regelt de aanwijzing van gebieden en de bescherming daarvan tegen de depositie van
ammoniak afkomstig uit stallen van veehouderijen. Het betreft natuurgebieden die gevoelig zijn voor
ammoniakdepositie en zijn gelegen binnen de ecologische hoofdstructuur. Voor een groot deel vallen
deze gebieden samen met Natura 2000-gebieden en worden deze gebieden al voldoende beschermd
in het kader van de natuurbeschermingswetgeving.
Er gelden wettelijke eisen voor beperking van emissies van ammoniak bij het toepassen van dierlijke mest (Besluit
gebruik meststoffen) en van emissies uit stallen (Besluit emissie-arme huisvesting veehouderij). De bescherming
van specifieke natuurgebieden vindt plaats via de Natuurbeschermingswet 1998 (straks Wet natuurbescherming).
Voor deze gebieden geldt een vergunningtoets, waarin het voorkomen van negatieve effecten op deze gebieden
wordt geregeld. Daarnaast biedt de huidige Wet ammoniak en veehouderij (Wav) een aanvullende bescherming
voor door de provincie aangewezen kwetsbare natuurgebieden. Deze laatste wet heeft tevens tot doel om
duidelijkheid te geven aan boeren over de toetsing van ammoniak op natuurgebieden bij aanvraag van een
omgevingsvergunning. In de periode voorafgaande aan de Wav strandden vele vergunningen op het onduidelijke
kader voor deze toets. Met de Wav is deze toetsing vervangen door generieke voorschriften die gelden voor
bedrijven in door de provincie aangewezen gebieden en in een zone van 250 meter rondom deze gebieden. 1257

De bescherming van de overige natuurgebieden wordt overgelaten aan de provincies. Dit sluit aan bij
het streven van de regering om bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo veel mogelijk neer te
leggen bij één bestuurslaag die opereert op een schaalgrootte die aansluit bij de problematiek en die
zo dicht mogelijk bij de burgers staat.
Op het vlak van natuurbeleid en het gebiedsgerichte beleid is dat het provinciaal bestuur. De regulering
van de emissie van ammoniak uit stallen (vaststelling van emissiegrenswaarden op basis van beste
beschikbare technieken) en de vaststelling van emissiefactoren van stalsystemen blijft overigens op
het niveau van de rijksoverheid plaatsvinden (in uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet).
Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de huidige Wet ammoniak en veehouderij
(Wav) ingetrokken en gewijzigd opgenomen in de AMvB’s onder deze wet. De Wav maakt
onderdeel uit van een groep van wetten en besluiten die zijn gericht op het beschermen van
kwetsbare natuurgebieden tegen schade door verhoogde stikstofdepositie vanuit veehouderij.
Samen zijn deze gericht op beperking van emissies van veehouderijen in combinatie met
aanvullende bescherming van specifieke natuurgebieden.
Er gelden wettelijke eisen voor beperking van emissies van ammoniak bij het toepassen van
dierlijke mest (Besluit gebruik meststoffen) en van emissies uit stallen (Besluit emissie-arme
huisvesting veehouderij). De bescherming van specifieke natuurgebieden vindt plaats via de
Natuurbeschermingswet 1998 (straks Wet natuurbescherming). Voor deze gebieden geldt een
vergunningtoets, waarin het voorkomen van negatieve effecten op deze gebieden wordt
geregeld. Daarnaast biedt de huidige Wet ammoniak en veehouderij (Wav) een aanvullende
bescherming voor door de provincie aangewezen kwetsbare natuurgebieden.
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Deze laatste wet heeft tevens tot doel om duidelijkheid te geven aan boeren over de toetsing
van ammoniak op natuurgebieden bij aanvraag van een omgevingsvergunning. In de periode
voorafgaande aan de Wav strandden vele vergunningen op het onduidelijke kader voor deze
toets. Met de Wav is deze toetsing vervangen door generieke voorschriften die gelden voor
bedrijven in door de provincie aangewezen gebieden en in een zone van 250 meter rondom deze
gebieden.
Nieuwe systematiek
Onder de Omgevingswet blijven de emissieregelgeving en de zorg vanuit de natuurbeschermingswetgeving
overeind. De Wav wordt echter ingetrokken en opgenomen in de Omgevingswet. Daarbij behoudt de provincie
de verantwoordelijkheid om aanvullende kwetsbare natuurgebieden aan te wijzen. De landelijke voorschriften
worden echter vervangen door een beter toegespitst beschermingsniveau dat per aangewezen gebied door de
provincie wordt vastgesteld.
Dit sluit beter aan bij de bredere provinciale verantwoordelijkheid voor natuurbescherming en bij het streven
om bevoegdheden en verantwoordelijkheden neer te leggen bij één bestuurslaag, die opereert op de juiste
schaalgrootte en die zo dicht mogelijk bij de burger staat. Dit biedt provincies bovendien de mogelijkheid om
rekening te kunnen houden met de regionale verschillen in de effecten van ammoniakdepositie. Zo zijn
natuurgebieden op arme zandgronden bijvoorbeeld gevoeliger voor ammoniak.
De duidelijkheid voor boeren blijft hierbij overeind. Als provincies een gebied niet aanwijzen en daarbij het
beschermingsniveau vaststellen, hoeft net als nu ook niet te worden getoetst op ammoniak bij de aanvraag van
een omgevingsvergunning. Bij de overgang naar dit nieuwe systeem zal een overgangstermijn worden
gehanteerd vanaf intrekking van de wet. Dit geeft provincies de gelegenheid om tot een belangenafweging te
komen en een eigen regime vorm te geven. Om rechtszekerheid te bieden aan bestaande bedrijven zal bij het
bepalen van het overgangsrecht rekening worden gehouden met de gevolgen die de nieuwe regels hebben voor
de bestaande bedrijven. Over een goede invulling van deze overgang wordt binnenkort overleg gevoerd met
onder andere de provincies en het landbouwbedrijfsleven. 1258
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73.

Wet natuurbescherming

De Omgevingswet gaat uit van een samenhangende aanpak die ervoor zorgt dat alle relevante
belangen worden meegenomen. Natuur is daarbij een belangrijk thema. Op 1 januari 2017 is de nieuwe
Wet natuurbescherming in werking getreden. 1259
Het wettelijke stelsel is ten opzichte van de vroegere natuurwetgeving gemoderniseerd en vereenvoudigd,
waarbij de Europese en internationale verplichtingen centraal zijn gesteld en bevoegdheden,
verantwoordelijkheden en taken in hoofdzaak bij provincies zijn belegd. Dit laatste in overeenstemming met de
afspraken in het Bestuursakkoord natuur en het Natuurpact.

De uitgangspunten, begrippen en systematiek van de Wet natuurbescherming zijn al afgestemd op die
van de Omgevingswet. Voor de vergunning- en ontheffingverlening kan worden aangehaakt bij de
omgevingsvergunning.
Ten tijde van de voorbereiding van de IOw is het ontwerp van de Aanvullingswet natuur in consultatie geweest.
Dat wetsvoorstel voorziet in de invoeging van de Wet natuurbescherming in de Omgevingswet met een
toereikende wettelijke basis voor nadere uitvoeringsregelgeving bij algemene maatregel van bestuur. De
inhoudelijke regels over natuur zullen hun beslag krijgen in het voorgenomen Omgevingsbesluit, het
voorgenomen Besluit kwaliteit leefomgeving en het voorgenomen Besluit activiteiten leefomgeving, die alle
uitvoering geven aan de Omgevingswet. Het zogeheten Aanvullingsbesluit natuur zal hierin voorzien.

1259

Kamerstukken 33 348.

711

74.
Wet bodembescherming / bouwen op verontreinigde
grond
Het uitgangspunt van het Nederlandse bodembeleid is en blijft het bereiken van een goede
bodemkwaliteit door het voorkomen van nieuwe verontreinigingen en het opruimen van bestaande
verontreinigingen.
Zoals de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu in haar brief van 7 oktober 2015 schreef, voert
de Aanvullingswet bodem enige vernieuwingen door ten opzichte van de momenteel geldende Wet
bodembescherming.
Op 22 maart 2016 is het ontwerp wetsvoorstel voor deze Aanvullingswet in consultatie gebracht. De
aanvullingswet bodem is op basis van de consultatie op een aantal punten aangepast. In mei 2017
heeft de RvS advies uitgebracht.
Bodembeschermende voorzieningen
In dit besluit (Bal) zijn regels gesteld over voorzieningen ter bescherming van de bodem. Diverse
gemeenten, omgevingsdiensten en de SIKB hebben vragen gesteld over het verschil tussen een
vloeistofdichte voorziening en een aaneengesloten voorziening.
Veel partijen stellen dat er geen beleidsneutrale inbouw van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming
(NRB) heeft plaatsgevonden en dat het beschermingsniveau daalt. Zo wordt gepleit voor het verplichten van
het uitvoeren van een nul-onderzoek naar de situatie van de bodem en een verplichte certificering bij
bovengrondse dieseltanks. Andere partijen wijzen juist op aanscherpingen. Bovag wijst op de aangescherpte
regels voor de riolering waarop een vloeistofdichte voorziening is aangesloten. Door anderen wordt gewezen
op de verplichting dat een enkelwandige tank voor brandstoffen in een betonnen constructie moet worden
geplaatst.
Het Activiteitenbesluit milieubeheer verwees naar de NRB voor de maatregelen en voorzieningen die moesten
worden getroffen bij bodembedreigende activiteiten. De NRB heeft zo de status van (pseudo-)regelgeving. De
regering vindt dat onwenselijk en heeft daarom gekozen om deze maatregelen uit te schrijven in dit besluit.
Verwijzingen naar de NRB komen in dit besluit dus niet terug. De NRB is niet langer een bindende richtlijn,
maar is wel gebruikt voor het onderbouwen van keuzes. Ook bij het verlenen van een vergunning blijft de
NRB een informatiedocument voor het vaststellen van beste beschikbare technieken. De begrippen die
gebruikt worden bij de verschillende voorzieningen in het Activiteitenbesluit milieubeheer leidden tot
verwarring.

Bij vloeistofdichte bodemvoorzieningen is in dit besluit een keuringsregiem voorgeschreven: de
voorziening moet periodiek worden gekeurd door een erkende inspectie-instelling. Deze verplichting
geldt niet voor lekdichte voorzieningen.
In het Bal is voor activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen een eindonderzoek voorgeschreven.
Als er na beëindigen van de activiteit een bodemverontreiniging is gevonden, moet deze worden
opgeruimd. De bodem moet dan worden hersteld tot een van de volgende drie waarden: de
achtergrondwaarde, de bodemkwaliteitskaart of het niveau dat in een nulonderzoek is vastgelegd. Het
nulonderzoek is dus in het belang van de initiatiefnemer, niet in het belang van de bodembescherming.
Daarom wordt het nulonderzoek in dit besluit niet meer verplicht gesteld. De initiatiefnemer moet zelf
bedenken of hij een nulonderzoek wil uitvoeren.
Bij de certificering voor bovengrondse dieseltanks is overwogen of deze certificering vanuit het belang van
de bescherming van de bodem of het belang van de externe veiligheid nog nodig is in aanvulling op de vereiste
voorzieningen. Zowel vanuit het belang van de bescherming van de bodem als vanwege externe veiligheid is
het niet nodig om deze certificering te verplichten. Uit de NRB, die de basis vormt van het
bodembeschermingsbeleid, vloeit namelijk geen noodzaak voort om een bovengrondse opslagtank te
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certificeren. Over diesel is hiervoor al opgemerkt dat uit onderzoek van het RIVM blijkt dat er bij het opslaan
van diesel geen externe veiligheidsrisico’s zijn. Dus ook vanuit het oogpunt van omgevingsveiligheid is er geen
reden deze certificering nog te eisen bij bovengrondse dieseltank.
De aanscherpingen die door insprekers zijn genoemd , zoals die over de bedrijfsriolering en een enkelvoudige
wand voor brandstoffen, houden verband met het voorschrijven van beste beschikbare technieken. Bij
tankstations moet een vloeistofdichte bodemvoorziening liggen. Het afvalwater afkomstig van deze
voorziening moet worden behandeld in een olieafscheider, voordat het op een openbaar riool mag worden
geloosd. Als de riolering die het afvalwater naar de afscheider leidt niet vloeistofdicht zou zijn, zou dat het
effect van de vloeistofdichte voorziening deels teniet kunnen doen omdat door lekkage vanuit de riolering
toch verontreiniging van de bodem zou kunnen ontstaan. In dit besluit is daarom voorgeschreven dat de
riolering vloeistofdicht moet zijn en dat deze jaarlijks wordt gecontroleerd en iedere 6 jaar wordt gekeurd. Dit
sluit aan bij het keuringsregime van vloeistofdichte voorzieningen. In de voormalige regelgeving ontbreken
deze eisen. Dat is onterecht, want vloeistofdichtheid van de riolering is een beste beschikbare techniek.
De aanscherping voor de enkelvoudige wand voor brandstoffen vloeit voort uit het Europese BBTreferentiedocument voor op- en overslag. Volgens dit document moet een ondergrondse tank dubbelwandig
zijn of enkelwandig met een secundaire opvang, en lekdetectie. Inmiddels is uit overleg met de branche
gebleken dat de in Nederland toegepaste praktijk van enkelwandige tanks in combinatie met kathodische
bescherming ten minste gelijkwaardig is aan de eis uit het Europese BBT-referentiedocument. De
mogelijkheid om enkelwandige tanks in combinatie met kathodische bescherming en monitoring met behulp
van peilbuizen te gebruiken, is dan ook aan dit besluit toegevoegd. Dit is staande praktijk die ook al op grond
van het Activiteitenbesluit milieubeheer was toegelaten. In de artikelsgewijze toelichting is een motivering
toegevoegd waarmee is beargumenteerd waarom deze toepassing ten minste gelijkwaardig is aan de
Europese eis.

(Awbo, MvT) Onderdeel H (bouwen op verontreinigde bodem)
Artikel 16.81 van de Omgevingswet bevat een aanvullende inwerkingtredingsbepaling voor beschikkingen in verband met
bodemverontreiniging. Het gaat om een regeling voor latere inwerkingtreding van de omgevings-vergunning voor een
bouwactiviteit, indien tevens sprake is van een saneringssituatie op grond van de Wet bodembescherming. Deze regeling is
overgenomen uit artikel 6.2c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. Artikel 16.81 was zekerheidshalve
opgenomen in het wetsvoorstel Omgevingswet omdat ten tijde van het opstellen van dat wetsvoorstel nog onvoldoende
zicht bestond op de inhoud van de nieuwe bodemregelgeving. Zoals elders in deze memorie van toelichting is aangegeven,
bestaat er bij de inbouw van bodem in het stelsel van de Omgevingswet geen behoefte meer aan een specifiek op sanering
gericht instrumentarium. Hiermee is de behoefte aan een inwerkingtredingsbepaling zoals in artikel 16.81 is opgenomen,
komen te vervallen. Deze regeling was overigens op wetsniveau opgenomen omdat het gaat om een materie die in generieke
zin op formeel wetsniveau is geregeld (in de Algemene wet bestuursrecht). Ook onder de nieuwe bodemregelgeving kan
sprake zijn van voornemens tot bouwen op verontreinigde bodem. Dan is een koppeling tussen de bouwactiviteit en
bodemonderzoek aan de orde. Bouwactiviteiten en onderzoeksplichten worden verder uitgewerkt in de
uitvoeringsregelgeving onder de Omgevingswet. Naar huidig inzicht bieden de bestaande grondslagen in de Omgevingswet
voldoende basis om die koppeling op een adequate wijze te regelen. Een beschrijving van de voorgenomen wijze van
uitwerking van het onderwerp bouwen van bouwwerken met een verblijfsfunctie is opgenomen in paragraaf 3.3.2.1 van het
algemeen deel van deze memorie van toelichting. Op wetsniveau is een specifieke bepaling over inwerkingtreding daarom
niet langer noodzakelijk.

De bouwactiviteit voor de technische beoordeling valt buiten de reikwijdte van het artikel omdat het
voorgenomen Besluit bouwwerken leefomgeving, dat het beoordelingskader zal vormen voor de
aanvraag om een omgevingsvergunning voor een dergelijke bouwactiviteit, geen regels zal bevatten
over bodemverontreiniging.
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75.

Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Sinds de inwerkingtreding van de Waterwet is de Wbr uitsluitend van toepassing op «droge»
rijkswaterstaatswerken. De wet voorziet in vergunningen voor het uitvoeren van werkzaamheden door
derden in en nabij de infrastructuur, bijvoorbeeld het aanleggen van leidingen onder een rijksweg.
De Omgevingswet voorziet erin dat deze vergunningsregeling, inclusief de daarvoor geldende
beoordelingsregels, opgaat in de omgevingsvergunning.
Hoofdstuk 2, verkeersveiligheid van waterstaatswerken, dient ter implementatie van de EU-richtlijn betreffende
het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur. Het betreft de verkeersveiligheid, maar is primair
gericht tot de wegbeheerder. Dit hoofdstuk zal op een later moment worden ingebouwd in de Omgevingswet.
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76.

Wet geluidhinder

Geluid heeft grote invloed op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Mensen ervaren geluid als een
directe, negatieve invloed op het welzijn. Bij hogere belasting treedt schade op aan de gezondheid.
Geluid speelt dan ook bijna altijd een rol bij nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Om
geluid te reguleren, zijn regels gesteld aan de belangrijkste geluidbronnen (wegen, spoor en
industrieterreinen) in verhouding tot geluidgevoelige gebouwen zoals woningen, scholen,
kinderdagverblijven en medische instellingen.
Dit is in de jaren ’70 van de vorige eeuw vastgelegd in de Wet geluidhinder. Omdat deze wet steeds
uitgebreider en complexer is geworden, is er de afgelopen jaren gewerkt aan de vereenvoudiging en
modernisering van de geluidregels. Grote stap hierin was de invoering van de geluidproductieplafonds voor
rijksinfrastructuur. Deze systematiek wordt met de voorgenomen Aanvullingswet geluid verbreed naar
provinciale wegen en industrieterreinen. In het aan het parlement voor te leggen wetsvoorstel
Aanvullingswet geluid zullen enkele (beleidsneutrale) verbeterpunten doorgevoerd worden die uit de
praktijk met geluidproductieplafonds voor rijksinfrastructuur naar voren zijn gekomen.

Op 22 maart 2016 is het ontwerp wetsvoorstel voor deze Aanvullingswet in consultatie gebracht. In
mei 2017 heeft de RvS advies uitgebracht.
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77.

Wet geurhinder en veehouderij

De Wet geurhinder en veehouderij bevat beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen voor
geuremissies uit stallen van veehouderijen. De wet stelt eisen aan de geurbelasting van geurgevoelige
objecten (woningen en andere gebouwen waar mensen permanent verblijven). Geurhinder is een
lokaal milieuprobleem met geen of beperkte gemeentegrensoverschrijdende gevolgen. De Wet
geurhinder en veehouderij biedt daarom de mogelijkheid aan gemeenten om een eigen geurbeleid te
voeren binnen de randvoorwaarden die de wet stelt.
De regering heeft overwogen deze wet in te trekken en de verantwoordelijkheid voor beleid en het stellen van
omgevingswaarden voor geurhinder geheel bij de gemeenten te leggen. Dat zou echter extra lasten met zich
meebrengen voor gemeenten. Ook gemeenten met weinig intensieve veehouderij zouden zich gedwongen
kunnen voelen geurbeleid en -normstelling te ontwikkelen. Het is verder doelmatig om aspecten als het
ontwikkelen van beoordelingsrichtlijnen, meetmethoden en verspreidingsmodellen op centraal niveau te blijven
regelen.

In de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet zal daarom worden voorzien in normering van geur,
met behoud van een maximale mogelijkheid voor gemeenten om af te wijken. De regulering van de
emissie van geur uit stallen (vaststelling van emissiegrenswaarden op basis van beste beschikbare
technieken) en de vaststelling van emissiefactoren van stalsystemen blijft overigens op het niveau van
de rijksoverheid plaatsvinden (in uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet).
Gemeenten hebben de mogelijkheid de minimale afstand tussen veehouderijbedrijven eigendom en huizen van
omwonenden te halveren. De wettelijke afstand van minimaal 100 of 50 meter mag dus gehalveerd worden tot
50 of 25 meter. Zo is het mogelijk dat een veehouderij met diersoorten als varkens, pluimvee, runderen of nertsen,
dicht op je woning wordt gebouwd.

Normering op cumulatieve geurbelasting is belangrijk punt in vergunningverlening. Dat hier behoefte
aan is om verdere overbelasting te voorkomen wordt onderschreven door het feit dat in Brabant zowel
provinciaal als lokaal aanvullend beleid is ingevoerd om cumulatieve geurbelasting in
vergunningverlening te kunnen toetsen. Dit wordt tot Raad van State aangevochten. Landelijke
wetgeving kan dit probleem ondervangen.
Naast normen voor de immissie van geur (geurbelasting), adviseren de GGD'en om ook regels te stellen
voor de geuremissie (uitstoot van geur), waarbij bedrijven worden verplicht om de geuruitstoot altijd
zo ver als redelijkerwijs mogelijk (ALARA1) terug te brengen. BBT8 moet onderdeel zijn van de norm.
Best-beschikbare technieken worden vastgesteld op het moment van vergunningverlening, zonder
enige verplichting om op enig moment te moderniseren en emissies omlaag te brengen. 1260

1260

Notitie: Adviezen GGD’en inzake Landelijke evaluatie Wet geurhinder en veehouderij Datum : 29 mei 2015 Opgesteld door : dr. L.
Geelen & drs. R. Nijdam.
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78.

Wet herverdeling wegenbeheer

De Wet herverdeling wegenbeheer is een programmawet voor de herverdeling van wegenbeheer in
de jaren ’90 van de vorige eeuw en is uitgewerkt, met uitzondering van artikel 13, tweede lid,
hoofdstuk V en de artikelen 32 en 39.
Hoofdstuk V en artikel 32, die voorzien in financiële vergoedingen, zullen worden betrokken bij de
inbouw van de Wegenwet in de Omgevingswet. De overige delen van de wet kunnen worden
ingetrokken zonder dat deze artikelen opvolging krijgen in de Omgevingswet. Artikel 13, tweede lid,
regelt inzage van de nieuwe wegbeheerder in archiefbescheiden van de oude wegbeheerder. Die
verplichting spreekt voor zich en heeft geen wettelijke regulering nodig, gezien het in de
Omgevingswet gehanteerde vertrouwensbeginsel.
Artikel 39 draagt de Minister van Infrastructuur en Milieu de zorg op voor een adequate toedeling van
het beheer van wegen van nationaal, bovenregionaal en regionaal belang. Daartoe bestaat de
verplichting eens per tien jaar een nota op te stellen over de taakverdeling tussen de overheden bij
het wegbeheer. Ook deze bepaling heeft niet langer een specifieke regeling nodig. De zorg voor de
wetgeving en daarbij behorende taakverdeling tussen bestuursorganen is een reguliere taak van het
Rijk.
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Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden
Het veilig en hygiënisch kunnen zwemmen en baden is gedurende enkele tientallen jaren onderwerp
van specifieke zorg van de overheid. Het water kan bijvoorbeeld microbiologisch of chemisch
verontreinigd zijn en daarmee nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid, er kunnen risico’s zijn
op verwonding of er is een kans op verdrinking.
In 1969 is daartoe de Wet hygiëne en veiligheid in zweminrichtingen vastgesteld, die in 1984 (met een
aantal aanpassingen) in werking is getreden. De wet verzorgt ook de implementatie van de
zwemwaterrichtlijn. De inmiddels ruim 40 jaar oude wet toe is toe aan herziening. Een herziening, met
als werktitel Zwemwaterwet, is voor het eerst aangekondigd in de brief van 17 april 2008 aan de
Tweede Kamer over de voortgang van het Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving.
Omdat de voorziene Zwemwaterwet door zijn aard en inhoud goed aansluit bij de Omgevingswet,
heeft de regering besloten niet verder te gaan met de voorbereiding van een zelfstandig voorstel voor
een Zwemwaterwet en de regelgeving onder te brengen in het voorliggende wetsvoorstel. De
herziening is in het voorliggende wetsvoorstel voornamelijk verwerkt in de hoofdstukken 2 en 4 en zal
verder zijn beslag krijgen in de uitvoeringsregelgeving.
Conform de uitgangspunten van de Omgevingswet en de wens van de praktijk is de visie op sturing
aanzienlijk gewijzigd, waarbij de overheid de doelen en randvoorwaarden stelt, en de verantwoordelijkheid om het doel te bereiken zo veel mogelijk bij de exploitant wordt gelegd. Daarmee wordt ook
ruimte geboden om maatregelen toe te snijden op de lokale situatie en worden kansen gegeven voor
innovatie. Dit kan gunstige gevolgen hebben voor zowel de economie als het milieu, door bijvoorbeeld
een verminderd gebruik van water, chemicaliën en energie.
De herziening maakt het verder mogelijk de zwemwaterbepalingen beter toe te snijden op de actuele
situatie. Immers bepaalde zwemvoorzieningen, die in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden worden geregeld, bestaan in de praktijk niet meer. De huidige wet is lastig
toepasbaar op bepaalde moderne voorzieningen zoals zwemvijvers en tijdelijke baden. Verder wordt
de handhaafbaarheid verbeterd. Zo is voorzien in de Invoeringswet Omgevingswet te regelen dat
overtreding van de belangrijkste bepalingen strafrechtelijk handhaafbaar wordt.
Tot slot zullen de Omgevingswet en de bijbehorende uitvoeringsregelgeving voor een aantal
instrumenten een betere juridische basis bieden, zoals de zorgplicht en het hygiëne- en veiligheidsplan
voor badinrichtingen.
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79.

Wet inzake de luchtverontreiniging

De functie van deze wet is na diverse eerdere wetswijzigingen grotendeels overgenomen door de Wet
milieubeheer. De wet kent sinds 1 januari 2012 nog twee inhoudelijke hoofdstukken. De regeling over
de nationale emissieplafonds voor lucht (ter implementatie van de nec-richtlijn, in aanvulling op
hetgeen de Wet milieubeheer bepaalt) is overgenomen in hoofdstukken 2 en 3 van de Omgevingswet.
De gedoogplicht is overgenomen in artikel 10.18 Omgevingswet. Een nieuwe, generieke regeling voor
bijzondere omstandigheden die leiden tot aanmerkelijk gevaar voor de gezondheid, onduldbare hinder
of ernstige schade is ondergebracht in afdeling 19.1 Omgevingswet. Regelingen over informatieverplichtingen zijn overgenomen in hoofdstuk 20 van die wet.
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80.

Wet ruimtelijke ordening (Wro)

De Wro legt een grondslag voor een stelsel van ruimtelijke plannen en regels. Deze wet vormt één van
de belangrijke bouwstenen van de Omgevingswet. De Omgevingswet splitst de figuur structuurvisie
naar de functies die deze figuur in de huidige praktijk vervult. Een gebiedsdekkende en generieke
structuurvisie – bijvoorbeeld op landelijk niveau de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte – wordt
geïntegreerd in de omgevingsvisie. Het programma biedt de mogelijkheid tot concretisering in een
gebied, project of sector. Zo zou de rijksstructuurvisie Windenergie op land of de gemeentelijke
structuurvisie Dobbewijk de juridische status hebben van vrijwillig programma (zie paragraaf 4.3.2).
De projectstructuurvisie, die bijvoorbeeld de uitkomst kan zijn van een verkenning, wordt bij
toepassing van de projectprocedure vervangen door de voorkeursbeslissing in de procedure voor het
projectbesluit (zie paragraaf 4.5.3). Anders dan in de Wro is gekozen voor meerdere planfiguren.
Daarmee komt een onderscheid tot uitdrukking dat onder de Wro niet gemaakt wordt en dat
incidenteel tot verwarring leidt: een op een gebied gericht programma heeft een wezenlijk ander,
operationeler, karakter dan een generieke visie op het gehele grondgebied. Beide planfiguren vullen
elkaar aan. De visie vormt de «kapstok» voor plannen, programma’s en concrete besluiten.
Bestemmingsplannen kennen twee functies, namelijk beheer en ontwikkeling. De beheerfunctie
betreft in feite het stellen van algemene regels voor activiteiten. In de Omgevingswet wordt deze
functie overgenomen door het omgevingsplan.
Voor de ontwikkelfunctie blijven er – zoals ook onder de huidige wetgeving – drie opties. Ten eerste
het voorgestelde projectbesluit. Dit vervangt de inpassingsplannen van het Rijk en provincies die de
Wro kent. De omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan komt terug als
buitenplanse vergunning voor een omgevingsplanactiviteit.
Daarnaast kunnen gemeenten ontwikkelingen mogelijk maken door de regels in hun omgevingsplan
aan te passen. Verder kunnen het Rijk en de provincies op basis van de Omgevingswet, net als onder
de Wro, instructieregels stellen over de inhoud, toelichting of motivering van omgevingsplannen. De
regeling voor grondexploitatie komt terug in hoofdstuk 12 van de Omgevingswet. In de paragrafen
4.4.3 en 4.12 wordt nader ingegaan op de wijzigingen ten gevolge van de omzetting van het
bestemmingsplan in het omgevingsplan.
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81.

Salderen en compenseren

Salderen en compenseren houdt verband met de wijze waarop met - door rijksregels begrensde gebruiksruimte kan worden omgegaan en wanneer daarvan kan worden afgeweken.
Door salderen en compenseren mogelijk te maken, wordt ruimte geboden voor het toestaan van
activiteiten die anders wegens hun negatieve effect op de gebruiksruimte niet uitgevoerd zouden
mogen worden. Voor het mogelijk maken van nieuwe ontwikkeling in de fysieke leefomgeving is het
dan ook belangrijk dat regels ruimte voor salderen en compenseren bieden.1261
Op grond van de algemene zorgplicht moet een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit
nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving kan hebben, maatregelen nemen die redelijkerwijs van hem
kunnen worden gevergd om die gevolgen te voorkomen en – voor zover die gevolgen niet kunnen worden
voorkomen – die gevolgen zo veel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
Daarnaast is in het omgevingsrecht soms sprake van meer concrete verplichtingen tot het wegnemen en voorkomen
van nadelige gevolgen van activiteiten. Dat is bijvoorbeeld op het terrein van water, ammoniak, natuur en
luchtkwaliteit het geval. In de regelgeving is dat vaak vormgegeven als een verplichting tot het treffen van
compenserende maatregelen, soms ook in combinatie met mogelijkheden tot salderen van gevolgen.

Bij salderen worden gevolgen binnen de activiteit of het gebied zelf verrekend (intern gericht). Daarbij
gaat het om het mitigeren van negatieve gevolgen van een activiteit door een maatregel te nemen die
op de desbetreffende waarde(n) zodanig positief uitwerkt dat per saldo geen negatief gevolg optreedt.
De positieve maatregel is dan procedureel een onlosmakelijk onderdeel van de activiteit, maar is vaak
geen integraal onderdeel van de activiteit zelf.
Voorbeeld: door toepassing van saldering in een programmatische aanpak kan een activiteit die de luchtkwaliteit
op één plaats verslechtert toch worden toegestaan, mits maatregelen worden genomen waardoor de luchtkwaliteit
op een andere plaats, die een functionele of geografische relatie met het plangebied heeft, evenredig verbetert .

Bij compenseren worden negatieve gevolgen van een activiteit buiten de activiteit of het gebied
verrekend (extern gericht). 1262
Wanneer planten- en diersoorten schade ondervinden van de aanleg van een nieuwe weg of een nieuwe woonwijk
kan ter compensatie van die schade door een regel in het omgevingsplan of een voorschrift in een projectbesluit of
omgevingsvergunning worden bewerkstelligd dat elders bestaande leefgebieden van die soorten worden verbeterd
of nieuwe leefgebieden worden geschapen. Een voorbeeld daarvan is de aanleg van nieuwe natuur in Rijnmond ter
compensatie van de aanleg van de Tweede Maasvlakte.

Salderen en compenseren zijn niet hetzelfde als het toepassen van een gelijkwaardige maatregel als
bedoeld in artikel 4.7. Omgevingswet.
Daarvan is sprake van het toepassen van een andere maatregel dan de algemene regels voorschrijven, zonder dat
dit leidt tot andere gevolgen voor de fysieke leefomgeving dan bij het strikt toepassen van die regels zouden
optreden. In tegenstelling tot salderen en compenseren is er bij het toepassen van een gelijkwaardige maatregel
dus geen sprake van een negatief gevolg voor de fysieke leefomgeving dat om saldering of compensatie vraagt.

Binnen het wettelijk kader van de Omgevingswet zijn salderen en compenseren mogelijk, tenzij de
regels (waaronder internationale verplichtingen) dat impliciet of expliciet uitsluiten.
1261
1262

Kamerstukken II, vergaderjaar 2014/15, 33 962, nr.23, p.135.
Kamerstukken II, vergaderjaar 2013/14, 33 962, nr.3, p.288.
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Als voor een bepaald onderwerp een omgevingswaarde of beleidsdoelstelling geldt, en er verder geen
instructieregels of beoordelingsregels gelden, heeft het bevoegd gezag alle ruimte voor het toelaten van saldering
en compensatie.
In beginsel kan het decentraal bestuur zelf bepalen of het salderen of compenseren (on)mogelijk wil maken. Zijn er
instructieregels, beoordelingsregels of beleidsregels voor besluiten, dan bepalen die de ruimte voor compenseren
en salderen. Salderings- en compensatiemogelijkheden kunnen ook in algemene regels worden ingebouwd.

Procedureel is de mogelijkheid om in een concreet geval te kunnen salderen of compenseren
gekoppeld aan de procedureregels die gelden voor het kerninstrument dat in dat geval van toepassing
is. Dit kan in beginsel alle kerninstrumenten betreffen, zij het dat alleen de programmatische aanpak,
het omgevingsplan, de omgevingsverordening, algemene rijksregels (inclusief de mogelijkheid van
maatwerkvoorschriften), de omgevingsvergunning en het projectbesluit juridische door werking naar
activiteiten hebben.
Salderen en compenseren zijn procedureel (inclusief inspraak en rechtsbescherming) dus ingebed in
de procedure voor het desbetreffende kerninstrument. Dit brengt met zich dat daarvoor geen
afzonderlijke of aanvullende procedureregels nodig zijn.
Wanneer bijvoorbeeld een initiatiefnemer van een omgevingsvergunningplichtige activiteit gebruik wil maken van
salderings- of compensatiemogelijkheden, en het bevoegd gezag daarmee instemt, kunnen aan de
omgevingsvergunning voorschriften worden verbonden over de maatregelen die voor saldering of ter compensatie
nodig zijn. De beslissing over salderen en compenseren vindt dan plaats als onderdeel van de beslissing op de
vergunningaanvraag en de aan de vergunning verbonden voorschriften zijn onderdeel van die vergunning.

Als vertrekpunt voor de inhoudelijke inkadering van salderen en compenseren geldt in het algemeen
dat bij salderen en compenseren niet méér waarde mag worden onttrokken dan wordt gecreëerd.
Bepalend is of per saldo sprake is van een aanvaardbare balans tussen negatieve en positieve gevolgen
van de maatregelen die met een activiteit samenhangen. 1263
Toepassing van salderings- en compensatiemogelijkheden ligt in het algemeen vooral voor de hand bij activiteiten
die in betekenende mate effect op de desbetreffende omgevingswaarde(n) hebben. Het gaat daarbij om maatwerk
in het concrete geval.
Activiteiten die niet in betekenende mate effect op de desbetreffende omgevingswaarde(n) hebben, kunnen in de
regel voldoende worden gereguleerd door bij een omgevingsplan of een algemene maatregel van bestuur gestelde
uniforme regels. Daarmee wordt voorkomen dat een gebied geheel «op slot» gaat, dus ook voor activiteiten met
een relatief klein effect op de omgevingswaarde. Ook wordt voorkomen dat op zulke activiteiten onderzoeks- en
procedureverplichtingen van toepassing zouden zijn die – gelet op hun geringe effect op de omgevingswaarde –
onevenredig zwaar zouden zijn.
Waar nodig kan bij het bieden van salderings- en compensatiemogelijkheden rekening worden gehouden met de
tijd die het vergt voordat maatregelen elders of aan andere bronnen daadwerkelijk het beoogde effect zullen
hebben.

Internationale verplichtingen kunnen beperkingen opleggen aan de mogelijkheden tot salderen en
compenseren. 1264
Bijvoorbeeld de habitatrichtlijn kent een dwingend beschermingsregime en laat alleen onder strikte voorwaarden
compensatie toe. Als uit een voorafgaande «passende beoordeling» van nieuwe activiteiten die significant
negatieve gevolgen kunnen hebben voor een Natura 2000-gebied, niet de zekerheid is verkregen dat de natuurlijke
kenmerken van het gebied niet worden aangetast, kan in geval van dwingende redenen van groot openbaar belang
1263
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een uitzondering worden toegelaten. Maar alleen als er geen alternatieven zijn en voldoende compensatie voor de
aangetaste natuurwaarden wordt geboden. Dit strenge dwingende kader van de Habitatrichtlijn biedt dus alleen
compensatiemogelijkheden voor uitzonderlijke gevallen en bevat een zware motiveringsplicht.
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82.

Schade

Hoofdstuk 15 van de Omgevingswet is gereserveerd voor schade. Dat hoofdstuk zal onder meer een
afdeling bevatten over wat nu planschade en nadeelcompensatie wordt genoemd. Het hoofdstuk over
schade wordt zo vorm gegeven dat de regeling goed aansluit op de verbeterdoelen van de
Omgevingswet en het de uitnodigingsplanologie faciliteert.
Op dit moment is (directe) planschade, zoals dat is geregeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro), één van
de oorzaken waarom uitnodigingsplanologie en organische gebiedsontwikkeling niet goed van de grond
komt. Dat komt omdat onder de Wro planschade kan worden geclaimd voor alle mogelijk-heden die het
bestemmingsplan in theorie biedt (planmaximalisatie).
Dit heeft het risico tot gevolg dat schade moet worden vergoed voor mogelijkheden die in werkelijkheid
niet worden benut. Dit risico drukt relatief zwaar op kleine ontwikkelingen zoals inbreidingslocaties en
transformaties en staat vaak in de weg aan het maken van globale bestemmingsplannen. Als deze praktijk
onder de Omgevingswet wordt voortgezet, zullen omgevingsplannen uitnodigingsplanologie en organische
groei niet faciliteren.

In 2013 heeft het parlement titel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) aangenomen en zij
zal, mede in afwachting van de Omgevingswet, op een nader te bepalen tijdstip in werking treden. De
regeling in de Awb vormt het uitgangspunt voor de afdeling over schade in de Omgevingswet. Zij bevat
uitgangspunten voor vergoeding van schade door rechtmatig overheidshandelen en een aantal
procedurele bepalingen.

De Awb heeft daarmee uniformiteit gecreëerd en biedt bovendien een laagdrempelige en toegankelijke
procedure aan de burger die om schade verzoekt. Verder gaat de Awb ervan uit dat alleen schade wordt
vergoed die ook daadwerkelijk wordt geleden. Dit alles sluit goed aan bij de doelstellingen en
uitgangspunten van de Omgevingswet. Toch wil ik de regeling in de Awb op een aantal punten aanvullen.
De Awb kon daarmee nog geen rekening houden, omdat het voorstel voor de Omgevingswet is ingediend
nadat de Awb door het parlement is aangenomen.
De aanvullingen hebben er ten eerste mee te maken dat ik het moment wil vastleggen waarop de burger
om vergoeding van geleden schade kan verzoeken. Bij een waardedaling van een woning, is conform de
Awb vergoeding in principe aan de orde wanneer de burger zijn woning verkoopt. Dan wordt de schade
immers daadwerkelijk geleden. Onder de Omgevingswet zal echter in veel gevallen al eerder duidelijk zijn
welke schade zal worden geleden. Bijvoorbeeld als een projectbesluit de aanleg van een nieuwe weg nabij
een bestaande woning mogelijk maakt. Of als voor een concreet initiatief om een woning te bouwen een
omgevingsvergunning wordt verleend.
Om te voorkomen dat burgers langer dan strikt noodzakelijk in onzekerheid zijn over schadevergoeding, wil
ik in de Omgevingswet regelen dat schade kan worden vergoed, als duidelijk is welke schade daadwerkelijk
zal worden geleden. Een schadeprocedure kan zo betrekkelijk kort na het schadeveroorzakende besluit
worden afgewikkeld. Door vast te leggen op welke moment om schade kan worden verzocht, voorkomt
men tevens dat schadeverzoeken verlammend werken op de besluitvorming over nieuwe ontwikkelingen.
De aanvullingen vloeien ook voort uit het feit dat het omgevingsplan een veel bredere reikwijdte krijgt dan
het bestemmingsplan.
In het omgevingsplan gaan diverse regels op die nu nog verspreid zijn over algemene maatregelen van
bestuur en lokale verordeningen, zoals regels over geluid en over het kappen van bomen. De aanvullingen
die ik hieronder voorstel, spelen in op deze verbrede reikwijdte. Ten slotte zijn de aanvullingen erop gericht
om uitnodigingsplanologie nog beter te kunnen faciliteren.
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83.

Toverformule

Artikel 10 van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bevatte een bepaling dat voorschriften
van een bestemmingsplan slechts om dringende redenen het meest doelmatige gebruik mochten
beperken. Deze bepaling heeft er in de rechtspraak toe geleid dat in elk bestemmingsplan de
zogenoemde toverformule moest worden opgenomen. Die toverformule moest worden toegepast als
het bestemmingsplan zonder dringende reden een belemmering opleverde voor het meest doelmatige
gebruik.
Bij de nieuwe Wet op de ruimtelijke ordening, die in 2008 in werking is getreden, is die bepaling komen te
vervallen. Dit was gebaseerd op een advies van de evaluatiecommissie WRO/Bro ’85 uit 1995 waaruit volgde dat
de bepaling overbodig was.

Er bestaat nog steeds geen aanleiding om die oude bepaling in de Omgevingswet wetsvoorstel te
herintroduceren. Het omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van de gemeente een
evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Het toedelen van die functies en het met het oog
daarop stellen van regels, vergt dat alle relevante belangen worden afgewogen.
Ook alle zakelijke rechten, zoals het eigendomsrecht, spelen daarbij een rol. Daarmee is inherent
verzekerd dat het meest doelmatige gebruik niet zonder dringende redenen kan worden belemmerd.
De voorbereiding van een omgevingsplan vindt plaats met inspraakmogelijkheden voor een ieder en
het vaststellingsbesluit is bovendien appellabel. Dat betekent dat particulieren en ondernemers die
menen dat de gebruiksmogelijkheden op hun perceel te veel worden ingeperkt, altijd een zienswijze
kunnen indienen en beroep kunnen instellen. Ook kunnen zij altijd een buitenplanse
omgevingsvergunning aanvragen. Op grond van zo’n aanvraag dient opnieuw te worden afgewogen
of het gelet op alle belangen aanvaardbaar is om van het omgevingsplan af te wijken. 1265
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84.

Zorgplicht

De algemene zorgplicht voor de fysieke leefomgeving
De (algemene) zorgplicht is de verplichting voor een ieder om voldoende zorg voor de fysieke
leefomgeving te dragen en – voor zover dat redelijkerwijs kan worden gevergd – nadelige gevolgen
van zijn activiteit te voorkomen, of als dat niet kan, die te beperken of ongedaan te maken, of als dat
niet kan, de activiteit achterwege te laten.1266
In de fysieke leefomgeving vindt een breed scala aan activiteiten plaats, die door veel actoren worden uitgevoerd
en die verschillend van aard, omvang en duur zijn. Ook de gevolgen van die activiteiten voor de fysieke leefomgeving
lopen sterk uiteen. De algemene zorgplicht (afdeling 1.3 Omgevingswet) houdt in dat een ieder bij zijn activiteiten
voldoende zorg voor de fysieke leefomgeving in acht neemt. Deze zorgplicht bouwt voort op zorgplichten die in
verschillende wetten zijn opgenomen (zoals in artikel 1.1a van de Wet milieubeheer, artikel 6.8 van de Waterwet
en artikel 1a van de Woningwet).

Aan de zorgplicht wordt blijkens artikel 1.8 in ieder geval voldaan, voor zover bij wettelijk voorschrift
of besluit specifieke regels zijn gesteld met het oog op de doelstellingen van de wet en die regels
worden nageleefd.
De algemene zorgplicht en de specifieke zorgplichten die zullen worden opgenomen in de
uitvoeringsregelgeving vormen een vangnet voor onverwachte gevolgen van innovatieve activiteiten.
Een zorgplicht is altijd techniek-neutraal.
De regering onderschrijft dat toepassing van de beste beschikbare technieken (BBT) niet beperkt moet
zijn tot bedrijven met bepaalde risico’s. De zorgplicht, opgenomen in artikel 1.7 Omgevingswet,
spreekt die gedachte ook uit. 1267
Uit het feit dat het uitgangspunt dat degene die een activiteit verricht nadelige gevolgen moet voorkomen, of zoveel
mogelijk beperken, in de zorgplicht is opgenomen, blijkt al dat de regering van mening is, dat de
verantwoordelijkheid voor de toepassing van de beste beschikbare technieken om het milieu beschermen primair
ligt bij degene die de activiteit uitvoert. Bij uitwerking en toepassing van regels neemt de overheid de
verantwoordelijkheid op zich om dit uitgangspunt in de algemene rijksregels te vertalen naar concrete
verplichtingen als doelvoorschriften en middelvoorschriften. Artikel 4.22 Omgevingswet geeft daartoe voor de
milieubelastende activiteiten ook een expliciete opdracht, door te bepalen dat de algemene rijksregels er in ieder
geval toe moeten strekken dat beste beschikbare technieken worden toegepast.

De functies van de zorgplicht zijn:
▪ het bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid van burgers voor de behartiging of het
ontzien van bepaalde belangen,
▪ het bieden van een leidraad voor gedrag, wanneer geen concrete gedragsbepalingen
voorhanden zijn of deze niet toereikend blijken,
▪ het bieden van een maatstaf voor de beoordeling van gedrag, en
▪ het bieden van een rechtvaardigingsgrond voor bestuursrechtelijke handhaving in gevallen van
onmiskenbare strijd met de zorgplicht (vangnetfunctie).
▪
Het is de verwachting dat de zorgplicht in de praktijk een beperkte, maar nuttige functie zal vervullen bij het
waarborgen van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. De
vangnetfunctie van de voorgestelde zorgplicht en de ervaringen met de bestaande zorgplichten voor
onderdelen van de fysieke leefomgeving in de huidige wetgeving, waarop in de Omgevingswet is
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voortgebouwd, rechtvaardigen de verwachting dat van de artikelen 1.6 en 1.7 geen groter juridiserend effect
zal uitgaan dan van de huidige zorgplichtbepalingen in afzonderlijke wetten.
Enkele partijen maken zich daarnaast zorgen over het inzetten van de zorgplicht als alternatief voor
uitgewerkte regels, wat kan leiden tot onvoldoende rechtszekerheid. De G4 ziet bijvoorbeeld het gevaar dat
de zorgplicht in de uitvoeringsregelgeving wordt gezien als alternatief voor detailwetgeving. De regering deelt
die zorg niet, omdat zij de zorgplicht niet ziet als alternatief voor veel gebruikte regelgeving. De zorgplicht
voorkomt juist wel de noodzaak van gedetailleerde regelgeving voor activiteiten die zelden problemen
opleveren. Dit is in de memorie van toelichting verduidelijkt.
Het Adviescollege toetsing regeldruk waarschuwt ervoor dat de zorgplicht van artikel 1.6 kan leiden tot extra
nalevingskosten omdat bedrijven reputatieschade of boetes zouden willen voorkomen of omdat
toezichthouders de zorgplicht zouden invullen door middel van beleidsregels. De regering deelt die vrees niet.
Artikel 1.6 geeft primair uitdrukking aan de eigen verantwoordelijkheid van burgers en bedrijven. Het fungeert
samen met artikel 1.7 als vangnet en veroorzaakt geen noemenswaardige regeldruk, omdat de artikelen
gericht zijn op bijzondere, weinig voorkomende situaties en excessen. Een vangnetbepaling voorkomt juist
regeldruk, omdat zonder vangnet voor elke denkbare situatie een gedetailleerde regeling gemaakt zou moet
worden. Overigens geldt voor een groot deel van de fysieke leefomgeving – zoals het milieu en bouwwerken
– ook in de huidige wetgeving al een vergelijkbaar brede zorgplicht. 1268

Inhoud en reikwijdte zorgplicht
Artikel 1.6 Omgevingswet bepaalt dat een ieder bij zijn activiteiten voldoende zorg voor de fysieke
leefomgeving in acht neemt. In het meer concrete artikel 1.7 is bepaald dat een ieder die weet of
redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke
leefomgeving, verplicht is maatregelen te nemen om die gevolgen te voorkomen.
Voor zover dat niet mogelijk is, is hij verplicht die gevolgen zo veel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
Als ook dat onvoldoende mogelijk is, is hij verplicht de activiteiten achterwege te laten voor zover dat
redelijkerwijs van hem kan worden gevergd.

De reikwijdte van de zorgplicht is gelijk aan de reikwijdte van de Omgevingswet zoals deze wordt
omschreven in de artikelen 1.2 en 1.3. Wel wordt de reikwijdte van de zorgplicht via de werking van
artikel 1.4 begrensd door specifiekere regelgeving over de fysieke leefomgeving. Daarmee is de
reikwijdte breder dan de reikwijdte van de zorgplichten van de huidige wetgeving.
Ten eerste omvat de zorgplicht meer onderdelen van de fysieke leefomgeving: naast het milieu (Wet
milieubeheer), bouwwerken (Woningwet), de bodem (Wet bodembescherming en Waterwet) en natte
rijkswaterstaatswerken (Waterbesluit) geldt de zorgplicht van het wetsvoorstel ook voor infrastructuur en andere
watersystemen. Op de tweede plaats is er een thematische verbreding. De zorgplicht voor bouwwerken omvat niet
langer alleen de veiligheid en gezondheid – zoals in de huidige Woningwet – maar ook de omgevingskwaliteit van
die bouwwerken. Tot slot dekt de zorgplicht de veiligheid van de fysieke leefomgeving in de volle breedte, terwijl
op dit moment alleen een zorgplicht bestaat voor de veiligheid van bouwwerken en het milieu.
Op grond van artikel 1.6 geldt de zorgplicht voor een ieder ook voor landschappen.1269
De leden van de ChristenUnie-fractie vragen hoe artikel 1.8 functioneert in het geval dat een bedrijf nieuwe
inzichten heeft waaruit blijkt dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving, maar
de regels hier nog niet in voorzien en het bedrijf wel voldoet aan de gestelde regels. Deze leden vragen daarom of
de bepaling in artikel 1.8 niet ruimer moet worden geformuleerd. Een verruiming van artikel 1.8 zou echter de
rechtszekerheid van initiatiefnemers aantasten. Een bedrijf dat de regelgeving correct naleeft, behoort niet
geconfronteerd te worden met handhaving. Dit staat los van de morele of maatschappelijke verantwoordelijkheid
die een bedrijf in een dergelijk geval heeft om de nadelige gevolgen van zijn activiteiten zoveel mogelijk te
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voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Verder staat het los van de mogelijkheid om voor specifieke
activiteiten wel een verdergaande zorgplicht op te leggen. Ook zo’n specifieke zorgplicht is een specifieke regel als
bedoeld in artikel 1.8, die de algemene zorgplicht uitschakelt.1270
De leden van de ChristenUnie-fractie stellen ook dat de nu voorgestelde formulering geen zorgplicht voor derden
impliceert die geen activiteiten verrichten, maar die wel in de positie zijn om in te grijpen om gevolgen van
activiteiten van anderen of van natuurverschijnselen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Zij vragen
of hiermee iemand die aantoonbaar had kunnen ingrijpen juridisch aansprakelijk kan worden gesteld. Artikel 1.6
bevat een positieve verplichting. Deze bepaling heeft een sterk morele component. Er zal niet gauw sprake van zijn
van onmiskenbare strijd met het bepaalde in artikel 1.6 en daarom zal ook niet gauw sprake zijn van juridische
aansprakelijkheid. Toch is aansprakelijkheid in sommige gevallen mogelijk. Zo is artikel 1.6 handhaafbaar in situaties
waar onmiskenbaar negatieve gevolgen voor de fysieke leefomgeving optreden en iemand niet ingrijpt terwijl hij
daarvoor wel in de positie is. Zijn nalatigheid kan dan onmiskenbaar in strijd zijn met de wettelijke zorgplicht. Een
voorbeeld is de portier van een bedrijf die nalaat te waarschuwen als een lekkende tankauto een bedrijfsterrein
verlaat.1271
De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen verder te onderbouwen waarom artikel 1.1a, derde lid, van de
Wet milieubeheer niet in het wetsvoorstel is overgenomen. Dit artikel geeft aan dat de zorgplicht de uit het
burgerlijk recht voortvloeiende aansprakelijkheid en de mogelijkheden van overheden om als rechtspersoon met
gebruikmaking van het privaatrecht de naleving van rechtsregels te bevorderen onverlet laat. De huidige bepaling
in de Wet milieubeheer is beschrijvend, toelichtend van aard en daarom is opname in het artikel niet nodig. De
strekking van het huidige derde lid is dus niet overgenomen in het wetsvoorstel, maar in de artikelsgewijze
toelichting op de artikelen 1.6 en 1.7.

Eigen verantwoordelijkheid
De zorgplicht heeft allereerst een belangrijke signaalfunctie en is daarom opgenomen in het begin van
de Omgevingswet. De verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een
goede omgevingskwaliteit is niet een exclusieve zaak van de overheid, maar ieders verantwoordelijkheid. Dat komt vooral tot uitdrukking in de positieve verplichting van artikel 1.6. Burgers, bedrijven en
overheden die activiteiten uitvoeren of laten uitvoeren zijn in beginsel vrij te bepalen welke mate van
zorg zij voldoende achten. Bedrijven kunnen dit bijvoor-beeld invullen via milieuzorgsystemen of,
breder beschouwd, maatschappelijk verantwoord ondernemen.
In de eerste plaats spreekt de zorgplicht burgers en bedrijven aan op hun eigen verantwoordelijkheid. De
verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit is niet
een exclusieve zaak van de overheid, maar ieders verantwoordelijkheid. Zoals de memorie van toelichting (blz. 67)
beschrijft, betekent de eigen verantwoordelijkheid ook dat burgers en bedrijven in beginsel zelf bepalen welke mate
van zorg zij voldoende achten. Vanzelfsprekend kunnen anderen van mening zijn dat dit niveau onvoldoende is.
Vaker zien we dat activiteiten van individuen, die op zichzelf beschouwd best acceptabel zijn, door cumulatie leiden
tot een kwaliteit van de fysieke leefomgeving die niet voldoet aan wat de maatschappij ervan verwacht. Om de
kwaliteit op niveau te brengen en te houden krijgt de overheid in dergelijke gevallen de rol om maatregelen te
nemen of regels uit te vaardigen en te handhaven. Kort gezegd gaan alle artikelen na hoofdstuk 1 van het
wetsvoorstel over alle gevallen waarin niet alleen op de eigen verantwoordelijkheid vertrouwd kan worden.
In de tweede plaats dient de zorgplicht als vangnet in geval van activiteiten of gevolgen van activiteiten die
onacceptabele nadelige gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving, maar niet zijn gereguleerd omdat de
wetgever ze niet heeft voorzien. Het kan bijvoorbeeld gaan om activiteiten die in Nederland nog niet voorkomen.
Voor burgers zou dat bijvoorbeeld van belang kunnen zijn als zij nieuwe buitensporten gaan beoefenen die schade
aan de fiets- of wandelpaden of andere delen van de fysieke leefomgeving blijken te veroorzaken. Voor bedrijven
kan dat bijvoorbeeld relevant zijn bij nieuwe werkwijzen of nieuwe technische ontwikkelingen met nog onvoorziene
gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Van iemand die bedrijfsmatig activiteiten verricht mag, meer dan van een
burger, verwacht worden dat hij zich vergewist van de mogelijke nadelige gevolgen van zijn activiteit voor de fysieke
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leefomgeving en preventief maatregelen treft om die gevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
1272

Relatie met zorg van de overheid
Zoals beschreven in paragraaf 2.6 zijn er grenzen aan wat langs de weg van eigen verantwoordelijkheid
kan worden bereikt. Daarom is in de loop van de geschiedenis de overheid verantwoordelijk gemaakt
voor de zorg voor onderdelen en aspecten van de fysieke leefomgeving. De taken van de overheid die
uit die politieke keuze voortvloeien en de kaders voor activiteiten zijn uitgewerkt in de overige
hoofdstukken van het wetsvoorstel.
De zorgplicht van artikel 1.6 heeft geen betrekking op overheidstaken en impliceert geen verplichting
om hogere prestaties te leveren dan op grond van hoofdstuk 2 wordt geëist. De zorgplicht geldt
overigens onverkort bij het feitelijke handelen van de overheid. Voorbeeld: een belanghebbende kan
niet, met de zorgplicht in de hand, bij de overheid afdwingen dat zij ambitieuzere doelstellingen voor
waterkwaliteit nastreeft dan zij zichzelf op grond van de kaderrichtlijn water al heeft gesteld. Een
waterbeheerder kan wel, met de zorgplicht in de hand, bij een wegbeheerder afdwingen dat hij bij de
uitvoering van werkzaamheden aan een brug maatregelen neemt om specifieke nadelige gevolgen
voor de waterkwaliteit te voorkomen.
Specifieke zorgplichten (zie ook de aparte paragraaf)
Voor een aantal onderwerpen is een concretere omschrijving van de zorgplicht gewenst. Dat geeft
degenen die activiteiten in de fysieke leefomgeving uitvoeren meer houvast over de inhoud van de
zorgplicht. Soms kan het daarbij nodig zijn de volgorde in de redenering aan te scherpen ten opzichte
van de algemene zorgplicht. Zo zou het nalaten van activiteiten voorop kunnen staan als deze een
onomkeerbare aantasting van onderdelen van de fysieke leefomgeving tot gevolg kunnen hebben. De
specifieke zorgplichten zullen worden opgenomen in algemene maatregelen van bestuur. Ze kunnen
worden gebaseerd op de grondslag voor algemene regels in artikel 4.3 Omgevingswet. Daardoor is het
volledige juridische kader voor algemene regels ook van toepassing op de specifieke zorgplichten.
Zo zal een bevoegd gezag worden aangewezen op grond van paragraaf 4.1.3. Artikel 4.5 biedt de mogelijkheid
te bepalen dat het bevoegd gezag de verplichtingen nader kan concretiseren door middel van een
maatwerkvoorschrift. De grotere concreetheid van de specifieke zorgplichten maakt het mogelijk dat deze
strafrechtelijk worden gehandhaafd in onmiskenbare gevallen, of wanneer een opgelegd
maatwerkvoorschrift niet wordt nageleefd. Voorbeelden zijn de zorgplicht voor degene die een inrichting
drijft (nu artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer) en de zorgplichten rond bouwwerken (nu artikel
1a van de Woningwet). Ook de strafrechtelijk handhaafbare zorgplicht voor bodem (nu artikel 13 van de Wet
bodembescherming) kan bij de integratie van deze wet een plaats krijgen in een algemene maatregel van
bestuur. Omdat de algemene zorgplicht en de specifieke zorgplichten elkaar aanvullen is onderstaande
toelichting ook van toepassing op de specifieke zorgplichten.

Relatie met algemene regels en vergunningen
Als leidraad voor gedrag neemt een zorgplicht niet de plaats in van nader uitgewerkte regels in
wetten, algemene maatregelen van bestuur, verordeningen, omgevingsplannen of vergunningvoorschriften. Dat zou weliswaar optisch leiden tot minder regels, maar het leidt uiteindelijk tot
vergroting van rechtsonzekerheid en ontwikkeling van pseudoregelgeving.
Deze lijn sluit aan bij de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State over de herziening van
het omgevingsrecht. Artikel 1.8 brengt de lex-specialis-regel tot uitdrukking: de specifieke regel gaat voor op
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de algemene regel. De wettelijke zorgplicht treedt terug als over een activiteit met het oog op een bepaald
belang specifieke zorgplichten bestaan of specifieke regels of voorschriften zijn gesteld krachtens de
Omgevingswet, in of krachtens een andere wet of in decentrale regelgeving.
Redelijkerwijs kan er immers geen sprake zijn van handhaving van de zorgplicht als iemand zich houdt aan de
regels of voorschriften die de overheid heeft gesteld voor zijn activiteit. Dat geldt ook als deze regels of
voorschriften zijn gesteld door decentrale overheden. Als bijvoorbeeld een gemeente een activiteit heeft
gereguleerd via een verbod of vergunningplicht, en daarbij bepaalde gevallen heeft vrijgesteld van het verbod
of vergunningplicht, dan kan die activiteit plaatsvinden binnen die regels, en kunnen omwonenden in
gangbare situaties geen (succesvol) verzoek doen tot handhaving van naleving van de zorgplicht.

Tot de specifieke regels die leiden tot het terugtreden van de algemene zorgplichten behoren ook de
hiervoor genoemde specifieke zorgplichten.
Voorzien is dat voor onderwerpen die in belangrijke mate door rijksregelgeving worden gestuurd, zoals
bouwactiviteiten en milieubelastende activiteiten, dergelijke specifieke zorgplichten zullen gelden.
Deze specifieke zorgplichten hebben een brede reikwijdte en omvangrijke doelgroep. Daardoor
worden belangrijke onderwerpen onttrokken aan de werking van de algemene zorgplicht: de
specifieke zorgplicht neemt deze rol over. Wel blijft de algemene zorgplicht gelden voor anderen dan
de normsubjecten van dergelijke specifieke zorgplichten. Zo is het goed denkbaar dat een specifieke
zorgplicht alleen gericht is tot de initiatiefnemer van een activiteit; de algemene zorgplicht blijft dan
van belang voor derden.
Ook algemene regels met het oog op een specifiek belang en vergunningvoorschriften leiden tot het
terugtreden van de algemene zorgplicht. Dat terugtreden is zeer specifiek. Als een aspect uitputtend is
geregeld, is de zorgplicht niet van toepassing.
Het feit dat over een activiteit met het oog op een bepaald belang een regel is gesteld, maakt echter niet dat
deze activiteit geheel aan de zorgplicht wordt onttrokken. Vaak is van een activiteit immers maar een
deelaspect gereguleerd, omdat dit aspect in de praktijk wel eens problemen oplevert. Voor andere aspecten,
die zelden problemen veroorzaken, geldt de zorgplicht onverkort.

De aard van de bepalingen in andere wetten, uitvoeringsregelgeving of decentrale regelgeving
bepaalt de gevolgen voor de werking van de zorgplicht:
▪

▪

▪

Sommige algemene regels of voorschriften gaan over een specifieke feitelijke handeling. Door die na te leven wordt
voldaan aan de zorgplicht voor die feitelijke handeling. Wordt bijvoorbeeld over een activiteit, met het oog op de
gezondheid, een eis gesteld aan de emissie van zwaveldioxide, dan blijft de zorgplicht gelden voor andere
handelingen, zoals andere emissies en ook voor de gevolgen van andere handelingen die deel uitmaken van de
activiteit. Het gaat hier om een heel specifieke eis aan een specifieke feitelijke handeling – het emitteren van een
stof. Hoewel de eis wordt gesteld met het oog op de gezondheid is het omwille van de rechtszekerheid niet mogelijk
de zorgplicht te handhaven als dezelfde feitelijke handeling nog andere nadelige gevolgen voor de fysieke
leefomgeving zou hebben, bijvoorbeeld de aantasting van een bouwwerk.
Andere algemene regels of voorschriften omvatten een uitputtend bedoeld pakket aan doel- of middelvoorschriften gericht op een specifieke activiteit in verband met een specifiek belang. Door die regels na te leven wordt
voldaan aan de zorgplicht voor zover het die activiteit en dat belang betreft. Het uitputtende en limitatieve karakter
moet in een dergelijk geval blijken uit de formulering van de algemene regels of het besluit waarin het voorschrift
is opgenomen. De zorgplicht blijft onverkort van toepassing voor andere activiteiten of belangen die ook aan de
orde kunnen zijn. Een voorbeeld is de bouwregelgeving die een uitputtend pakket aan regels geeft over het bouwen
van bouwwerken: de «bouwactiviteit». Dezelfde feitelijke handeling – bouwen – kan echter ook gevolgen hebben
voor bijvoorbeeld natuur- of milieubescherming. De zorgplicht blijft dan gelden voor gevolgen van de
bouwhandelingen die dergelijke belangen raken.
Een derde type regels dat van belang is voor de toepassing van de zorgplicht is de vrijstelling: het bestuur is zich
bewust van de mogelijke gevolgen van de activiteit en heeft daarom algemene regels of een vergunningvereiste
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ingesteld, maar heeft welbewust gekozen om deze niet te laten gelden voor bepaalde gevallen. Vaak gaat het dan
om kleinere gevallen of specifieke doelgroepen waarvan de activiteiten in het algemeen geen onacceptabele
gevolgen voor de fysieke leefomgeving veroorzaken. Omwille van de rechtszekerheid kan de zorgplicht niet worden
ingeroepen in de gangbare situaties die bij het stellen van de regels zijn voorzien. Handhaving zal alleen op zijn
plaats zijn als een vrijgestelde activiteit onvoorziene gevolgen heeft.

Vangnetfunctie
Het is niet mogelijk, noch wenselijk, alle theoretisch mogelijke activiteiten te reguleren. De algemene
zorgplicht fungeert als vangnet. Het vangnet is vooral van belang bij activiteiten of gevolgen van
activiteiten die onmiskenbaar in strijd zijn met de zorgplicht, maar die niet nader zijn gereguleerd
omdat de wetgever ze niet heeft voorzien.
Het kan bijvoorbeeld gaan om activiteiten die in Nederland nog niet voorkomen of om nieuwe
technische ontwikkelingen die niet vergunningplichtig zijn en waarvoor de geldende algemene regels
niet voldoen. Een ander voorbeeld zijn activiteiten die in het algemeen geen problemen veroorzaken
en daarom niet zijn gereguleerd, maar die in specifieke gevallen onacceptabele gevolgen hebben voor
de fysieke leefomgeving.
Voorbeelden:
Het is in het algemeen geen probleem als paadjes uitslijten door het dagelijks geleiden van vee. De zorgplicht kan
echter worden ingeroepen als een dergelijk paadje ontstaat op een waterkering, wat onacceptabel kan zijn wegens
de bijdrage die de grasmat levert aan de stabiliteit van de waterkering.
Hoewel barbecueën in de tuin hinder veroorzaakt voor buren, moet dit worden gezien als een normaal
maatschappelijk verschijnsel dat geen overheidsbemoeienis vergt. Waar nodig kunnen buren onderling afspraken
maken. Er zal niet gauw sprake zijn van overtreding van de zorgplicht.
Als het bevoegd gezag constateert dat wordt gehandeld in strijd met de zorgplicht, kan het degene die de activiteit
verricht aanspreken en een beroep doen op diens eigen verantwoordelijkheid, zo nodig onder aankondiging van
vervolgstappen. Het bevoegd gezag kan samen met de initiatiefnemer concretiseren wat in het licht van de
zorgplicht wordt verlangd en afspreken welke concrete maatregelen zullen worden getroffen om schade te
voorkomen, te beperken tot een acceptabel niveau of ongedaan te maken en – als dat niet mogelijk is – om vast te
stellen of de activiteit op de betrokken plaats redelijkerwijs nodig is. Dat zal meestal voldoende zijn als de
initiatiefnemer onbewust schade veroorzaakt aan de fysieke leefomgeving.

Handhaving van de zorgplicht
Waar nodig kan het bevoegd gezag direct handhavend optreden in situaties dat er onmiskenbare strijd
is met de zorgplicht. Voorwaarde is dat degene die de activiteit verricht weet of redelijkerwijs kan
vermoeden dat concreet handelen of nalaten kan leiden tot nadelige gevolgen voor de fysieke
leefomgeving en dus weet of zou moeten weten dat hij daarmee handelt in strijd met de zorgplicht.
Het bevoegd gezag kan – eventueel na een waarschuwing – een last afgeven waarin concreet staat aangegeven
wat van betrokkene wordt verlangd op straffe van verbeurte van een dwangsom of inzet van bestuursdwang (zie
verder paragraaf 4.18.4). Deze last kan inhouden dat de werkzaamheden of activiteiten worden stilgelegd of dat
bepaalde maatregelen worden getroffen om schade te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
Heeft de betrokkene de schade al aangericht, dan kan worden gelast om herstelwerkzaamheden te verrichten. In
minder duidelijke gevallen is bestuursrechtelijke handhaving van de algemene zorgplicht alleen mogelijk als de
overtreding voortduurt, nadat eerst afspraken zijn gemaakt over de invulling van de zorgplicht. Op dat moment is
er immers alsnog sprake van onmiskenbare strijd met de zorgplicht. De artikelen 1.6 en 1.7 hebben een zeer brede
reikwijdte en vormen een open norm. Daarom lenen de bepalingen zich niet voor strafrechtelijke handhaving. Een
voorbeeld waar een bestuursrechtelijke punitieve sanctie op grond van artikel 1.6 aan de orde zou kunnen zijn is
de situatie dat een professional nalaat te waarschuwen, als hij ziet dat bij een activiteit van een ander een
ongewoon voorval dreigt. Het voorgaande geldt grotendeels ook voor specifieke zorgplichten die, zoals hiervoor
beschreven, een plaats krijgen in de uitvoeringsregelgeving.
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Handhaving is aan de orde als een bevoegd gezag een initiatiefnemer aanspreekt op naleving van de zorgplicht in
verband met de vangnetfunctie. Als de initiatiefnemer naar het oordeel van het bevoegd gezag onvoldoende
inspanningen levert om de nadelige gevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken kan discussie
ontstaan over de reikwijdte van de zorgplicht. De regering heeft daarom nadrukkelijk niet gekozen voor de
zorgplicht als substituut voor regelgeving bij veel voorkomende activiteiten met nadelige gevolgen voor de fysieke
leefomgeving. Tegelijkertijd is het niet mogelijk alle mogelijke activiteiten te reguleren en is het nuttig een vangnet
te hebben voor onvoorziene gevallen.
De regering kiest niet voor een algemene zorgplicht omdat zij een behoefte zou hebben om de zorgplicht alleen
terughoudend te laten handhaven. De regering kiest – zoals in de vorige paragraaf betoogd – voor een algemene
zorgplicht om de eigen verantwoordelijkheid te benadrukken en om anderzijds een vangnet te bieden voor
onvoorziene activiteiten of onvoorziene gevolgen van activiteiten. Dat vereist een open geformuleerde norm. Bij
een dergelijke open norm krijgt men te maken met het «lex certa»-beginsel, waarover de leden van de D66-fractie
een vraag hebben. Een norm waarvoor een strafbepaling geldt moet door de wetgever voldoende precies worden
vastgesteld: nulla poena sine lege certa (geen straf zonder zekere wet). Op grond van dit beginsel heeft de regering
aangekondigd dat de algemene zorgplicht alleen bestuursrechtelijk handhaafbaar zal zijn en niet strafrechtelijk
handhaafbaar. Verder werkt dit beginsel door naar de jurisprudentie rond zorgplichten. Uit die jurisprudentie blijkt
dat een dergelijke open norm slechts gehandhaafd kan worden als er sprake is van «onmiskenbare strijd» met die
norm.
Het zal echter sterk afhangen van de omstandigheden van het geval of er sprake is van «onmiskenbare strijd».
Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn als een particulier een activiteit voortzet terwijl hij de substantiële nadelige
gevolgen – zoals schade aan planten of bouwwerken – direct waarneemt. Of als een professional een nieuwe
activiteit verricht, zich niet vergewist van mogelijke nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving en geen
maatregelen neemt om die te voorkomen of te beperken. Maar «onmiskenbare strijd» kan ook ontstaan als een
bevoegd gezag aangegeven heeft welke maatregelen genomen moeten worden ter naleving van de zorgplicht en
deze maatregelen niet worden uitgevoerd.
Gegeven de open norm is het wenselijk dat het bevoegd gezag, de initiatiefnemer en eventuele belanghebbenden
gezamenlijk bezien hoe in het concrete geval de algemene zorgplicht dient te worden nageleefd. Ook bij de naleving
van meer concrete normen is het niet ongebruikelijk dat het bevoegd gezag eventueel na overleg met de
initiatiefnemer aangeeft welke maatregelen moeten worden genomen om aan een voorschrift te voldoen en binnen
welke termijn. Als de initiatiefnemer vervolgens verzuimt die maatregelen te treffen, kan handhavend worden
opgetreden. Mochten belanghebbenden niet tevreden zijn over de wijze waarop het bevoegd gezag zijn
handhavingsrol invult, dan kunnen zij een handhavingsverzoek doen.
De leden van de SP-fractie vragen of het klopt dat bestuursrechtelijke handhaving van de algemene zorgplicht alleen
mogelijk is als, na een overtreding hiervan, eerst afspraken zijn gemaakt over de invulling van de zorgplicht. Het
antwoord op de vraag luidt ontkennend. Het is mogelijk om direct te handhaven op de algemene zorgplicht als er
sprake is van onmiskenbare strijd met de zorgplicht. Het zal dus veelal gaan om excessen waarbij duidelijk is dat de
overtreder inziet of zou moeten inzien dat hij handelt in strijd met de zorgplicht. In dat geval kan direct worden
overgegaan tot een waarschuwingsbrief of het opleggen van sancties.
Net als bij handhaving op andere, meer concrete, normen kan het bevoegd gezag aangeven welke maatregelen
moeten worden genomen om aan een regel te voldoen en binnen welke termijn dit moet gebeuren. Als getwijfeld
moet worden of de initiatiefnemer inziet dat hij handelt in strijd met de bedoeling van de zorgplicht, maar het
bevoegd gezag dat wel ziet, is er in feite nog geen overtreding in de zin van artikel 5:1 Awb. De overtreding ontstaat
pas zodra de initiatiefnemer «weet of redelijkerwijs kan vermoeden» dat zijn activiteit nadelige gevolgen heeft voor
de fysieke leefomgeving en vervolgen nalaat te doen wat «redelijkerwijs» van hem kan worden gevraagd. Het zou
immers zeer rechtsonzeker zijn als tot handhaving wordt overgegaan als iemand redelijkerwijs niet kan vermoeden
dat hij een regel overtreedt.
Het bevoegd gezag dient dan de initiatiefnemer in eerste instantie te informeren over de mogelijke nadelige
gevolgen van zijn activiteiten voor de fysieke leefomgeving en de manier waarop de algemene zorgplicht in een
concreet geval nageleefd moet worden. Dit is in de memorie van toelichting als volgt verwoord: «In minder
duidelijke gevallen is bestuursrechtelijke handhaving van de algemene zorgplicht alleen mogelijk als de overtreding
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voortduurt nadat eerst afspraken zijn gemaakt over de invulling van de zorgplicht. Op dat moment is er immers
alsnog sprake van onmiskenbare strijd met de zorgplicht.»1273
Genoemde leden vragen verder hoe handhaving op de zorgplicht zich verhoudt tot de artikelen 5:1 en 5:4 Awb.
Artikel 5:1 definieert begrippen en op de verhouding met het begrip «overtreding» is in de vorige alinea ingegaan.
Artikel 5:4 bepaalt dat de bevoegdheid voor handhaving bij of krachtens de wet moet worden verleend. Hierin
voorziet paragraaf 18.1.1 van het wetsvoorstel. Ook is in dat artikel voor het bestuursrecht het beginsel vastgelegd
dat er geen strafbaar feit en geen straf kan zijn zonder voorafgaande wettelijke strafbepaling. Handhaving kan dus
slechts gebeuren op grond van de wettelijke zorgplichtbepaling en eventuele afspraken kunnen dus niet
rechtstreeks gehandhaafd worden.29 Ook vragen deze leden of dit betekent dat er eerst sprake moet zijn van
aantasting van de fysieke leefomgeving voordat men kan handhaven. Ze vragen hoe zich dit verhoudt tot het
behouden en beschermen van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en of de regering bereid is de zorgplicht
aan te scherpen. Ook het antwoord op deze vragen luidt ontkennend. De zorgplicht vereist immers dat een ieder
alle maatregelen neemt die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om gevolgen voor de fysieke
leefomgeving te voorkomen. Als iemand een activiteit verricht die gevolgen kan hebben voor de fysieke
leefomgeving en daarbij onvoldoende beschermende maatregelen neemt is er sprake van overtreding van de
zorgplicht, ook als die gevolgen nog niet zijn opgetreden. De regering ziet dan ook geen reden de zorgplicht aan te
scherpen.1274

Formulering zorgplicht
De gekozen formulering van de zorgplicht wijkt af van de formulering in de huidige milieuwetgeving,
zoals de zorgplicht van artikel 1.1a van de Wet milieubeheer.
Daarin staat het nalaten van een activiteit met gevolgen voor het milieu voorop in de opsomming, nog vóór het
voorkomen of beperken van de gevolgen van een activiteit. Een dergelijke invulling van de zorgplicht sluit niet aan
bij de praktijk, noch bij de doelen van de Omgevingswet.

Uitgangspunt bij de formulering van de zorgplicht is dat activiteiten in beginsel kunnen plaatsvinden
(«ja, mits» en geen «nee, tenzij»). Een ander punt waarop de formulering afwijkt, is dat niet langer is
opgenomen dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn nalaten nadelige
gevolgen optreden, maatregelen moet nemen. De zorgplicht van artikel 1.7 geldt onverkort voor
degene die een activiteit verricht, en daarbij nalaat dat te doen wat nodig is om gevolgen voor de
fysieke leefomgeving te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
Voorbeelden zijn het nalaten van onderhoud aan een bouwwerk of het nalaten van veiligheidsmaatregelen bij een installatie.
De nu voorgestelde formulering impliceert echter geen zorgplicht voor derden die geen activiteit
verrichten, maar die wel in de positie zijn om in te grijpen om gevolgen van activiteiten van anderen
of van natuurverschijnselen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. Die «burgerplicht»
komt voldoende tot uitdrukking in artikel 1.6. De andere formulering heeft geen betekenis voor de
toepassing van de zorgplichtbepalingen bij handhaving, waarbij de activiteit in de meeste gevallen al
is of wordt verricht.
Omgevingswaarden worden in de Omgevingswet niet gekoppeld aan de zorgplicht voor een ieder.
Omgevingswaarden worden aangemerkt als een concretisering van de zorgtaak van de overheid. De
overheid kan deze vervolgens laten doorwerken naar burgers en bedrijven in de vorm van regels en
voorschriften.1275
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De leden van de SP-fractie vragen om meer uitleg over wat concreet bedoeld wordt met het «bieden van een leidraad
voor gedrag, wanneer geen concrete gedragsbepalingen voorhanden zijn of deze niet toereikend blijken». Het bieden
van een leidraad voor gedrag is volgens de memorie van toelichting (blz. 67) één van de functies van een zorgplicht.
Deze leden vragen ook om vijf verduidelijkende voorbeelden. De zorgplicht heeft een functie in de gevallen dat een
activiteit nadelige gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving, maar er geen concrete regels of
voorschriften zijn gesteld door het Rijk of een decentraal bestuursorgaan. Wie een dergelijke activiteit gaat verrichten
vindt in artikel 1.7 een minimumpakket aan regels. Hij moet in de eerste plaats maatregelen nemen die redelijkerwijs
gevraagd kunnen worden om de gevolgen te voorkomen. Voor zover dat niet lukt, moet hij de gevolgen beperken of
ongedaan maken. Als dat ook niet lukt, vereist de zorgplicht dat hij de activiteit achterwege laat als dat redelijkerwijs
kan worden gevraagd. De leden van de SP-fractie vragen ook of de maatschappelijke discussie over een onderwerp
betrokken wordt bij de toepassing van de zorgplicht. Dat is zeker mogelijk. De maatschappelijke opvattingen bepalen
wat van een initiatiefnemer «redelijkerwijs» kan worden gevraagd om gevolgen van een activiteit te voorkomen, of
dat een initiatiefnemer zijn activiteit «redelijkerwijs» achterwege kan laten. De betekenis van de zorgplicht kan dus
in de loop van de tijd veranderen.
Enkele voorbeelden:
•Een bedrijf start een nieuw proces, waarbij een stof vrijkomt die nog niet genormeerd is. Het bedrijf valt in een
categorie bedrijven waarvoor algemene regels gelden. Het bedrijf is dus op grond van de zorgplicht verplicht de
emissie van die stof te beperken, maar ook de gevolgen te beperken (bijvoorbeeld door gebruik van een schoorsteen,
zodat de lokale blootstelling beperkt blijft). Als er aanwijzingen zijn dat er substantiële, nadelige gevolgen zijn en
emissiebeperkende maatregelen onvoldoende helpen, moet in het uiterst geval de activiteit achterwege gelaten
worden.
•Enkele burgers willen een nieuwe, in Nederland nog onbekende, buitensport gaan beoefenen. Op dit punt is er
nauwelijks rijksregelgeving, en door de nieuwheid is er in dit geval ook geen lokale regelgeving. Ze zijn zich echter
bewust van mogelijke risico’s voor fiets- of wandelpaden. De zorgplicht verplicht hen maatregelen te nemen. In dit
geval zouden zij in overleg kunnen gaan met de beheerder of eigenaar van die paden over de te nemen maatregelen.
Samen kan men dan komen tot concrete afspraken hierover.
•Een waterschap wil een watergang op een landgoed laten vergroten ter verbetering van de doorstroming. De
activiteit blijkt vergunningvrij. Het waterschap behoort te weten dat de activiteit gevolgen kan hebben voor de
monumentale gebouwen op het landgoed en voor de originele landschapsarchitectuur. De zorgplicht vereist dus dat
maatregelen worden genomen om te voorkomen dat schade aan gebouwen optreedt en dat een ontwerper wordt
ingeschakeld voor het behoud van de omgevingskwaliteit. Het spreekt tegenwoordig min of meer voor zich dat dit
gebeurt, maar mocht het niet gebeuren, dan kan een bevoegd gezag zo nodig ingrijpen op grond van de algemene
zorgplicht.
•Een tankauto verlaat het terrein van een bedrijf en is per abuis niet goed afgesloten. De algemene zorgplicht voor
de fysieke leefomgeving van artikel 1.6 impliceert dat een ieder verplicht is om in een dergelijk geval te waarschuwen.
Zou bijvoorbeeld de portier van het bedrijf de lekkage waarnemen, maar niet waarschuwen, dan kan een
bestuursrechtelijke punitieve sanctie aan de orde zijn. In dit geval regelt de Wet vervoer gevaarlijke stoffen de
verplichtingen voor de vervoerder.
•Een gemeente heeft in het omgevingsplan bepaald dat alle functies zijn toegestaan op de locatie waar nu een nogal
troosteloos bedrijventerrein gelegen is. Dit omdat dit gebied dringend herontwikkeld moet worden en concrete
initiatieven uitbleven. Toch vereist de algemene zorgplicht dat een initiatiefnemer nagaat of een voorgenomen
activiteit op die locatie passend is. Als hij redelijkerwijs niet in staat is de maatregelen te nemen om onacceptabele
gevolgen te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken, moet hij de activiteit achterwege laten. 1276
De leden van de VVD-fractie vragen of de regering het eens is met de stelling dat van iedereen – bedrijf of particulier
– dezelfde verantwoordelijkheid mag worden verwacht voor de zorg voor de fysieke leefomgeving. Van een ieder
mag verantwoordelijkheid worden verwacht voor de fysieke leefomgeving. Artikel 1.7 begint echter met «Een ieder
die weet of redelijkerwijs kan vermoeden...». Van iemand die bedrijfsmatig activiteiten verricht, mag verwacht
worden dat hij de mogelijke nadelige gevolgen van zijn activiteit voor de fysieke leefomgeving kent. Het gaat immers
vaak om veel grootschaliger activiteiten dan activiteiten van burgers. Een bedrijf kan zich dus niet, althans minder
dan een burger, beroepen op onwetendheid als het nalaat om preventief maatregelen te treffen om gevolgen voor
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Kamerstukken II, vergaderjaar 2014/15, 33 962, nr.12, p.182.
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de fysieke leefomgeving te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken, waardoor er eerder sprake kan zijn van
strijd met de zorgplicht. Naarmate de burger een activiteit op grotere schaal uitvoert, wordt zijn verantwoordelijkheid
om zich in de nadelige gevolgen van die activiteit te verdiepen groter. Dat geldt ook voor activiteiten die afwijken van
normale huishoudelijke werkzaamheden. Om in te gaan op het voorbeeld dat de leden gebruiken: als een hobbyist in
zijn garage een motorblok volledig uit elkaar haalt en daarbij bijvoorbeeld professionele ontvetters gebruikt, is zijn
verantwoordelijkheid om over de milieugevolgen daarvan na te denken groter dan die van iemand die bij het
tankstation de daar gekochte koelvloeistof zelf in het reservoir giet. 1277

1277

Kamerstukken II, vergaderjaar 2014/15, 33 962, nr.23, p.78.
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85.

Zorgplicht bodem

De zorgplicht is in de Wet bodembescherming (artikel 13) een belangrijk instrument voor het voorkomen en
herstellen van nieuwe bodemverontreinigingen en aantastingen. Daarmee geeft het ook invulling en uitvoering
aan het principe van «de vervuiler betaalt», mede voortvloeiend uit de EU-richtlijn milieuaansprakelijkheid. Het
gaat hierbij niet alleen om verontreinigingen door chemische stoffen, maar ook om aantasting door het
aanbrengen van veranderingen in de (geologische) structuur van de bodem of in de fysisch-mechanische
eigenschappen van de bodem. Kort gezegd komt het erop neer dat een ieder ervoor moet zorgen dat nieuwe
bodemverontreinigingen en bodemaantastingen worden voorkomen. Doet zo’n verontreiniging of aantasting
zich toch voor, dan is de veroorzaker verplicht (meestal onverwijld) alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs
van hem kunnen worden gevergd om de verontreiniging of aantasting en de directe gevolgen daarvan te
beperken en zoveel mogelijk ongedaan te maken. Artikel 13 van de Wet bodembescherming is van toepassing
op een uitgebreide verzameling handelingen (benoemd in de artikelen 6 tot en met 11 van die wet) die
verontreiniging of aantasting kunnen veroorzaken. De zorgplicht geldt sinds 1 januari 1987. Uitsluitend voor de
stof asbest is de zorgplicht op 1 juli 1993 in werking getreden, de datum waarop de verkoop en het bedrijfsmatig
gebruik van asbest werd verboden. Dergelijke nieuwe gevallen van bodemverontreiniging met asbest dienen op
grond van de zorgplicht (ongeacht het asbestgehalte) voor zover redelijkerwijs mogelijk is, volledig tot de
nulwaarde (detectiegrens) verwijderd te worden. Deze zorgplicht heeft zelfstandige betekenis naast meer
specifieke voorschriften met een preventief karakter, bijvoorbeeld bepalingen van het Activiteitenbesluit
milieubeheer (binnen Wm-inrichtingen). Artikel 13 kan zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk worden
gehandhaafd. Uit het voorgaande is af te leiden dat artikel 13 van de Wet bodembescherming hoofdzakelijk twee
functionaliteiten kent: –een verbod om te verontreinigen of aan te tasten, en –een handhaafbare verplichting
voor de veroorzaker om maatregelen te nemen om verontreiniging of aantasting ongedaan te maken. Het
nieuwe stelsel brengt met zich dat de diverse functionaliteiten van artikel 13 Wet bodembescherming op
verschillende plaatsen binnen het stelsel van de Omgevingswet een plaats krijgen, zoals in onderstaand schema
is weergegeven.

Instrument in stelsel
Omgevingswet
Algemene zorgplicht art. 1.7
Omgevingswet (activiteit met
nadelige gevolgen).

Hoe werkt het instrument en welke functie van artikel 13 Wet Bodembescherming
krijgt daar een plaats?
Een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn activiteit nadelige
gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving, is verplicht alle
voorzorgsmaatregelen te nemen om die te voorkomen, te beperken of ongedaan te
maken. Deze bepaling omvat beide functies zoals hierboven benoemd en is
bestuursrechtelijk handhaafbaar (last onder dwangsom / bestuursdwang), maar niet
strafrechtelijk.

Algemene rijksregels voor
activiteiten in het Besluit
activiteiten leefomgeving, Nota
van Toelichting, de specifieke
zorgplicht.

De specifieke zorgplicht in het Bal regelt het voorkomen, beperken of ongedaan
maken van nadelige gevolgen. Deze specifieke zorgplicht betreft beide functies en is
zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk handhaafbaar. Deze specifieke zorgplicht
geldt voor een beperkt aantal activiteiten (alleen degenen die zijn aangewezen in het
Bal).

Ongewoon voorval (afd. 19.1
Omgevingswet)

Afdeling 19.1 regelt dat het bevoegd gezag aanwijzingen kan geven aan de
veroorzaker van een ongewoon voorval over preventieve en herstelmaatregelen, of
de bevoegdheid om die maatregelen zo nodig zelf te treffen (met kostenverhaal).
Afdeling 19.1 verplicht de veroorzaker niet van rechtswege om die maatregelen te
treffen, anders dan art. 13 Wbb.

Omgevingsplan of
omgevingsverordening

Gemeenten en provincies kunnen in het omgevingsplan respectievelijk de
omgevingsverordening een verbod, opruimplicht of andere regels stellen.
Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving is mogelijk (overtreding van een
decentrale verordening kent in de Wet economische delicten een andere strafmaat
dan rijksregels.

Een functionaliteit die nog niet is gedekt door de instrumenten zoals hierboven weergegeven, is het verbod om
door (opzettelijk) handelen of nalaten te verontreinigen of aan te tasten en de strafrechtelijke handhaving
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daarvan. Het gaat om een vangnet voor activiteiten die niet onder het Bal leefomgeving vallen en waarvoor ook
decentraal geen bodembeschermende regels zijn gesteld, maar wel significant zijn. Daarom bestaat het
voornemen om in de Invoeringswet Omgevingswet een aanvullende voorziening met die strekking te regelen,
conform het streven in de stelselherziening om zoveel mogelijk uniform te regelen voor de diverse aspecten van
de fysieke leefomgeving.

86.

Ongewoon voorval 1278

Een ongewoon voorval betreft een actuele gebeurtenis die noopt tot snel ingrijpen, zonder eerst de verschillende
fasen te doorlopen, die normaal aan het tegengaan van verontreinigingen voorafgaan. Door op korte termijn
maatregelen te nemen, kan immers worden voorkomen dat de dreigende verontreiniging daadwerkelijk
plaatsvindt of dat de al optredende verontreiniging ernstiger vormen aanneemt.
De regeling voor ongewone voorvallen is te vinden in hoofdstuk 19 van de Omgevingswet (Bevoegdheden in
bijzondere omstandigheden). Een ongewoon voorval, dat een verontreiniging of aantasting van de bodem tot
gevolg heeft, valt onder het begrip ongewoon voorval zoals dat onder de Omgevingswet is gedefinieerd.29 De
regeling uit afdeling 19.1 van de Omgevingswet is daarmee van toepassing. De sturingsmogelijkheid komt te
liggen bij de gemeenten. Daarnaast is in het nieuwe stelsel geen rol meer weggelegd voor de commissaris van
de Koning. Dit strookt met het uitgangspunt van de Omgevingswet dat slechts één bestuurslaag verantwoordelijk
is.
De gemeente –als bevoegd gezag – verplicht de veroorzaker tot het treffen van maatregelen die redelijkerwijs
van hem kunnen worden verlangd en beoordeelt daarbij welke maatregelen nodig zijn. Daarnaast kan de
gemeente aanwijzingen geven. Wanneer nodig kan de gemeente zelf overgaan tot het treffen van maatregelen
en vervolgens de kosten verhalen op de veroorzaker. 3.3.2 Beheer historische verontreinigingen In het omgaan
met historische verontreinigingen staat in het toekomstige stelsel niet meer «het geval van
bodemverontreiniging» centraal, maar wordt naar de kwaliteit van de bodem gekeken wanneer daar een
natuurlijke aanleiding voor is, namelijk bij (voorgenomen) activiteiten in de fysieke leefomgeving. Onder de Wet
bodembescherming werd voor het omgaan met historische verontreinigingen en het doen van onderzoek «het
geval van bodemverontreiniging» als uitgangspunt genomen. In het nieuwe systeem bepaalt de activiteit de
benodigde bodemkwaliteit en het gebied dat moet worden onderzocht. Met het oog op een doelmatige en
doeltreffende uitoefening van taken en bevoegdheden wordt een aantal specifieke activiteiten in of op de bodem
op rijksniveau gereguleerd. Het betreft eisen aan de bodemkwaliteit bij het bouwen van een gebouw met een
verblijfsfunctie (paragraaf 3.3.2.1), graven in de bodem (projectmatig grondverzet en tijdelijk uitplaatsen)
(paragraaf 3.3.2.2), het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen (paragraaf 3.3.2.3), en
wateractiviteiten, zoals wateronttrekkingsactiviteiten (paragraaf 3.3.2.4). Voor andere activiteiten dan bouwen
van een gebouw met een verblijfs-functie kunnen gemeenten regels opnemen in het omgevingsplan.

Onverwachte gebeurtenis of vondst in het stelsel van de Omgevingswet
Het stelsel van de Omgevingswet voorziet in diverse instrumenten die mogelijkheden bieden om op te treden bij
een onverwachte gebeurtenis of vondst in relatie tot de bodem. Deze zijn deels te vinden in de Omgevingswet
zelf en deels in de voorgenomen uitvoeringsregelgeving. Deze regelingen zijn deels gekoppeld aan activiteiten
die worden verricht. Het gaat hierbij om:
– zorgplicht in de Omgevingswet Artikel 1.7 van de Omgevingswet bepaalt dat eenieder die activiteiten verricht
die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, verplicht is om deze gevolgen te voorkomen
of zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Artikel 1.7 richt zich tot degene die de activiteit verricht.
– zorgplicht in uitvoeringsregelgeving In het Bal zal als onderdeel van de algemene rijksregels voor aangewezen
milieubelastende activiteiten een specifieke, bestuurs- en strafrechtelijk handhaafbare zorgplicht worden
opgenomen. Deze zorgplicht geldt voor degene die de desbetreffende activiteit verricht.
– ongewoon voorval Hoofdstuk 19 van de Omgevingswet bevat bepalingen over ongewone voorvallen. Het gaat
daarbij om gebeurtenissen die afwijken van het normale verloop van een activiteit, waardoor significante
nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving ontstaan of dreigen te ontstaan. Deze regels zijn gericht tot het
1278

Ongewoon voorval: gebeurtenis, ongeacht de oorzaak daarvan, die afwijkt van het normale verloop van een activiteit, zoals een storing, ongeluk,
calamiteit, waardoor significante nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving ontstaan of dreigen te ontstaan, waaronder: a. een geval van een inbreuk op
vergunningvoorwaarden als bedoeld in artikel 8 van de richtlijn industriële emissies, of b. een zwaar ongeval als bedoeld in artikel 3, onderdeel 13, van de
Seveso-richtlijn.
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bevoegd gezag en tot de veroorzaker. Anders dan de hiervoor genoemde instrumenten en situaties, is het ook
denkbaar dat er verontreiniging wordt ontdekt die niet direct te herleiden is tot een (actuele of recente) activiteit.
In aanvulling op bovengenoemde, aan activiteiten gerelateerde regelingen bevat dit wetsvoorstel een regeling
voor onverwachte vondsten van een verontreiniging in of op de bodem met onaanvaardbare risico’s voor de
gezondheid als gevolg van de bloostelling aan die verontreiniging. Dit wordt een toevalsvondst genoemd (artikel
I, onderdeel K, bevat een definitie; zie ook de toelichting op dat onderdeel). Een toevalsvondst betekent in feite
dat een reeds aanwezige maar tot dan toe onbekende verontreiniging wordt ontdekt, waarvan de veroorzaker
niet (onmiddellijk) bekend is. Onder sommige omstandigheden is het niet ondenkbaar dat de vondst van
onaanvaardbare risico’s eruit bestaat dat een verontreiniging van een andere aard blijkt te zijn dan eerder
gedacht, of door voortschrijdend inzicht een stof schadelijker blijkt dan aanvankelijk werd gedacht. De ernst van
de risico’s vereist dan ook snel en slagvaardig handelen om verdere blootstelling zoveel mogelijk te voorkomen.
De bijzondere omstandigheid dat het gaat om onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid rechtvaardigt een
aanvullende wettelijke regeling op bovenstaande instrumenten en artikel 1.6 (een ieder draagt voldoende zorg
voor de leefomgeving).
Afdeling 19.2a van dit wetsvoorstel biedt voor toevalsvondsten een regeling over het wegnemen van
onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid als gevolg van blootstelling aan een (al dan niet historische)
bodemverontreiniging. De maatregelen die dan in opdracht van het bevoegd gezag moeten worden getroffen,
beperken zich tot tijdelijke beschermingsmaatregelen ter voorkoming van blootstelling. Denk aan het plaatsen
van een hek met waarschuwingsborden rondom een terrein. Het gaat om andere maatregelen dan bij een
ongewoon voorval of bij bodemsanering: de regeling van de toevalsvondst vergt niet dat de eigenaar de
verontreiniging ongedaan maakt.

Onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid
Omdat het gaat om onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid rechtvaardigt dat dat de overheid optreedt als
de eigenaar dat niet onmiddellijk kan of wil. De voorgestelde regeling geeft ook een opdracht aan het bevoegd
gezag om in dat geval op te treden.
Niet alle risico’s voor de gezondheid als gevolg van bodemverontreiniging rechtvaardigen de toepassing van de
regeling voor de toevalsvondst. De reikwijdte is beperkt tot onaanvaardbare risico’s. Het moet gaat om acute
risico’s die zich – ook bij relatief korte blootstelling – voordoen en chronische en/of acute negatieve effecten
voor de gezondheid opleveren. In eerste instantie is doorgaans nog weinig feitelijke informatie bekend, daarom
is een redelijk vermoeden van onaanvaardbare risico’s voldoende om de regeling voor de toevalsvondst toe te
passen. Een maatregel op grond van deze regeling kan onder meer inhouden dat bodemonderzoek wordt
uitgevoerd om exact vast te stellen waaruit de bodemverontreiniging bestaat. De norm en beoordelingsmethode
voor onaanvaardbaar risico is zonder inhoudelijke wijzigingen overgenomen uit de huidige bodemregelgeving en
wordt in de uitvoeringsregelgeving vastgelegd; diezelfde norm wordt gehanteerd bij het voorkomen van
onaanvaardbare risico’s bij bouwen op verontreinigde bodem (instructieregels in het Bkl). Het is niet ondenkbaar
dat er een onverwachte vondst wordt gedaan van tot dan toe onbekende verontreiniging met risico’s voor plant
of dier of verspreiding in het grondwater. Het stelsel van de Omgevingswet als geheel, met inbegrip van de
hierboven opgesomde instrumenten en decentrale regels, voorziet in een adequaat instrumentarium om op
decentraal niveau een adequate regeling te treffen om met risico’s voor plant en dier of verspreiding (waaronder
een onverwachte vondst) om te gaan. Die decentrale regeling kan een voorziening treffen voor een onverwachte
vondst en ook voor de vervolgstappen van het beoordelen van de bron, de omvang en eventuele aanpak van
verontreiniging. Het gaat in het bijzonder om het omgevingsplan, omgevingsverordening, regionaal
waterprogramma, programma en omgevingsvergunning en maatwerkvoorschriften. Onder meer in paragraaf
2.3.1, 2.3.2, 3.1 en 3.3.2.4 is meer uitgebreid beschreven hoe die instrumenten kunnen worden ingezet voor het
beheer van bestaande verontreinigingen in het grondwater. Zie paragraaf 4.3 over hoe natuurbescherming een
plek krijgt in het nieuwe stelsel. Alleen voor onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid werd een aparte
regeling op wetsniveau gerechtvaardigd geacht.

Kostenverhaal, rol van de veroorzaker
Er is gekozen voor de eigenaar als normaddressaat van de regeling voor de toevalsvondst en niet de veroorzaker,
vooral vanuit de noodzaak om over een slagvaardige regeling te beschikken. Vaak gaat het ook om
verontreinigingen uit het verleden waarvoor een veroorzaker niet meer of zeer moeizaam te vinden is, terwijl
snelheid juist geboden is. Die keuze past in de uitgangspunten van de Omgevingswet. De eigenaar (of erfpachter)
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van een perceel is primair aan zet om maatregelen te nemen om blootstelling te voorkomen, mede omdat de
Omgevingswet in de eerste plaats de burger aanspreekt op zijn eigendom en hij wordt beschouwd als primair
verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigendom31. Die verantwoordelijkheid heeft de eigenaar al vanuit de
privaatrechtelijke maatschappelijke zorgvuldigheid; hij kan aansprakelijk zijn als hij anderen schade berokkent.
De regeling voor de toevalsvondst schrijft dan ook niet voor dat de eigenaar van rechtswege verplicht is om
bepaalde maatregelen te treffen. De regeling voor de toevalsvondst is meer gericht tot het bevoegd gezag en
geeft een opdracht om publiekrechtelijke bevoegdheden te gebruiken indien nodig vanwege de onaanvaardbare
risico’s. Als het bevoegd gezag een aanwijzing geeft op grond van de regeling voor de toevalsvondst (artikel 19.9c,
eerste lid) is de eigenaar wel verplicht om die aanwijzingen op te volgen, of te dulden dat het college van
burgemeester en wethouders zelf maatregelen treft (artikel 19.9c, derde lid). De regeling voorziet daarbij in de
mogelijkheid van kostenverhaal voor de laatstgenoemde maatregelen. Kostenverhaal op de eigenaar zal niet
altijd redelijk zijn; de eigenaar heeft enerzijds wel een eigen verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met
de aangetroffen bodemverontreiniging, maar anderzijds is hij meestal niet de veroorzaker daarvan. In de regeling
van de toevalsvondst is kostenverhaal daarom wel mogelijk maar niet verplicht. Voor de toevalsvondst wordt
bewust een andere regeling voorgesteld dan bij een ongewoon voorval, waar kostenverhaal op de veroorzaker
wettelijk verplicht is vanuit het principe «de vervuiler betaalt». Dat betekent dat een deel van de kosten ten laste
zouden kunnen komen van de publieke middelen. Dat is overigens geen beleidswijziging, aangezien ook de
huidige Wet bodembescherming in die mogelijkheid voorziet (vangnettaak van het bevoegd gezag in artikel 48
Wet bodembescherming). Zie ook de artikelsgewijze toelichting op het voorgestelde artikel 19.9d. De regeling
voor de toevalsvondst spreekt de eigenaar (of erfpachter) aan op diens eigen verantwoordelijkheid, terwijl
andere wettelijke instru-=menten waarborgen dat de veroorzaker niet buiten schot blijft:
–Als de veroorzaker alsnog bekend wordt, heeft de eigenaar in elk geval altijd de mogelijkheid om via het civiele
recht de veroorzaker aan te spreken voor zijn schade (in dit geval de kosten die de eigenaar gemaakt heeft door
de desbetreffende beschermingsmaatregelen te treffen en eventueel kosten van latere bodemsanering).
–Daarnaast is het kabinet voornemens om in het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet een afzonderlijke
regeling op te nemen voor kostenverhaal op de veroorzaker van maatregelen die door de overheid zijn getroffen
(zoals bijvoorbeeld in de toepassing van artikel 19.9c, derde lid). –Er kan ook sprake zijn van (bestuursrechtelijke
of strafrechtelijke) handhaving als er aantoonbaar wettelijke voorschriften zijn overtreden, waaronder artikel 1.7
Omgevingswet of de specifieke zorgplicht in het Bal, en de verontreiniging daardoor is ontstaan. Bij
bestuursrechtelijke handhaving kan sprake zijn van kostenverhaal.

Voormalige stortplaatsen
Voor voormalige stortplaatsen is op dit moment geen specifiek juridisch kader beschikbaar. Het Stortbesluit
bodembescherming is alleen van toepassing op stortplaatsen, waar na 1995 nog is gestort. Vaak wordt voor het
aanpakken van bodemverontreinigingen als gevolg van deze voormalige stortplaatsen, het verplaatsen of
herschikken van de stort, het saneren van stoffen boven de interventiewaarde en bij eventuele herontwikkeling
van het gebied, de saneringparagraaf van de Wet bodembescherming gebruikt. Van de voormalige stortplaatsen
zijn veelal de risico’s bekend.32 Meestal zijn er op grond van de Wet bodembescherming beschikkingen genomen
over de ernst en spoedeisendheid en in voorkomende gevallen zijn beheersmaatregelen genomen. Bestaande

Beheer historische verontreinigingen
In het omgaan met historische verontreinigingen staat in het toekomstige stelsel niet meer «het geval van
bodemverontreiniging» centraal, maar wordt naar de kwaliteit van de bodem gekeken wanneer daar een
natuurlijke aanleiding voor is, namelijk bij (voorgenomen) activiteiten in de fysieke leefomgeving. Onder de Wet
bodembescherming werd voor het omgaan met historische verontreinigingen en het doen van onderzoek «het
geval van bodemverontreiniging» als uitgangspunt genomen. In het nieuwe systeem bepaalt de activiteit de
benodigde bodemkwaliteit en het gebied dat moet worden onderzocht. Met het oog op een doelmatige en
doeltreffende uitoefening van taken en bevoegdheden wordt een aantal specifieke activiteiten in of op de bodem
op rijksniveau gereguleerd. Het betreft eisen aan de bodemkwaliteit bij het bouwen van een gebouw met een
verblijfsfunctie (paragraaf 3.3.2.1), graven in de bodem (projectmatig grondverzet en tijdelijk uitplaatsen)
(paragraaf 3.3.2.2), het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen (paragraaf 3.3.2.3), en
wateractiviteiten, zoals wateronttrekkingsactiviteiten (paragraaf 3.3.2.4). Voor andere activiteiten dan bouwen
van een gebouw met een verblijfs-functie kunnen gemeenten regels opnemen in het omgevingsplan.
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Eisen aan de bodemkwaliteit bij het bouwen van een gebouw met een verblijfsfunctie
Een categorie activiteiten in relatie tot bodemkwaliteit waarvoor het Rijk regels stelt, betreft het bouwen van
een gebouw met een verblijfsfunctie, dat de bodem raakt en waar langdurig mensen verblijven. Deze activiteiten
leveren indirecte potentiële risico’s voor de gezondheid op wanneer er sprake is van een bodemverontreiniging.
De risico’s voor de gezondheid komen niet zozeer voort uit de activiteit bouwen, maar als gevolg van blootstelling
aan de bodemverontreiniging, bijvoorbeeld via gewassen in de tuin, huisstof of uitdamping bij het gebruik van
de gebouwen. Het bouwen van een gebouw met een verblijfsfunctie op een bodemkwaliteit boven de door het
Rijk vastgestelde maximale waarde is daarom alleen mogelijk nadat de initiatiefnemer maatregelen heeft
genomen om de blootstelling aan de bodemverontreiniging in voldoende mate te beperken. Dit zal worden
vastgelegd in de uitvoeringsregelgeving. Deze regeling op rijksniveau biedt een basisbeschermingsniveau door
een instructieregel te stellen. De gemeente stelt in het omgevingsplan vast welke eisen worden gesteld aan de
kwaliteit van de bodem bij het realiseren van functies door middel van bouwactiviteiten. Het voorgenomen type
bodemgebruik en de gewenste bodemkwaliteit spelen in de afweging een rol. Gemeenten stellen in hun
omgevingsplan per gebied de grens vast waarboven niet kan worden gebouwd zonder dat de initiatiefnemer
aanvullende maatregelen neemt. Een aanvullende maatregel kan de voorwaarde zijn om eerst een
bodemsanering te uit te voeren maar is niet beperkt tot sanering; het kan ook gaan om een andere maatregel
om blootstelling te beperken, bijvoorbeeld een constructieve maatregel. Die afweging maakt het lokale bevoegd
gezag in het omgevingsplan. Deze grens mag niet hoger zijn dan de door het Rijk vastgestelde maximale waarde.
Bij de keuze van de waarde kan de gemeente bijvoorbeeld het gebruik van de grond in het specifieke gebied of
het belang van de ecologie meewegen. Zo kunnen gemeenten met ecologieambities strenge eisen stellen en
gemeenten met dichtbebouwde binnensteden zich richten op onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid.

Aandachtsgebieden in verband met bodemonderzoek
Om te bepalen of op een bepaalde locatie sprake is van een bodemverontreiniging die risico’s oplevert, is
bodeminformatie nodig. Op basis van de onderzoeken uit het verleden is goed bekend waar er mogelijk sprake
is van bodemverontreinigingen. Een gemeente kan aangeven waar de kans op een nog niet ontdekte
bodemverontreiniging dusdanig groot is dat het gerechtvaardigd is dat de gemeente een initiatiefnemer verplicht
een bodemonderzoek te doen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een gevoelig gebruik in diffuus
verontreinigde gebieden (historische binnensteden) of, op locaties waar in het verleden bodembedreigende
activiteiten zijn uitgevoerd. Het is dus niet meer nodig om voor iedere bouwactiviteit eerst een (kostbaar)
bodemonderzoek te doen. Door deze meer gerichte benadering is de verwachting dat het aantal onderzoeken
kan worden beperkt. Beperking van de onderzoekslasten past binnen de verbeterdoelen van de stelselherziening
van het omgevingsrecht. De betere beschikbaarheid van informatie over de bodem maakt doorlooptijden van
procedures korter en helpt om onderzoekslasten te verlagen.
Of en in welke mate een gemeente dergelijke informatie op een kaart zal zetten, is afhankelijk van de
beschikbaarheid en de mate van digitalisering van informatie in een gemeente, alsmede de te verwachten
(ruimtelijke) ontwikkelingen. Gemeenten zullen worden gestimuleerd om op basis van deze gegevens
aandachtsgebieden aan te wijzen waar een gerede kans bestaat dat de voorgenomen functie van een gebouw
kan leiden tot risico’s voor de gezondheid en waar derhalve een uitgebreid bodemonderzoek aan de orde is. Bij
de uitvoeringsregelgeving zal ook worden bezien of de reeds ingediende of opgestelde bodemonderzoeken in de
toekomst kunnen worden hergebruikt of andere beschikbare bodeminformatie volstaat om een goede
beoordeling van een bouwplan te maken.

Eisen aan bodemonderzoek
Uit het oogpunt van efficiency worden landelijke, uniforme regels gesteld voor de uitvoering van
bodemonderzoek, onder meer gebaseerd op de nu al door iedere gemeente toegepaste NEN-normen en
beoordelingsrichtlijnen en protocollen voor de kwaliteit van uitvoering. Voor bodemonderzoek wordt nu in zowel
de nationale regels als de lokale regels gebruik gemaakt van deze NEN-normen, beoordelingsrichtlijnen en
protocollen. Deze normen en beoordelingsrichtlijnen werken naar ieders tevredenheid en geven duidelijkheid
aan alle betrokkenen over de wijze waarop bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. Dit is ook van belang
voor het hergebruik van grond en in relatie tot Arbowetgeving. Met landelijke, uniforme regels wordt voorkomen
dat iedere gemeente in het omgevingsplan uitvoerige, technische regelgeving moet opnemen, die naar
verwachting in iedere gemeente gelijk zal zijn. In de huidige uitvoeringspraktijk is gebleken dat hierbij weinig
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behoefte is aan lokaal maatwerk. Uniforme regelgeving is ook van belang voor de voorspelbaarheid en een
efficiënte uitvoering door aannemers en adviesbureaus.

Risicoreducerende maatregelen (bodem)
Als bij een voorgenomen bouwactiviteit blijkt dat voor de locatie de bij de bodemfunctie wonen behorende
waarde wordt overschreden, kan het bouwen alleen doorgang vinden nadat de initiatiefnemer maatregelen
heeft genomen om de risico’s te reduceren, zoals het verbeteren van de bodemkwaliteit, het aanbrengen van
een afdeklaag of het aanpassen van het bouwplan. De Wet bodembescherming kent al (sinds 10 jaar) algemene
regels voor bodemsanering in standaardsituaties (het Besluit uniforme saneringen). Dit besluit bevat
verschillende aanpakken zoals het ontgraven tot de terugsaneerwaarde en het aanbrengen van een isolatielaag.
Deze regels worden in de uitvoeringspraktijk breed als positief ervaren. Omwille van een gelijkwaardig
beschermingsniveau en uit een oogpunt van efficiency zullen deze regels op rijksniveau worden vastgelegd met
mogelijkheden voor lokaal maatwerk waar dat nodig is. Bij het opstellen van de uitvoeringsregelgeving wordt
bezien of de regels op basis van de ervaringen tot nu toe verder kunnen worden vereenvoudigd, op meer situaties
kunnen worden toegepast en of in dat uitzonderlijke gevallen een vergunningplicht wenselijk is. Onderdeel van
risicoreducerende maatregelen kunnen nazorgverplichtingen en gebruiksbeperkingen zijn. Deze verplichtingen
of beperkingen worden geregistreerd en kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben het in stand houden van een
leeflaag of verhardingslaag of het naleven van een beperking dat er niet op grotere diepte gegraven mag worden
in de resterende verontreiniging.
Het registreren van dit type maatregelen is en blijft vanwege de kenbaarheid nodig. Onder de Wet
bodembescherming worden deze geregistreerd in de gemeentelijke beperkingen registratie of bij het Kadaster,
verplicht op grond van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken. Hoe om te gaan
met de registratie onder de Omgevingswet is een onderwerp dat nog in ontwikkeling is en zal verder
vormgegeven worden in de uitvoeringsregelgeving.

Graven in de bodem
Naast de bouw van een gebouw met een verblijfsfunctie zijn er veel andere activiteiten waarbij grondwerk
plaatsvindt, met name projectmatig grondverzet en tijdelijke uitplaatsen. Daarbij moet gedacht worden aan de
bouw van opslagruimten, de aanleg van infrastructuur, landschapsinrichting, het leggen en verleggen van kabels
en leidingen of andere ondergrondse infrastructuur en het inrichten van de openbare ruimte met verharding,
straatmeubilair en groen. Het is wenselijk om grondwerk ook in de Omgevingswet te reguleren om milieufraude,
ongewenste verspreiding van verontreinigingen en daaruit voortkomende mogelijke risico’s, functieverlies en
waardevermindering te voorkomen. In de uitvoeringsregelgeving zullen regels worden gesteld aan het graven in
de bodem. De regels kunnen betrekking hebben op de mogelijkheden voor het tijdelijk uitplaatsen van de grond,
het gescheiden ontgraven van verschillende kwaliteiten, het afvoeren van de grond naar een verwerker, het
eventueel daarbij benodigde onderzoek en kwaliteitsborging. Bij de uitwerking van de uitvoeringsregelgeving
onder de Omgevingswet zal worden bezien op welke wijze en bij welke activiteiten bodemonderzoek aan de
orde is. Op overtollige grond die moet worden afgevoerd, zijn de regels voor afvalstoffen van toepassing.
Hergebruik moet worden gezien als een uitzondering op het stortverbod.

Toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen
Voor het toepassen van bouwstoffen, grond en baggerspecie zijn regels opgenomen in met name het Besluit
bodemkwaliteit. Uitgangspunt van het Besluit bodemkwaliteit is een goede balans tussen bescherming van de
bodemkwaliteit enerzijds en het bieden van voldoende afzetmogelijkheden voor bouwstoffen, grond en
baggerspecie anderzijds. Dit komt tegemoet aan de wens om maatschappelijke ontwikkelingen zoals
woningbouw en de baggeropgave doorgang te laten vinden zonder de kwaliteit van de bodem te bedreigen. De
regels uit het Besluit bodemkwaliteit bieden hiervoor een toereikend kader. Het voornemen is om een deel van
deze regels, gericht op de toepasser, te verwerken in de uitvoeringsregelgeving onder de Omgevingswet, met
enkele verbeterpunten die in de evaluatie van 201130 zijn benoemd. De grondslagen in hoofdstuk 4 van de
Omgevingswet over rijksregels over milieubelastende activiteiten bieden hiervoor voldoende basis. In datzelfde
Besluit bodemkwaliteit zijn ook regels opgenomen voor de kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden in
het bodembeheer (erkenningsregeling Kwalibo). De erkenningsregeling vindt zijn grondslag in, en is een
uitwerking van hoofdstuk 11a van de Wet milieubeheer. Dit onderdeel van de Wet milieubeheer met de
erkenningsregeling Kwalibo in het Besluit bodemkwaliteit en de product gerelateerde voor grond-, baggerspecie
en bouwstoffen gaan vooralsnog niet over naar de Omgevingswet, maar blijft achter in de desbetreffende
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regelgeving. Omdat het belang van een goede kwaliteit van de uitvoering van werkzaamheden in het
bodembeheer onder de Omgevingswet onverminderd groot is, wordt voor een goede aansluiting tussen de
erkenningsregeling Kwalibo en het stelsel van de Omgevingswet gezorgd bij de uitwerking van de
uitvoeringsregelgeving onder de Omgevingswet.

Wateractiviteiten / grondwaterverontreiniging
Als gevolg van wateractiviteiten, zoals een grondwateronttrekking of als gevolg van het bouwen op een
waterkering, kunnen historische grondwaterverontreinigingen worden beïnvloed (verminderd of verplaatst).
Daarnaast kan door infiltratie de kwaliteit van het grondwater worden beïnvloed als het ingebrachte water een
behoorlijke volume betreft met een hoge concentratie aan stoffen. Dit is meestal niet het geval omdat vaak
redelijk schoon oppervlaktewater of elders onttrokken grondwater of hemelwater in de bodem wordt
geïnfiltreerd dan wel geloosd. In het systeem van de Omgevingswet worden deze activiteiten – het onttrekken
van grondwater door een daartoe bestemde voorziening, en het in de bodem brengen van water, ter aanvulling
van het grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater door een daartoe bestemde voorziening
– aangeduid als wateronttrekkingsactiviteiten.
Over deze activiteiten kunnen op grond van hoofdstuk 4 van de Omgevingswet algemene regels worden gesteld.
Deze activiteiten kunnen ook, in bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen, worden
onderworpen aan een vergunningplicht. Bij wateractiviteiten kan, net als bij het bouwen van een gebouw met
een verblijfsfunctie en bij grondwerk, onderzoek naar de bodemkwaliteit aan de orde zijn. 3.3.3 Bevoegdheden
en maatregelen bij een toevalsvondst op of in de bodem met onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid De
bodem in Nederland is in het algemeen van goede kwaliteit. In de afgelopen decennia zijn de meest
verontreinigde en risicovolle locaties actief opgespoord en gesaneerd of beheerst. Veel historische
bodemverontreiniging is al gesaneerd. Ondanks al die inspanningen en alle kennis die is verzameld over
bodemkwaliteit kan het niet volledig worden uitgesloten dat er toch een keer een onverwachte vondst kan
opduiken die onaanvaardbare risico’s voor de mens kan opleveren. In een dergelijke situatie is doortastend
optreden nodig en daarvoor wordt de regeling van de toevalsvondst voorgesteld.

87.

Specifieke zorgplichten

Wanneer het Rijk algemene rijksregels stelt voor een activiteit, betekent dat niet dat alle
(deel)activiteiten of aspecten van uitgewerkte regels zullen worden voorzien. Het concreet en
uitputtend reguleren van alle mogelijke activiteiten en de daaraan gekoppelde gevolgen is niet
wenselijk en feitelijk ook niet mogelijk.
Het streven naar een dergelijke wijze van reguleren zou tot een zeer omvangrijk stelsel aan regels leiden. Dit zou
op gespannen voet staan met de intentie om het aantal regels juist te beperken en om meer verantwoordelijkheid
te leggen bij de initiatiefnemers. Daarom blijven de algemene rijksregels beperkt tot de meer relevante aspecten
van veel voorkomende activiteiten, die daadwerkelijk risico’s voor de fysieke leefomgeving inhouden.
Een specifieke zorgplicht laat wel ruimte voor het eigen initiatief om de zorg op een juiste en passende wijze in te
vullen. Met de termen «redelijkerwijs» en «zoveel mogelijk» in de specifieke zorgplichten wordt uitdrukking
gegeven aan het open karakter van deze plicht. Tegelijk dwingt de specifieke zorgplicht de initiatiefnemer er toe
om zorg te dragen voor alle belangen die onder de specifieke zorgplicht vallen. De relevantie van al die belangen
zal per geval variëren. 1279

Specifieke zorgplichten geven voor een activiteit het doel aan dat bij de bescherming van de fysieke
leefomgeving moet worden bereikt zonder daarbij aan te geven met welke middelen dat doel bereikt
moet worden, en zonder dat doel in kwantificeerbare termen te omschrijven. De specifieke
zorgplichten houden daarmee het midden tussen de algemene zorgplicht van de wet en de meer
uitgewerkte doelvoorschriften en middelvoorschriften.

1279

Kamerstukken I, vergaderjaar 2016/17, 33 118, Q, p.7.
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Specifieke zorgplichten kunnen zowel in algemene rijksregels als in decentrale algemene regels
worden toegepast. Ze kunnen bij een evenwichtig gebruik een positieve rol spelen in verschillende
situaties:
➢
ze dragen bij aan het beperken van gedetailleerde regels, zonder dat dit afbreuk doet aan
de duidelijkheid voor zowel degene die de activiteit verricht als het bevoegd gezag;
➢
ze voorzien in bescherming van de leefomgeving bij nieuwe activiteiten of het op een andere
manier dan gebruikelijk verrichten van bestaande activiteiten, waarmee bij het opstellen van
regels geen rekening kon worden gehouden;
➢
ze geven aan hoe gehandeld moet worden in gevallen waarin vanwege de verschillen in de
fysieke leefomgeving een algemene regel niet kwantificeerbaar kan worden gemaakt
➢
ze geven een maatstaf voor handelen in bijzondere situaties, waarin de bescherming van de
leefomgeving tijdelijk een andere of aanvullende inspanning vraagt.
Specifieke zorgplichten bevatten waar mogelijk nadere omschrijvingen van het soort maatregelen
die degene die de activiteit verricht in ieder geval moet nemen. De omschrijving van de te nemen
maatregelen sluit aan bij de strekking van de algemene rijksregels, opgenomen in paragraaf 4.3.2 van
de wet. 1280
Waar mogelijk is deze strekking verder aangevuld en meer in detail aangegeven, zonder dat daarbij sprake is van
uitputtendheid. Dat biedt duidelijkheid over de maatregelen die in ieder geval van de initiatiefnemer worden
verwacht en aspecten waarmee diegene in ieder geval rekening moet houden. Zo is bij de specifieke zorgplicht
voor beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een waterstaatswerk onder meer aangegeven dat een
feitelijke belemmering voor vergroting van de afvoercapaciteit van het oppervlaktewaterlichaam moet worden
voorkomen en de stabiliteit van oeverconstructies niet in gevaar mag worden gebracht.
Naast het niet opnemen van vanzelfsprekende regels (in de algemene regels) is ook niet getracht om alle
potentiële nadelige gevolgen in doel- of middelvoorschriften te vangen, als die nadelige gevolgen weliswaar in
theorie overal aan de orde kunnen zijn, maar zich in de praktijk alleen zelden voordoen.

Naast algemene regels en de omgevingsvergunning blijft de specifieke zorgplicht als sluitstuk van
toepassing.
Bedrijven moeten op grond hiervan steeds blijven nagaan of de nadelige gevolgen van hun activiteiten nog
acceptabel zijn en het bevoegd gezag kan hen hier zo nodig op aanspreken. De specifieke zorgplicht geeft aan
waar bedrijven dan op moeten letten: het nemen van alle passende preventieve maatregelen, het voorkomen
van significante verontreiniging, enzovoort.
De specifieke zorgplicht is geen absolute norm, zoals een emissiegrenswaarde. Dit is ook niet wenselijk. De zorgplicht, als basisnorm, moet immers gelden in verschillende omstandigheden en bij nieuwe ontwikkelingen. Wat
redelijk is, hangt af van de situatie. Het voert bijvoorbeeld te ver om van bedrijven alle technische maatregelen
te vergen die, koste wat het kost, mogelijk zijn om nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of te
beperken, als deze slechts marginaal bijdragen aan de verdere reductie van die nadelige gevolgen. In de specifieke
zorgplicht zit daarom een afweging in kosten en baten van maatregelen besloten.
Wat redelijkerwijs gevergd kan worden, hangt daarnaast af van het te beschermen belang. Zoals het kabinet ook
in de eerdere antwoorden heeft aangegeven, is de aanwezigheid van innamepunten voor drinkwater een reden
om van de bedrijven in de omgeving verdergaande maatregelen te verwachten dan van bedrijven die geen invloed
kunnen hebben op dergelijke innamepunten. De term «redelijkerwijs» in de specifieke zorgplicht laat dus juist ook
zien dat bedrijven, afhankelijk van de lokale omstandigheden, soms meer moeten doen dan van vergelijkbare
bedrijven op een andere locatie wordt gevergd.

Die specifieke zorgplicht geldt altijd naast de rijks- en decentrale regels en de vergunning. Daarmee
krijgt de initiatiefnemer een eigen verantwoordelijkheid voor de leefomgeving en ook ruimte om te
zelf te bekijken hoe hij daar invulling aan gaat geven. 1281 Indien nodig kan het bevoegd gezag ook een
maatwerkvoorschrift opstellen over de invulling van de zorgplicht.
1280
1281

Besluit activiteiten leefomgeving, Nota van Toelichting, conceptversie juni 2017, p.40.
Kamerstukken II, vergaderjaar 2016/17, 33 118, nr.83, p.46.
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Bij het opstellen van regels over activiteiten is het vinden van de juiste balans bij de inzet van verschillende typen
regels van groot belang. Dat speelt ook bij een keuze tussen inzet van specifieke zorgplichten in verhouding tot
de meer uitgewerkte regels – de doelvoorschriften, middelvoorschriften en informatieverplichtingen. Voorkomen
moet worden dat het werken met specifieke zorgplichten leidt tot vergroting van rechtsonzekerheid, ontwikkeling
van pseudoregelgeving, of beleidsregels en jurisprudentie die feitelijk de rol van de ontbrekende meer
uitgewerkte regels gaan overnemen. Steeds moet degene die regels stelt dus afwegen, tot hoe ver opnemen van
meer uitgewerkte regels zinvol is, en voor welke handelingen een specifieke zorgplicht een meer passend
instrument is.1282

Als vangnet fungeren dan de algemene zorgplicht voor de fysieke leefomgeving van afdeling 1.3
Omgevingswet en de specifieke zorgplichten die in algemene rijksregels zullen worden opgenomen.
Op dit moment bevatten verschillende wetten zorgplichten, die een sterke overeenkomst vertonen met de
algemene zorgplicht voor de fysieke leefomgeving. Die zorgplichten zijn uiteraard beperkt tot de onderwerpen
die in de desbetreffende wet zijn geregeld. Dergelijke zorgplichten zijn bijvoorbeeld opgenomen in artikel 1.1a
Wet milieubeheer, artikel 13 Wet bodembescherming en artikel 6.8 Waterwet.
Voor een aantal andere onderwerpen zijn zorgplichten opgenomen met een nadere, iets concretere omschrijving,
zoals in artikel 1a van de Woningwet. Er zijn ook zorgplichten in algemene maatregelen van bestuur opgenomen,
zoals in artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Zo komt het voor dat burgers en bedrijven bij het
uitvoeren van activiteiten te maken hebben met zorgplichten op drie niveaus (algemene zorgplicht, specifieke
zorgplicht op wetsniveau, specifieke zorgplicht op het niveau van een algemene maatregel van bestuur). In de
Omgevingswet wordt op wetsniveau uitsluitend de algemene zorgplicht voor de fysieke leefomgeving
opgenomen. Specifieke zorgplichten krijgen waar nodig een plaats op het niveau van een algemene maatregel
van bestuur bij de overige regels die voor het specifieke onderwerp gelden.
Specifieke zorgplichten zijn een concretisering van de algemene zorgplicht voor de fysieke leefomgeving uit
artikelen 1.6 en 1.7 van het wetsvoorstel voor specifieke categorieën van activiteiten. Deze specifieke
zorgplichten vormen als het ware een tussenstap tussen die algemene zorgplicht voor de fysieke leefomgeving,
en concrete doel- en middelvoorschriften, die voor een specifieke activiteit kunnen gelden. Wat betreft
decentrale regelgeving dienen eventuele specifieke zorgplichten in het omgevingsplan, de omgevingsverordening en de waterschapsverordening te worden opgenomen. De gemeenteraad, gedeputeerde staten en
het algemeen bestuur van het waterschap besluiten aldus over opname van specifieke zorgplichten.
Wat betreft de activiteiten waaraan het Rijk regels stelt, krijgen eventuele specifieke zorgplichten plaats in de
voorgenomen besluiten met algemene rijksregels over activiteiten. De regering heeft het voornemen om in deze
AMvB’s per categorie activiteiten als bedoeld in artikel 4.3 over de wenselijkheid van een specifieke zorgplicht te
besluiten, en indien wenselijk, een dergelijke specifieke zorgplicht op te nemen. 1283

Een specifieke zorgplicht vormt binnen algemene rijksregels voor een categorie activiteiten, zoals de
milieubelastende activiteit, de meest abstracte vertaling van het oogmerk en de beoogde strekking
van de rijksregels voor die categorie activiteiten. De overige algemene regels, die voor de verschillende
activiteiten onder die categorie worden gesteld, zijn in feite een verdere concretisering van deze
specifieke zorgplicht naar regels voor specifieke activiteiten of aspecten daarvan.
Door per categorie activiteiten een specifieke zorgplicht te formuleren, wordt in algemene rijksregels bereikt dat
het oogmerk en de strekking van die algemene rijksregels, zoals in het wetsvoorstel vastgelegd, ook gewaarborgd
zijn als over een activiteit geen concrete regels worden gesteld. Evenals nu bijvoorbeeld in het Activiteitenbesluit
milieubeheer het geval is kan aan deze specifieke zorgplichten ook een mogelijkheid tot maatwerk worden
gekoppeld.
In paragraaf 4.3.4 van deze nota over maatwerk wordt daar nader op ingegaan. Een grotere concreetheid van een
specifieke zorgplicht en – waar relevant – de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften of maatwerkregels ter
nadere invulling van die zorgplicht te stellen maakt de specifieke zorgplicht beter (dan de algemene zorgplicht)
toepasbaar in situaties waarin het gewenst is dat deze een vangnetfunctie vervult. Een specifieke zorgplicht is ook
een geschikt instrument om het aantal regels te beperken. Dit speelt vooral bij onderwerpen, die slechts in een
beperkt aantal situaties concrete invulling behoeven, omdat in grote lijnen evident is wat de zorg voor de fysieke
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leefomgeving inhoudt, terwijl het voor alle situaties stellen van een concreet en eenduidig voorschrift niet
eenvoudig is.1284
Een voorbeeld kan dit illustreren. Bij het lozen in rioolstelsels kunnen nadelige gevolgen voor het milieu optreden
als afvalwater wordt geloosd met een hoge temperatuur of een hoge of lage zuurgraad. In het verleden werden
hiervoor veelal kwantitatieve doelvoorschriften gehanteerd: er mocht niet geloosd worden als de temperatuur
hoger was dan 30°C en de zuurgraad, uitgedrukt in waterstofionenexponent (pH), lager dan 6,5 of hoger dan 10
was. Bij de inbouw van voorschriften voor lozen op de riolering in de Wet milieubeheer is er in 1996 voor gekozen
om deze parameters niet als kwantitatieve doelvoorschriften op te nemen.
Dit omdat in de praktijk veel situaties kunnen voorkomen waarbij de duur of de omvang van de lozing zo beperkt
is, dat van nadelige gevolgen voor het milieu – een belemmering van de doelmatige werking van het rioolstelsel
– bij het lozen geen sprake is. Een voorbehandeling van het afvalwater zou in die situaties buitenproportioneel
zijn. Deze kwantitatieve doelvoorschriften suggereerden op papier duidelijkheid en rechtszekerheid, maar boden
die feitelijk niet. Vooral de vraag of en zo ja hoe en wanneer er gehandhaafd zou worden bepaalde in de praktijk
of een exploitant in overtreding werd geacht te zijn.
In bepaalde gevallen kon immers al het lozen vanuit een vaatwasmachine tot overtreding leiden. Besloten is
daarom om in de algemene rijksregels voor deze aspecten van lozingen niet met een concreet doelvoorschrift,
maar met een zorgplichtbepaling te werken. Als in een specifiek geval behoefte bestaat om voor bovenbedoelde
parameters een concrete grens vast te leggen, kan daartoe een maatwerkvoorschrift op grond van de
zorgplichtbepaling worden gesteld, waarmee aan de zorgplicht een concrete lozingsnorm wordt gekoppeld. In
evidente situaties kan direct, zonder dat eerst een maatwerkvoorschrift is gesteld, op de zorgplicht gehandhaafd
worden. Deze wijze van reguleren, die inmiddels bijna 20 jaar van toepassing is, werkt voor deze lozingen
adequaat.

Reikwijdte specifieke zorgplichten
Specifieke zorgplichten kunnen verder gaan dan een vangnet. Soms moeten ze bijvoorbeeld worden
gelezen als een actieve verplichting voor een bedrijf om de gevolgen van zijn activiteiten voor een
onderdeel of aspect van de fysieke leefomgeving te voorkomen of te beperken. Verder heeft het
bevoegd gezag, zoals beschreven, de mogelijkheid om maatwerkvoorschriften vast te stellen en is er
sprake van strafrechtelijke handhaving.
Waar dat nodig is, zal in de uitvoeringsregelgeving een specifieke zorgplicht worden opgenomen (zie ook
paragraaf 8.5.4 van deze nota). Ook een specifieke zorgplicht is een open norm, al is deze iets concreter. Bij
dergelijke specifieke zorgplichten biedt het wetvoorstel de mogelijkheid aan het bevoegd gezag om een
maatwerkvoorschrift op te leggen en zo de open norm van de zorgplicht in te vullen met een concrete norm voor
een specifieke activiteit. Mocht dat maatwerkvoorschrift niet nageleefd worden, dan is een concrete verplichting
geschonden en kan hierop worden gehandhaafd.
De leden van de VVD-fractie stellen vragen over de reikwijdte van de specifieke zorgplichten, de ruimte om binnen
die zorgplichten alsnog meer regels dan strikt noodzakelijk te stellen en over de specifieke zorgplichten in
verhouding tot de rechtszekerheid van een initiatiefnemer. Ook vragen die leden naar de categorieën activiteiten,
waarvoor een specifieke zorgplicht in de uitvoeringsregels wordt opgenomen. Zoals de leden constateren,
voorziet de wet naast de algemene zorgplicht in de mogelijkheid om als onderdeel van regels over activiteiten in
zowel decentrale regels als algemene rijksregels specifieke zorgplichten op te nemen. Gemeente, waterschap of
provincie kunnen een specifieke zorgplicht als één van de regels over activiteiten in het omgevingsplan, de
waterschapsverordening of de omgevingsverordening opnemen wanneer het Rijk in lijn met artikel 2.3 geen
algemene rijksregels stelt, en het al dan niet reguleren van de activiteiten en de wijze waarop een decentrale
keuze is.1285
Het is goed denkbaar dat het waterschap voor wateractiviteiten in regionale wateren, waarvoor geen rijksregels
gelden, naast bepalingen gericht op concrete activiteiten ook een specifieke zorgplicht opneemt. Deze werkwijze
wordt soms nu al toegepast. Zo treedt op 1 juli 2015 in het Hoogheemraadschap van Rijnland een nieuwe Keur
en daarbij behorende uitvoeringsregels in werking.
Bij het opstellen van die nieuwe Keur heeft Rijnland een nieuw aanpak gebruikt, waarbij de specifieke zorgplicht
de kern van de regels vormt. Niet langer zijn de regels gebaseerd op de gebruikelijke «nee, tenzij» aanpak, waarbij
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voor vele activiteiten een vergunning nodig is, maar gaat Rijnland uit van «ja, tenzij». Hierbij geeft Rijnland door
middel van de specifieke zorgplicht verantwoordelijkheid, flexibiliteit en vertrouwen waar dat kan en stelt het
concrete voorschriften waar dat moet. Deze nieuwe aanpak zorgt ervoor dat burgers, bedrijven en ook Rijnland
minder regeldruk ervaren. Zo wordt het aantal vergunningen en het aantal meldingen ongeveer gehalveerd.
Wanneer het Rijk algemene regels over activiteiten stelt, kan als onderdeel van die algemene regels een specifieke
zorgplicht opgenomen worden. Deze specifieke zorgplicht zal dan alleen gelden voor activiteiten en belangen die
onder het toepassingsbereik van de algemene rijksregels vallen. Wanneer bijvoorbeeld een specifieke zorgplicht
voor lozingsactiviteiten op een oppervlaktewaterlichaam in de algemene rijksregels zal worden geformuleerd, is
die alleen van toepassing op lozingen die onder die algemene rijksregels vallen, en niet op lozingen die worden
gereguleerd in de waterschapsverordening.
De categorieën activiteiten waarvoor het Rijk algemene rijksregels kan stellen zijn genoemd in artikel 4.3 van het
wetsvoorstel. Vanwege de bijdrage die een specifieke zorgplicht kan hebben aan het verminderen van het aantal
regels en het bieden van meer flexibiliteit aan initiatiefnemers wordt bij de meeste van die categorieën
activiteiten een specifieke zorgplicht in de uitvoeringsregels opgenomen.
Alleen bij de stortingsactiviteit op zee, de ontgrondingsactiviteit en de mijnbouwactiviteit wordt naar
verwachting geen specifieke zorgplicht opgenomen. Dat heeft er mee te maken, dat bij die categorieën
activiteiten de regels in belangrijke mate uitgaan van de vergunningplicht, en gelet op het karakter van die regels
de specifieke zorgplicht geen toegevoegde waarde zou hebben.
De specifieke zorgplichten hebben alleen betrekking op evidente situaties, waarbij degene die de activiteit
uitvoert weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zijn handelen nadelige gevolgen heeft en waarbij hij die
gevolgen ook redelijkerwijs kan voorkomen of beperken. Die zorgplicht maakt het mogelijk om de concrete regels
in het besluit te beperken tot de hoofdzaken, en niet steeds regels te moeten uitschrijven die voor een ieder
duidelijk zijn.
Zo is het voor een garagehouder evident dat hij geen afgetapte afgewerkte olie of remvloeistof in het bedrijfsriool
moet lozen, ook al wordt het afvalwater verderop behandeld in een oliefafscheider. Natuurlijk kunnen er bij
werkzaamheden in een garagebedrijf beperkte hoeveelheden olie en vet in het riool geraken, bijvoorbeeld bij het
wassen van voertuigen, maar afvalstoffen die ongemengd met water vrijkomen en zelfstandig kunnen worden
afgevoerd, horen niet in het riool thuis.
Dit is voor verreweg de meeste ondernemers vanzelfsprekend en hoeft niet in een concreet voorschrift voor elk
van die afvalstoffen te worden vastgelegd. Bij niet naleving van een specifieke zorgplicht vindt handhaving plaats,
met bijbehorende rechtsbescherming. De algemene rijksregels bieden de mogelijkheid tot het stellen van
maatwerkvoorschriften of maatwerk-regels, waarmee die rijksregels nader kunnen worden ingevuld, aangevuld
of waarmee van de rijksregels kan worden afgeweken.
Die instrumenten zijn echter niet bedoeld voor evidente situaties, waarin de specifieke zorgplicht een rol heeft.
Maatwerk kan bijvoorbeeld aan de orde zijn, als voor een activiteit geen concreet voorschrift geldt, maar in de
specifieke situatie vanwege cumulatieve gevolgen toch een maatregel nodig is ter bescherming van de fysieke
leefomgeving. Dat zal degene die een enkele activiteit uitvoert veelal zelf niet kunnen voorzien. Maatwerkvoorschriften zijn een beschikking, waarbij voor de rechtsbescherming de Awb wordt gevolgd. Maatwerkregels
worden opgenomen in het omgevingsplan, de omgevingsverordening of de waterschapsverordening. Tegen
maatwerkregels in het omgevingsplan kan beroep worden ingesteld, omdat alle regels in het omgevingsplan
appellabel zijn.1286

De regering vindt het om meerdere redenen van belang dat de specifieke zorgplicht altijd geldt voor
activiteiten die vallen onder het toepassingsbereik. Zo moet de initiatiefnemer ook als er uitgewerkte
regels gelden zelf blijven nadenken over de gevolgen van zijn activiteit voor de leefomgeving,
bijvoorbeeld in geval van een bijzondere omstandigheden waarin niet kon worden voorzien in de
regels.
Daarnaast vervangt de specifieke zorgplicht uitgeschreven regels over vanzelfsprekende maatregelen. Ook speelt
de zorgplicht een rol in situaties waarin het verrichten van activiteiten afwijkt van de gangbare praktijk waarop
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de regels zijn gebaseerd of wanneer het gaat om nieuwe ontwikkelingen binnen een (deel)activiteit of een geheel
nieuwe deelactiviteit.
Door de specifieke zorgplicht naast de uitgeschreven regels in dit besluit en de vergunning te laten gelden, kunnen
uitgeschreven regels in dit besluit en in de vergunning worden beperkt tot de hoofdzaken. Dit biedt ook ruimte
voor nieuwe ontwikkelingen en innovatie. Het beperken van de werking van de specifieke zorgplicht zonder dat
aanvullende regels voor hiervoor genoemde situaties zou betekenen dat het beschermingsniveau van de
rijksregels daalt.
Naar aanleiding van de consultatiereacties over wat de betekenis is van het begrip ‘redelijkerwijs’ is een nadere
verduidelijking gegeven in paragraaf 3.1 van het algemeen deel van de nota van toelichting van dit besluit. Daarin
is toegelicht dat de specifieke zorgplicht niet zo ver gaat dat daaronder ook het voorkomen of beperken van
nadelige gevolgen valt die in redelijkheid voor degene die de activiteit verricht niet te voorzien zijn. In dergelijke
situaties zal het bevoegd gezag via maatwerk eerst moeten concretiseren dat maatregelen nodig zijn.
Bij inzet van algemene regels kan deze concretisering zowel in rijksregels als decentrale regels de vorm hebben
van het stellen van een maatwerkvoorschrift. Voor zover de specifieke zorgplicht in algemene rijksregels of de
omgevingsverordening is opgenomen is concretisering via maatwerkregels ook een optie.
De procedure van een maatwerkvoorschrift biedt het bevoegd gezag en degene die de activiteit verricht de ruimte
om een constructieve discussie te voeren over de noodzaak van bepaalde maatregelen ter invulling van de
specifieke zorgplicht, die niet wordt overschaduwd door de dreiging van een sanctie of kostenverhaal. Deze
werkwijze komt feitelijk overeen met de wijze waarop meer concrete voorschriften bij het vaststellen van
algemene regels en bij het verlenen van een vergunning tot stand komen. Als een vastgesteld
maatwerkvoorschrift vervolgens niet wordt nageleefd, kan alsnog handhavend worden opgetreden tegen
overtreding daarvan.
Ook het bedrijf kan om deze verduidelijking verzoeken. De procedure van een maatwerkvoorschrift biedt het
bevoegd gezag en degene die de activiteit verricht de ruimte om een constructieve discussie te voeren over de
noodzaak van bepaalde maatregelen ter invulling van de specifieke zorgplicht, die niet wordt overschaduwd door
de dreiging van een sanctie of kostenverhaal.
De regering vindt het niet wenselijk om naar aanleiding van de consultatie de verwijzing naar significante
verontreiniging te schrappen. Ten opzichte van het huidige recht is de specifieke zorgplicht voor de
milieubelastende activiteit in dit besluit juist verder verduidelijkt, onder meer door de verwijzing naar significante
verontreiniging, waarvoor een begripsomschrijving in uitvoerings-regelgeving is opgenomen. Deze maakt
onderdeel uit van het besluit kwaliteit leefomgeving en dit besluit verwijst daarnaar.

Decentrale zorgplichten
Verbreding van de specifieke zorgplicht in dit besluit (Bbl) naar activiteiten die decentraal worden
geregeld past niet bij het uitgangspunt “decentraal, tenzij’’. Ook op dit punt is dit besluit niet gewijzigd
naar aanleiding van de consultatie. Voor de activiteiten die niet door het Rijk in dit besluit worden
geregeld, kunnen decentrale overheden via hun decentrale regels voorzien in een specifieke
zorgplicht die goed aansluit bij de andere regels die zij stellen.
Verwacht wordt dat met name in het omgevingsplan en de waterschapsverordening specifieke
zorgplichten een belangrijke rol zullen spelen. Deze kunnen daarbij worden toegesneden op de
activiteiten die decentraal worden geregeld en ingepast in de structuur van de decentrale regels.
Gemeenten kunnen zelf in hun omgevingsplan een specifieke zorgplicht voor milieu opnemen voor activiteiten die
niet door het Rijk worden gereguleerd. Deze aanpak is ook inzichtelijker voor kleinere initiatiefnemers die met name
met het omgevingsplan te maken hebben.
Specifieke zorgplichten kunnen daarbij ook een rol spelen bij het voldoen aan instructieregels van het Besluit
kwaliteit leefomgeving, bijvoorbeeld op het gebied van geluidhinder, geurhinder of reguleren van emissies naar het
oppervlaktewater en andere lozingen. Zo zal in lijn met voorgaand voorbeeld bij het voldoen aan de instructieregel
over lozingen van industrieel afvalwater in een vuilwaterriool een specifieke zorgplicht in het omgevingsplan een rol
kunnen spelen voor die bedrijfsmatige lozingen die niet onder dit besluit vallen.
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Flexibiliteit, rechtszekerheid en voorspelbaarheid bij specifieke zorgplichten
De specifieke zorgplicht biedt veel flexibiliteit bij onderwerpen, waarbij in grote lijnen evident is wat
de zorg voor de fysieke leefomgeving inhoudt en waar als gevolg daarvan in de praktijk veelal sprake
is van spontane naleving, zonder dat de initiatiefnemers met een woud aan gedetailleerde regels wordt
geconfronteerd.
Het naleven valt dan eigenlijk onder hetgeen binnen het merendeel van de bedrijven in een bepaalde sector als een
goede praktijk wordt gezien en levert daarom beperkte administratieve of bestuurlijke lasten op. Tegelijkertijd biedt
eventueel maatwerk bij een specifieke zorgplicht de mogelijkheid om daar waar onvoldoende voorspelbaar zou zijn
wat die zorgplicht voor een initiatiefnemer betekent, dit te vertalen in concrete voorschriften.
Dat is in het belang van de rechtszekerheid van de initiatiefnemer, omdat hij dan niet direct via handhavend optreden
wordt aangesproken op niet nakomen van de regels, terwijl van hem in redelijkheid niet kon worden verwacht om te
interpreteren, wat in zijn specifiek geval de zorgplicht inhoudt. Tot slot biedt de specifieke zorgplicht de mogelijkheid
om diegenen aan te spreken die achterlopen met de bescherming van de fysieke leefomgeving en willens en wetens
geen maatregelen nemen. Daarmee draagt een specifieke zorgplicht ook bij aan het creëren van een gelijk speelveld
voor bedrijven.

De invulling van de specifieke zorgplicht ligt primair bij de initiatiefnemer. De specifieke zorgplicht
biedt ruimte voor eigen keuzes en afstemming op de omstandigheden van het geval, en het bevoegd
gezag moet die keuzeruimte niet direct invullen voor initiatiefnemers. 1287
Ook als het bevoegd gezag de specifieke zorgplicht met maatwerk verduidelijkt, heeft het de voorkeur dat hierbij een
te bereiken doel wordt beschreven (een doelvoorschrift) en niet een bepaalde techniek of voorziening (een
middelvoorschrift). Zo houdt de initiatiefnemer steeds de mogelijkheid om zelf de keuzes te maken over zijn
bedrijfsvoering. In veel gevallen is ook zonder uitgewerkte voorbeelden helder wat een specifieke zorgplicht inhoudt.
Dat geldt vooral voor zogenaamde «good housekeeping»-maatregelen, waarop nader wordt ingegaan in antwoord
op een vraag van de leden van de PvdA-fractie.
Als een initiatiefnemer wel graag een voorbeeld wil van het bevoegd gezag over een goede invulling van de specifieke
zorgplicht in een concreet geval, dan kan daar vanzelfsprekend om worden gevraagd, en mag van het bevoegd gezag
worden verwacht dat het daar over meedenkt.
Daarnaast worden inderdaad voorbeelden van maatregelen die bijdragen aan het voldoen aan de zorgplicht gedeeld
op websites. Zo is bijvoorbeeld informatie van leveranciers beschikbaar over adequaat gebruik en onderhoud van
door hen geleverde technieken. Ook brancheorganisaties kunnen een bijdrage leveren door informatie over mogelijke
maatregelen te bieden aan hun leden, bijvoorbeeld als het gaat om maatregelen bij kleine incidenten zoals
morsingen. De informatie is een hulpmiddel voor de initiatiefnemer. Hij blijft verantwoordelijk voor het voldoen aan
de specifieke zorgplicht en moet dus zelf nadenken of die maatregelen in de gegeven omstandigheden passend zijn.

Het doel en de verplichting voor de initiatiefnemer zijn echter eenduidig. Het bevoegd gezag handhaaft
dus eenduidige doelregels en heeft dus geen «meerwerk».
Handhaving specifieke zorgplichten
De Afdeling bestuursrechtspraak en de Raad voor de rechtspraak wijzen beide op het feit dat de
zorgplicht met meer abstracte doelen en maatregelen werkt dan andere algemene regels. Daarbij
wordt gewezen op formuleringen als ‘passende preventieve maatregelen’ en ‘maatregelen die
redelijkerwijs van diegene kunnen worden gevraagd’. Zij merken beide op dat handhaving moeilijker
zal zijn dan bij concrete algemene rijksregels: wanneer is er sprake van een overtreding.
De regering onderschrijft de constatering dat de zorgplicht een meer abstracte norm is. Dat is een voortzetting van
specifieke zorgplichten uit bijv. het Activiteitenbesluit milieubeheer. Ten opzichte van die bepalingen is gekozen om
de zorgplichten in dit besluit concreter te maken en uit te schrijven wat er redelijkerwijs van een initiatiefnemer kan
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worden verwacht. Maar de inhoud is niet verandert. Nog steeds geldt dat er sprake moet zijn van een onmiskenbaar
in strijd handelen met de zorgplicht voordat er direct handhavend kan worden opgetreden. De regering verwacht
daarom niet dat de verruimde inzet van specifieke zorgplichten zal leiden tot meer geschillen die aan de
bestuursrechter worden voorgelegd.

De regering acht de specifieke zorgplicht ook goed strafrechtelijk handhaafbaar. De strafrechtelijke
handhaafbaarheid van de specifieke zorgplicht is immers niet nieuw: met de zorgplichten van
bijvoorbeeld artikel 13 van de Wet bodembescherming en artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit
milieubeheer is veel ervaring opgedaan.
De specifieke zorgplicht is zowel strafrechtelijk als bestuursrechtelijk handhaafbaar. Directe handhaving op de specifieke zorgplicht ligt voor de hand bij evidente overtredingen. Daarvan is sprake in
situaties waarin het handelen of nalaten van degene die de activiteit verricht “onmiskenbaar” in strijd
is met de zorgplicht.
Het criterium van onmiskenbare strijdigheid geldt overigens ook voor de meer uitgewerkte regels voor activiteiten;
voor iedere vorm van een regel geldt immers het vereiste dat die pas handhaafbaar is als er sprake is van
onmiskenbare strijd tussen de handeling en de regel. Wat dat betreft is een zorgplicht niet afwijkend van elke andere
handhaafbare regel.
De bijzonderheid van een specifieke zorgplicht is wel dat die strijdigheid bepaald moet worden bij een meer open
karakter van de regel. Bij andere vormen van regels is dat karakter vaak meer gesloten of gedetailleerd. Bij een
specifieke zorgplicht kunnen daarom situaties aan de orde zijn waarin minder duidelijk is of van onmiskenbare strijd
sprake is. Het bevoegd gezag zal dan een keuze moeten maken tussen een handhavingstraject of het eerst
verduidelijken wat de specifieke zorgplicht inhoudt.

Gelet op bovenbeschreven rol die deze zorgplicht speelt zou het niet logisch zijn om juist in de gevallen
waarin onmiskenbaar sprake is van strijd met de zorgplicht het strafrechtelijk instrumentarium niet ter
beschikking te hebben.
Een keuze om de zorgplicht alleen bestuursrechtelijke handhaafbaar te laten zijn, zou er toe kunnen
leiden dat er druk ontstaat om vaker voor een ieder evidente verplichtingen in gedetailleerde
voorschriften te vertalen, alleen om diegenen die zich het minst van de bescherming van de fysieke
leefomgeving aantrekken en zelfs de onmiskenbare zorg niet betrachten, alsnog strafrechtelijk aan te
kunnen pakken op die voorschriften. De meer bewuste initiatiefnemer zou daarmee “onder de kwade
lijden” en met een veelheid aan vanzelfsprekende regels worden geconfronteerd.
De strafrechtelijke handhaafbaarheid van de specifieke zorgplicht is niet nieuw: ook in het voormalige recht was dit
al het geval bij zorgplichten zoals artikel 13 van de Wet bodembescherming en artikel 2.1 van het Activiteitenbesluit.
De strafrechtelijke strafbaarstelling van de overtreding van regels van dit besluit, met inbegrip van de specifieke
zorgplichten, wordt geregeld in de Wet op de economische delicten.

Rechtsbescherming
Het voor een deel van de handelingen vertrouwen op de specifieke zorgplicht past bij het uitgangspunt
van vertrouwen, dat centraal is gesteld in de stelselherziening van de Omgevingswet. Bij dit
vertrouwen borgen de beginselen van behoorlijk bestuur dat het bevoegd gezag op zorgvuldige wijze
omgaat met de specifieke zorgplicht, zoals door het verbod op willekeurige uitoefening van de
bevoegdheid en het beginsel van gelijke behandeling van gelijke gevallen. Bovendien vereist artikel 2.1
van de wet dat het bevoegd gezag zijn taken en bevoegdheden uitoefent met het oog op de doelen
van de wet en dit vereiste geldt ook bij de toepassing en interpretatie van de specifieke zorgplicht.
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Via de rechtsbescherming kan de initiatiefnemer of een derde belanghebbende zich daarop beroepen. 1288
Bij een evenwichtige toepassing van de specifieke zorgplicht hoort in ieder geval, dat voor de initiatiefnemer
redelijkerwijs te voorzien moet zijn, wat de specifieke zorgplicht in een concreet geval inhoudt. Is dat niet het
geval, dan is het stellen van een maatwerkvoorschrift of maatwerkregel de aangewezen weg.

Specifieke zorgplichten Bbl
Dit besluit bevat algemene regels. Bij activiteiten die direct betrekking hebben op het handelen van
mensen, zoals het gebruik en onderhoud van bouwwerkinstallaties, brandveilig gebruik van
bouwwerken en het daadwerkelijk uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden, zijn dergelijke
regels gecombineerd met een specifieke zorgplicht.
Het Bbl stelt voornamelijk concrete voorschriften. Wel geldt als vangnet een specifieke zorgplicht. Deze
zorgplicht stelt net als nu, dat als gevolg van het handelen geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid mag
ontstaan of blijven bestaan. Bij de zorgplicht geldt voor bepaalde categorieën van bouwwerken ook een
onderzoeksplicht naar de staat van een bouwwerk.
In de hoofdstukken 4 en 5, waarin concrete regels over het product “bouwwerk” zijn opgenomen, zijn geen
specifieke zorgplichten opgenomen. Zo’n zorgplicht is bij die regels niet nodig omdat de regels van dit besluit
waarmee technische eisen aan het product “bouwwerk” worden gesteld, op zich al voldoende zijn voor het
bereiken van de technische kwaliteit die bouwwerken vanuit oogpunt van veiligheid, gezondheid,
duurzaamheid en bruikbaarheid minimaal moeten hebben.
Als bijvoorbeeld, een nieuw gebouw gebouwd wordt dat aan de in dit besluit gestelde eisen over
constructieve veiligheid voldoet, is de constructieve veiligheid van dat gebouw door die regels al voldoende
geborgd. Er is in aanvulling op die regels geen behoefte aan een specifieke zorgplicht. Het staat de
opdrachtgever van de bouw vrij om een constructief nog veiliger gebouw te laten bouwen maar dat is dan
zijn eigen keuze. Een zorgplicht heeft in dat verband geen toegevoegde waarde.
Dat geldt in beginsel ook voor de regels die in hoofdstuk 3 zijn opgenomen over de staat van bestaande
bouwwerken. Die regels zijn in het algemeen voldoende om te borgen dat geen gevaar voor de gezondheid
of veiligheid ontstaat of voortduurt. Als een dergelijke regel wordt overtreden, kan het bevoegd gezag zo
nodig een maatwerkvoorschrift stellen of handhavend optreden door het opleggen van een last onder
dwangsom of een last onder bestuursdwang.
Daarmee is echter niet geheel uitgesloten dat zich bij een bestaand bouwwerk toch een gevaar voor de
gezondheid of veiligheid voordoet waartegen het bevoegd gezag vanwege het ontbreken van een grondslag
niet handhavend kan optreden. Vanuit de handhavingspraktijk is dan ook behoefte aan een vangnet in de
vorm van een specifieke zorgplicht omdat niet alle denkbare situaties vooraf in regelgeving kunnen worden
ondervangen. Daarnaast zou het ontbreken daarvan ook het streven naar deregulering en vereenvoudiging
van de bouwregelgeving frustreren. Om die reden is in hoofdstuk 3 van dit besluit een specifieke zorgplicht
opgenomen.

De specifieke zorgplichten in de hoofdstukken 2, 3, 6 en 7 borduren voort op de algemene zorgplicht
in de wet, maar zijn concreter:
▪
▪

ten eerste zijn de specifieke zorgplichten beperkt tot expliciet benoemde activiteiten en
oogmerken die tot het toepassingsbereik van de betreffende activiteit in dit besluit behoren.
ten tweede bevatten de specifieke zorgplichten een nadere omschrijving van het soort
maatregelen die degene die de activiteit verricht met het oog op de genoemde oogmerken in
elk geval moet nemen.
De omschrijving van de te nemen maatregelen sluit aan bij de strekking van de algemene regels, zoals die zijn
opgenomen in paragraaf 4.3.2 van de wet. Waar mogelijk is deze strekking verder uitgewerkt en meer in detail
aangegeven ten opzichte van de wet.
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In de wet is immers alleen opgenomen wat de algemene regels in ieder geval moeten inhouden. Dit maakt
het mogelijk de strekking van de algemene regels aan te vullen, zodat de inhoud van de specifieke zorgplicht
voor degene die de activiteit verricht nog duidelijker is.
De specifieke zorgplicht gaat over het verrichten van activiteiten en de verantwoordelijkheden van degene
die de activiteit uitvoert.

Een specifieke zorgplicht heeft geen betrekking op het nalaten om een activiteit te verrichten en kan
daarom niet ingezet worden om bij dergelijk nalaten handhavend op te treden. Wel kan het nalaten
van een activiteit of handeling een overtreding van de algemene zorgplicht van artikel 1.7 van de wet
opleveren, waartegen het bevoegd gezag handhavend kan optreden.
Voorbeelden van specifieke zorgplichten die over het verrichten van activiteiten gaan zijn te vinden in
hoofdstukken 6 en 7 van dit besluit.

De specifieke zorgplicht voor gebouwinstallaties in hoofdstuk 2 is anders. Deze zorgplicht is ook niet
verder uitgewerkt in dat hoofdstuk. De zorgplicht in hoofdstuk 2 wordt op verschillende plekken in het
besluit wel verder uitgewerkt, indien er aanvullende of specifieke eisen aan bepaalde
bouwwerkinstallaties worden gesteld.
Zie bijvoorbeeld afdeling 6.5. De zorgplicht van artikel 2.6 blijft echter een belangrijke basisregel. Alle
aanwezige bouwwerkinstallaties moeten op een zodanige manier onderhouden en gebruikt worden dat
hierdoor geen gevaar voor de gezondheid en veiligheid ontstaat. De zorgplicht van artikel 2.5 is specifieker
dan de algemene zorgplicht op wetsniveau omdat dit artikel duidelijk maakt dat in ieder geval de op de
installaties van toepassing zijnde regels moeten worden gevolgd en de installatie adequaat moet worden
beheerd, onderhouden en gecontroleerd. De gebruiker kan naar eigen inzicht invulling geven aan deze twee
specifieke onderdelen van de zorgplicht, maar hij moet hier in ieder geval aan voldoen.
De specifieke zorgplichten in de hoofdstukken 6 en 7 vormen het fundament waarop de in die hoofdstukken
opgenomen concrete regels voortbouwen. Bij het formuleren van die regels is niet beoogd om alle belangen
voor iedere activiteit binnen een categorie van activiteiten volledig af te dekken. Dat zou ook niet mogelijk
zijn. In de fysieke leefomgeving vindt een breed scala aan activiteiten plaats en het is niet mogelijk om alle
gevolgen van activiteiten vooraf te voorzien en daarvoor concrete regels te stellen. Dat zou bovendien tot een
enorm woud van regels leiden. De specifieke zorgplicht maakt het mogelijk om de concreet uitgewerkte
algemene rijksregels te concentreren op de belangrijkste activiteiten en belangen die daarbij het meest in
geding zijn.

Wat betreft de verhouding van de specifieke zorgplicht tot de overige regels zijn in dit besluit drie
mogelijkheden te onderscheiden:
▪ de specifieke zorgplicht treedt niet terug als in het besluit ook concrete regels zijn gesteld,
▪ de specifieke zorgplicht geldt ook voor vergunningplichtige activiteiten, en
▪ de specifieke zorgplicht is zowel bestuursrechtelijk en strafrechtelijk handhaafbaar gesteld.
Zoals hiervoor is aangegeven, omschrijven de regels in het Bbl de essentie van de maatregelen die
degene die de activiteit verricht moet nemen. Er is van afgezien om die maatregelen tot in detail uit
te schrijven, ook om de omvang van het regelbestand te beperken.
Vanwege de keuze voor inzet van specifieke zorgplichten in de hoofdstukken 2, 3, 6 en 7 zijn in dit besluit
geen bepalingen opgenomen die vergelijkbaar zijn met artikel 1.8 van de wet. In dat artikel is geregeld dat de
algemene zorgplicht “terugtreedt” wanneer er specifieke regels zijn gesteld met het oog op de doelen van
de wet en die regels worden nageleefd. Voor de specifieke zorgplicht is zo’n regeling niet gewenst.
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De specifieke zorgplicht blijft van kracht, ook als er concrete regels zijn gesteld ter behartiging van de
belangen binnen de reikwijdte van de algemene regels. Degene die de activiteit verricht blijft
gehouden om de zorgplicht na te leven en die maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem
kunnen worden gevergd om nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving te voorkomen of te
beperken.
In het algemeen zal het naleven van de regels van de hoofdstukken 2, 3, 6 en 7 al voldoende zijn om nadelige
effecten bij het verrichten van de betreffende activiteiten te voorkomen en heeft de specifieke zorgplicht
daarnaast beperkte betekenis. Maar wanneer degene die de activiteit verricht bepaalde handelingen uitvoert
(of nalaat) waarvan ieder redelijk denkend mens kan weten dat daardoor nadelige gevolgen voor de fysieke
leefomgeving kunnen ontstaan die eenvoudig voorkomen hadden kunnen worden, heeft de specifieke
zorgplicht wel betekenis.

Specifieke zorgplicht geldt ook voor vergunningplichtige activiteiten
Voor de in dit besluit geregelde activiteiten bestaat op grond van de Omgevingswet alleen een
vergunningplicht voor de bouwactiviteit, voor zover die activiteit in dit besluit niet als vergunningvrij
is aangewezen. Aan die vergunning kunnen voorschriften over het daadwerkelijk uitvoeren van de
bouwwerkzaamheden worden verbonden. Ook daarbij zullen niet altijd door middel van een
allesomvattend voorschriftenpakket alle gevolgen voor de fysieke leefomgeving kunnen worden
afgedekt.
Dit wordt nog versterkt door het feit dat de vergunningplicht in toenemende mate alleen wordt ingezet voor
de complexe situaties. Ook in die vergunning kan daarom een specifieke zorgplicht niet altijd gemist worden
om adequate bescherming van de leefomgeving te waarborgen. In dit besluit is er daarom voor gekozen om
de specifieke zorgplicht voor het daadwerkelijk uitvoeren van bouwwerkzaamheden ook van toepassing te
laten zijn op het uitvoeren van vergunningplichtige bouwactiviteiten.

De specifieke zorgplicht is daarmee op te vatten als een norm waaraan steeds moet worden voldaan,
zowel bij algemeen geregelde activiteiten als bij vergunningplichtige activiteiten. De keuze om de
specifieke zorgplicht vast te stellen als algemene norm die altijd geldt, ondersteunt de praktijk waarin
de algemene regels en de vergunning alleen ingaan op de belangrijkste onderwerpen. De vergunning
hoeft dan bijvoorbeeld niet meer voor alle mogelijke gevolgen van de activiteit concrete voorschriften
te bevatten; voor minder belangrijke aspecten of effecten fungeert de zorgplicht als een vangnet.
De volgende figuur laat de voorgestelde verhouding zien tussen de diverse typen regels en
voorschriften: (Bbl, p.31)

SPECIFIEKE ZORGPLICHT

ZO NODIG MEER UITGEWERKTE VOORSCHRIFTEN
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Doel- en middelvoorschrift Bbl

Instrumenten:

Voorschriften in omgevingsvergunning

Bbl + omgevingsvergunning +
maatwerkbeschikking +
omgevingsplan

Maatwerkvoorschriften in beschikking

Specifieke zorgplicht geldt ook voor ongewone voorvallen. De specifieke zorgplicht die bij de meeste
activiteiten die onder dit besluit vallen is opgenomen heeft ook betrekking op ongewone voorvallen.
De maatregelen waartoe die specifieke zorgplichten verplichten houden dus ook in maatregelen
gericht op het voorkomen van ongewone voorvallen en, als een ongewoon voorval zich toch voordoet,
maatregelen om de gevolgen daarvan ongedaan te maken.
Specifieke zorgplicht zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk handhaafbaar
Vanwege bovenbeschreven keuzes over inzet van specifieke zorgplichten ligt het niet voor de hand om
bij de mogelijkheden tot strafrechtelijke handhaving van de zorgplicht een onderscheid te maken
tussen de zorgplicht en de overige algemene regels. Anders dan de algemene zorgplicht in de wet is
de specifieke zorgplicht ook strafrechtelijk handhaafbaar.

Specifieke zorgplichten in het Bal
In het Bal wordt – m.b.t. milieubelastende activiteiten - zoveel mogelijk gewerkt met concrete
voorschriften. Ook wordt ruimte gegeven aan de mogelijkheid om andere maatregelen te treffen,
waarmee een gelijkwaardig doel wordt bereikt.
De specifieke zorgplicht vormt voor alle categorieën van activiteiten het fundament waarop de meer uitgewerkte
regels voortbouwen en geldt ook naast een eventuele vergunningplicht. Deze brede toepassing van de specifieke
zorgplicht heeft als voordeel dat meer uitgewerkte regels beperkt kunnen blijven tot de hoofdzaken en dat in
algemene regels en vergunningen geen voorschriften meer hoeven te worden opgenomen die vanzelfsprekend
zijn. 1289

De zorgplicht die voor milieubelastende activiteiten in het Bal besluit is opgenomen is toegesneden op
activiteiten met een potentieel hoger milieurisico en sluit ook wat terminologie betreft minder goed
aan bij de belevingswereld van een particulier huishouden of een kleine ondernemer. De specifieke
zorgplichten komen niet in de plaats van uit oogpunt van rechtszekerheid en transparantie wenselijke
nadere uitwerking van regels over activiteiten
De specifieke zorgplichten borduren voort op de algemene zorgplicht in de wet, maar zijn concreter.
Ze vormen voor de activiteiten waaraan het Rijk regels stelt het fundament waarop de meer
uitgewerkte rijksregels voortbouwen. Ze maken het mogelijk om zich bij het formuleren van die meer
uitgewerkte regels te richten op de hoofdzaken.
Omdat een specifieke zorgplicht geldt is het niet nodig om alle potentiële nadelige gevolgen van die activiteiten
volledig met detailregels af te dekken. Dat zou in veel gevallen ook niet mogelijk zijn. De rijksregels over
activiteiten opgenomen in dit besluit hebben betrekking op een breed scala aan activiteiten en het is onmogelijk
om alle potentiële gevolgen van die activiteiten vooraf te voorzien en daarvoor concrete regels te stellen. Daarom
zijn de uitgewerkte rijksregels gericht op de belangrijkste nadelige gevolgen en dekt de specifieke zorgplicht
eventuele andere situaties.
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In het Bal zijn voor alle categorieën van activiteiten specifieke zorgplichten opgenomen. Deze
vervangen het huidige woud aan zorgplichtartikelen. De specifieke zorgplicht geeft aan dat een
initiatiefnemer zich niet kan verschuilen achter algemene regels en vergunningvoorschriften, maar
altijd zelf verantwoordelijk blijft om te beoordelen of zijn handelen (of nalaten daarvan) nadelige
gevolgen kan hebben voor de leefomgeving.1290
Hij moet nadenken hoe hij die gevolgen redelijkerwijs kan voorkomen of beperken. Hiermee kunnen
uitgeschreven regels worden beperkt tot de hoofdzaken. Voor aspecten waarvoor het stellen van concrete
voorschriften niet nodig wordt geacht, maar die wel onder de reikwijdte van de AMvB vallen, wordt net als in de
huidige algemene regels een specifieke zorgplicht opgenomen. Dit is een geconcretiseerde vorm van de algemene
zorgplicht voor de fysieke leefomgeving uit het wetsvoorstel voor de Omgevingswet, toegespitst op de
milieubelastende activiteiten. De specifieke zorgplicht maakt beter duidelijk wat de zorg voor de fysieke
leefomgeving inhoudt, met behoud van voldoende flexibiliteit om als vangnet te kunnen fungeren. 1291
Een bedrijf dat haar activiteiten uitvoert als een gemiddeld bedrijf uit de sector normaliter aan de zorgplicht zal
voldoen als het zich aan de meer uitgeschreven regels houdt. De zorgplicht blijft echter van belang, vooral
naarmate het handelen van de initiatiefnemer meer afwijkt van de gebruikelijke uitvoering van een activiteit. Met
de zorgplicht wordt voorkomen dat in een gedetailleerd keurslijf moet worden aangegeven waar de grens ligt. Dit
biedt ook ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en innovatie. Als een incidentele ondernemer zich niet houdt aan
de specifieke zorgplicht, dan kan deze worden aangepakt via toezicht en handhaving. Dit is ook in het belang voor
ondernemers zelf in het kader van gelijke concurrentie (geen beunhazen).1292
Ten opzichte van het huidige recht zijn de specifieke zorgplichten in het Bal bovendien verder verduidelijkt. Bij
iedere specifieke zorgplicht is aangegeven wat er voor de desbetreffende activiteit in ieder geval tot die zorg
wordt gerekend. Dat biedt, meer dan in het huidige recht, duidelijkheid over de maatregelen die in ieder geval
van de initiatiefnemer worden verwacht en aspecten waarmee diegene in ieder geval rekening moet houden. Ook
dat draagt bij aan de handhaafbaarheid van de specifieke zorgplicht.
Decentrale regels kunnen ook een positieve rol spelen bij het verduidelijken wat van de initiatiefnemer wordt
verwacht in relatie tot de specifieke zorgplicht. Ook dit vergroot de handhaafbaarheid van regels. Een voorbeeld
is het lozen van hemelwater.
De specifieke zorgplicht in het Bal heeft ook betrekking op het beschermen van de doelmatige werking van
voorzieningen voor het beheer van afvalwater. Die doelmatige werking kan worden belemmerd als te veel
hemelwater wordt geloosd waardoor capaciteit van het rioolstelsel wordt overschreden. Dat kan uiteindelijk
leiden tot rioolwater op straat, met naast wateroverlast ook mogelijke risico’s voor de volksgezondheid. Een
maatwerkregel in het omgevingsplan kan dan concreter aangeven wat op een locatie van de initiatiefnemer wordt
verwacht om overschrijding van de capaciteit van het riool door cumulatie van meerdere lozingen te voorkomen.
Maatregelen die onder good housekeeping vallen, mogen inderdaad van alle initiatiefnemers worden verwacht.
Een voorbeeld: ieder die een activiteit verricht waarbij een lekbak is voorgeschreven, begrijpt dat een lekbak
gekozen moet worden die bestand is tegen de stoffen die worden opgevangen, dat regelmatig gekeken moet
worden of er vloeistoffen in de lekbak staan en dat de lekbak steeds moet worden geleegd. Het kabinet houdt
vast aan het voornemen om dergelijke maatregelen niet uit te schrijven in de artikelen van het Bal, maar over te
laten aan de specifieke zorgplicht. Het getuigt niet van vertrouwen in de kundigheid van het bedrijfsleven als dit
soort voorschriften wel wordt uitgeschreven. Het is bovendien een illusie dat alle good housekeeping maatregelen
volledig kunnen worden opgesomd. Uitschrijven zou zelfs tot vervelende a-contrario redeneringen kunnen
leiden: een maatregel die duidelijk tot good housekeeping behoort maar niet is opgenomen in het Bal, zou dan
niet meer genomen hoeven te worden. Dat soort redeneringen wil het kabinet voorkomen.
De vrees die het bedrijfsleven heeft geuit in de deskundigenbijeenkomst heeft geen betrekking op good
housekeeping maatregelen die niet expliciet in het Bal worden opgenomen, maar juist op de verhouding tussen
de specifieke zorgplicht en de andere, meer uitgewerkte regels die wél in het Bal zijn opgenomen. Op dit punt
kan het kabinet het bedrijfsleven geruststellen. De specifieke zorgplicht blijft van toepassing naast de andere
regels in het Bal, maar als een bedrijf die meer uitgewerkte regels opvolgt zal het in de meeste gevallen ook
voldoen aan de specifieke zorgplicht. Desondanks houdt de specifieke zorgplicht wel betekenis en kan deze niet
terugtreden. Het voldoen aan een meer uitgewerkte regel, bijvoorbeeld een emissiegrenswaarde voor stof X,
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betekent immers niet dat daarmee alle aspecten zijn afgedekt. Naast het voldoen aan die emissiegrenswaarde
moet bijvoorbeeld ook voldoende zorg worden betracht voor het beperken van de emissie van andere stoffen die
ook worden geloosd. De maatregelen om de emissie van deze andere stoffen te beperken vallen onder de
specifieke zorgplicht. Dit is niet anders dan in het huidige recht.

Over de specifieke zorgplichten zijn in het Bal de volgende hoofdkeuzes gemaakt:
▪
de specifieke zorgplichten verschillen wat toepassingsbereik betreft niet van overige regels;
▪
de specifieke zorgplichten komen niet in de plaats van uit oogpunt van rechtszekerheid
wenselijke nadere uitwerking van regels over activiteiten;
▪
de specifieke zorgplicht doet een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de
initiatiefnemer voor zover geen uitgewerkte regels gelden;
▪
de specifieke zorgplicht blijft gelden als in het besluit meer uitgewerkte regels zijn gesteld;
▪
de specifieke zorgplicht geldt ook voor vergunningplichtige activiteiten;
▪
de specifieke zorgplicht is, net als andere algemene rijksregels, bestuursrechtelijk en
strafrechtelijk handhaafbaar.
Specifieke zorgplichten geven voor een activiteit het doel aan dat bij de bescherming van de fysieke
leefomgeving moet worden bereikt, zonder daarbij aan te geven met welke middelen dat doel bereikt
moet worden, en zonder dat doel in kwantificeerbare termen te omschrijven. De specifieke
zorgplichten houden daarmee het midden tussen de algemene zorgplicht van de wet en de meer
uitgewerkte doelvoorschriften en middelvoorschriften.
Specifieke zorgplichten kunnen zowel in algemene rijksregels als in decentrale algemene regels worden
toegepast. Ze kunnen bij een evenwichtig gebruik een positieve rol spelen in verschillende situaties:
▪
▪

▪

▪

ze dragen bij aan het beperken van gedetailleerde regels, zonder dat dit afbreuk doet
aan de duidelijkheid voor zowel degene die de activiteit verricht als het bevoegd gezag;
ze voorzien in bescherming van de leefomgeving bij nieuwe activiteiten of het op een
andere manier dan gebruikelijk verrichten van bestaande activiteiten, waarmee bij het
opstellen van regels geen rekening kon worden gehouden;
ze geven aan hoe gehandeld moet worden in gevallen waarin vanwege de verschillen in de
fysieke leefomgeving een algemene regel niet kwantificeerbaar kan worden gemaakt
ze geven een maatstaf voor handelen in bijzondere situaties, waarin de bescherming van
de leefomgeving tijdelijk een andere of aanvullende inspanning vraagt.

De specifieke zorgplichten laten in al deze situaties de verantwoordelijkheid voor het op een voor de
leefomgeving aanvaardbare manier verrichten van een activiteit bij de initiatiefnemer, zonder elke
handeling die de initiatiefnemer zou kunnen verrichten en elke situatie die in de fysieke leefomgeving
op zou kunnen treden in gedetailleerde geboden en verboden proberen te vangen.
Het voor een deel van de handelingen vertrouwen op de specifieke zorgplicht past bij het uitgangspunt van
vertrouwen, dat centraal is gesteld in de stelselherziening van de Omgevingswet. Bij dit vertrouwen borgen de
beginselen van behoorlijk bestuur dat het bevoegd gezag op zorgvuldige wijze omgaat met de specifieke zorgplicht,
zoals door het verbod op willekeurige uitoefening van de bevoegdheid en het beginsel van gelijke behandeling van
gelijke gevallen. Bovendien vereist artikel 2.1 van de wet dat het bevoegd gezag zijn taken en bevoegdheden
uitoefent met het oog op de doelen van de wet en dit vereiste geldt ook bij de toepassing en interpretatie van de
specifieke zorgplicht. Via de rechtsbescherming kan de initiatiefnemer of een derde belanghebbende zich daarop
beroepen.

Bij een evenwichtige toepassing van de specifieke zorgplicht hoort in ieder geval, dat voor de
initiatiefnemer redelijkerwijs te voorzien moet zijn, wat de specifieke zorgplicht in een concreet geval
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inhoudt. Is dat niet het geval, dan is het stellen van een maatwerkvoorschrift of maatwerkregel de
aangewezen weg.
De specifieke zorgplicht gaat niet zo ver dat daaronder ook het voorkomen of beperken van nadelige gevolgen valt
die in redelijkheid voor degene die de activiteit verricht niet te voorzien zijn. In dergelijke situaties zal het bevoegd
gezag eerst moeten concretiseren dat maatregelen nodig zijn. Bij inzet van algemene regels kan deze concretisering
zowel in rijksregels als decentrale regels de vorm hebben van het stellen van een maatwerkvoorschrift. Voor zover
de specifieke zorgplicht in algemene rijksregels of de omgevingsverordening is opgenomen is concretisering via
maatwerkregels ook een optie. Op de instrumenten maatwerkvoorschrift en maatwerkregel wordt in paragraaf 3.4
nader ingegaan.1293

Het initiatief voor het concreet invullen van wat onder de specifieke zorgplicht valt, hoeft overigens
niet altijd bij het bevoegd gezag te liggen. Het is ook mogelijk dat degene die de activiteit verricht of
een derde belanghebbende zekerheid wil verkrijgen over die gekozen invulling. Een van de
mogelijkheden om deze zekerheid te verkrijgen is het verzoek aan het bevoegd gezag om een
maatwerkvoorschrift te stellen.
Een andere optie is overleg met het bevoegd gezag over de nadere invulling van de specifieke zorgplicht, zonder de
uitkomst van het overleg te formaliseren in een maatwerkvoorschrift, bijvoorbeeld als alle betrokkenen het eens
zijn met die invulling.
Een nadere concretisering kan bijvoorbeeld wenselijk zijn in gevallen dat vanwege de verschillen in de leefomgeving
een algemene regel niet kwantificeerbaar kan worden gemaakt, en degene die de activiteit verricht in redelijkheid
niet kan voorzien welk handelen vereist is om de fysieke leefomgeving adequaat te beschermen.

Net als bij de milieubelastende activiteiten, wordt voor lozingsactiviteiten zoveel mogelijk gewerkt
met concrete voorschriften. Waar concrete voorschriften niet nodig zijn, wordt een specifieke
zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht kan bijvoorbeeld worden ingezet voor aspecten die slechts
incidenteel aandacht behoeven of bij eventuele milieurelevante lozingen die niet meer
vergunningplichtig zijn.
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88.

Meldingsplichten

Bij de uitwerking van de uitvoeringsregelgeving wordt bij activiteiten die niet vergunningplichtig zijn
per activiteit bezien of een voorafgaande melding zal worden vereist.1294
Daarbij wordt zowel gekeken naar activiteiten die nu nog vergunningplichtig zijn, als naar activiteiten die nu onder
algemene regels vallen. Het resultaat kan ook zijn, dat bepaalde vergunningplichtige activiteiten onder algemene regels
worden gebracht, zonder dat een meldingsplicht wordt geïntroduceerd. Dat gebeurt bijvoorbeeld indien de
vergunningplicht zo ruim was omschreven, dat daaronder ook activiteiten vielen die feitelijk een beperkt risico voor de
fysieke leefomgeving hebben, of waarvoor het instrument vergunning zich niet leent, zoals verschillende kleinere
activiteiten op verzorgingsplaatsen langs snelwegen. In de praktijk werden voor die activiteiten ook weinig
vergunningen verleend. Veelal volstaat voor het reguleren van dergelijke activiteiten een specifieke zorgplicht.
Wat betreft het instrument meldingen hechten de leden van de PvdA-fractie er aan dat activiteiten gemeld worden en
dat deze meldingen ook openbaar en toegankelijk zijn en de gemeente omwonenden dus actief informeert. De regering
deelt de mening van de leden van de PvdA-fractie als het gaat om de activiteiten die aanzienlijke gevolgen kunnen
hebben voor omwonenden. Onder de algemene rijksregels vallen echter nu al activiteiten waarvoor geen melding
noodzakelijk wordt geacht, zoals bij het lozen van afstromend regenwater op rijkswater. Een specifieke zorgplicht als
vangnet is hierbij voldoende. Ook vallen onder algemene rijksregels activiteiten waarbij gevolgen voor omwonenden
niet of nauwelijks aan de orde zijn. Dat is bijvoorbeeld het geval bij sommige beperkingengebiedactiviteiten die alleen
van belang zijn voor de beheerder van het desbetreffende werk, waarbij het actief informeren van omwonenden, voor
zover die er al zijn, niet nodig is. De leden van de PvdA-fractie bepleiten om belanghebbenden de kans te geven een
zienswijze in te dienen.
Ook zouden zij bij zwaardere zaken ook een beroep moeten kunnen doen op een bezwaarcommissie of arbitrage in
geval van een melding. Wanneer sprake is van algemene regels, is de activiteit bij het voldoen aan die algemene regels
toegestaan. Er volgt dus geen besluit. Een procedure bij een bezwarencommissie of arbitrage naar aanleiding van een
melding heeft wat dat betreft geen meerwaarde. Wanneer de initiatiefnemer niet voldoet aan de algemene regels, kan
een belanghebbende zo nodig verzoeken om handhaving, mocht het bevoegd gezag zelf niet tot handhaving overgaan.
Overigens geldt er volgens vaste jurisprudentie een beginselplicht tot handhaving, zodat het bevoegd gezag een
dergelijk verzoek niet lichtvaardig kan weigeren. Als binnen de algemene regels mogelijkheden voor maatwerk zijn
opgenomen, kan een belanghebbende het bevoegd gezag verzoeken om van die mogelijkheden gebruik te maken. Een
afwijzing van een handhavingsverzoek of verzoek om maatwerk toe te passen is een appellabel besluit. 1295
De leden van de PvdA-fractie vragen, naar aanleiding van de conclusie van de advocaat-generaal van de Raad van State
over meldingenstelsels, hoe daarmee binnen de Omgevingswet wordt omgegaan. Meer specifiek vragen deze leden
naar de mening van de regering over de wenselijkheid van opname van een uniforme rechtsbescherming bij meldingen,
inclusief de mogelijkheid tot beroep. In de afgelopen tijd hebben, zoals de leden van de PvdA-fractie aangeven,
verschillende rechtsvragen rondom meldingenstelsels gespeeld.
Recent heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak geoordeeld dat de acceptatie van
een melding, of het uitblijven daarvan, onder omstandigheden moet worden gelijkgesteld met een beschikking als
bedoeld in artikel 1:3, tweede lid, Awb. De Afdeling maakt, in navolging van het advies van de staatsraad advocaatgeneraal van de Raad van State, onderscheid in verschillende typen meldingenstelsels. De uitspraak had betrekking op
een type meldingenstelsel, waarbij na het melden naar aanleiding van een inhoudelijke beoordeling de gemelde
activiteit door het bevoegd gezag alsnog bij beschikking kan worden verboden.
In de Omgevingswet is nadrukkelijk niet voor een dergelijk meldingenstelsel gekozen. Artikel 4.4, eerste lid van het
wetsvoorstel bepaalt, dat algemene regels een verbod kunnen inhouden om een activiteit te verrichten zonder
voorafgaande melding aan het bevoegd gezag. Het gaat daarbij om een activiteit, die (uiteraard onder het voldoen aan
overige in de algemene regels gestelde voorschriften) alleen mag plaatsvinden na het doen van de melding en het
verstrijken van de periode die volgens de algemene regels ten minste tussen het melden en het starten van de activiteit
moet worden aangehouden. In de memorie van toelichting (blz. 469) is ingegaan op de argumenten om een
meldingsplicht op te nemen en op eventuele acties die het bevoegd gezag naar aanleiding van de melding kan
1294
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verrichten. Een mogelijkheid om de activiteit na een melding alsnog te verbieden biedt het wetsvoorstel niet. Het kan
voorkomen dat het bevoegd gezag naar aanleiding van een melding constateert, dat na het starten van de activiteit
niet aan de algemene regels zal worden voldaan. Uiteraard ligt het voor de hand dat het bevoegd gezag in dat geval
degene die de activiteit wil uitvoeren daarop wijst. Dit moet echter niet worden opgevat als een beschikking
inhoudende een verbod. Immers, wanneer niet wordt voldaan aan de algemene regels, mag de activiteit ook zonder
een dergelijke reactie van het bevoegd gezag niet op die manier worden uitgevoerd.
In de memorie van toelichting is ook aangegeven dat het bevoegd gezag vrij is in de keuze hoe het met de melding
omgaat. Een reactie naar degene die de activiteit uitvoert vereist het wetsvoorstel niet, maar het zenden van een
ontvangstbevestiging of het (schriftelijk) kenbaar maken van een mening over de juistheid van de melding is mogelijk.
Mocht de melding zoals die in het wetsvoorstel is vormgegeven door het bevoegd gezag uitdrukkelijk «geaccepteerd»
worden, ondanks het feit dat de regeling in het wetsvoorstel niet tot een dergelijke acceptatie noodzaakt, dan moet
worden aangenomen dat aan die acceptatie juridisch geen betekenis toekomt. Als aan de algemene regels (inclusief de
verplichting tot melden) wordt voldaan is de gemelde activiteit toegestaan; wordt niet aan een of meer vereisten
voldaan, dan is de activiteit op die wijze niet toegestaan.
Het al dan niet reageren door het bevoegd gezag op de melding kan daar niets aan veranderen. De keuze voor het
hiervoor beschreven meldingenstelsel heeft de regering gemaakt omdat ze degene die de activiteit uitvoert de
zekerheid wil bieden, dat de activiteit mag worden verricht als aan de algemene regels (inclusief een eventuele
specifieke zorgplicht, indien van toepassing) wordt voldaan. De algemene regels bieden daarbij aan het bevoegd gezag
wel de mogelijkheid tot het bij beschikking stellen van maatwerkvoorschriften, maar deze mogelijkheid is niet
afhankelijk van het al dan niet moeten doen van een melding, en ook niet gekoppeld aan het moment van de melding.
Zoals in de nota naar aanleiding van het verslag is aangegeven, kunnen de maatwerkvoorschriften ook niet zo ver gaan,
dat de activiteit daardoor alsnog onmogelijk wordt. Tegen een beschikking, waarmee een maatwerkvoorschrift wordt
opgelegd, is beroep mogelijk.
Ook kunnen zowel degene die de activiteit uitvoert als andere belanghebbenden om het stellen van een
maatwerkvoorschrift verzoeken. Gelet op het voorgaande, en in lijn met de conclusie van de staatsraad advocaatgeneraal en de uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ziet de regering geen aanleiding
om het wetsvoorstel op dit punt aan te passen en een uniforme regeling voor rechtsbescherming bij reacties op
meldingen in het wetsvoorstel op te nemen. Het meldingenstelsel onder de Omgevingswet is namelijk al uniform, gelet
op deze jurisprudentie: een acceptatie van een melding of het uitblijven daarvan, levert onder de Omgevingswet geen
beschikking op en er kan dus ook geen bezwaar en beroep tegen worden ingesteld. 1296
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89.

Sneller en beter-aanpak

Vroegtijdige participatie van de omgeving bij besluitvorming over beleid en projecten acht de regering
van groot belang. Daarmee kan de kwaliteit van de besluitvorming worden verbeterd, zeker voor
grotere en complexere projecten. Juist in de probleemverkennende fase biedt inbreng van burgers,
bedrijven en maatschappelijke organisaties veel kansen voor kwalitatief goede besluitvorming.
Bovendien geeft vroege betrokkenheid de omgeving veel mogelijkheden tot beïnvloeding van het beleid of
besluit dat wordt voorbereid. Dat vergroot de betrokkenheid van de omgeving en het draagvlak van het
uiteindelijke besluit. Ook wordt lokale kennis over opgaven in de fysieke leefomgeving beter benut. Het
bestuursorgaan dat een besluit voorbereidt, draagt een bijzondere verantwoordelijkheid voor de
organisatie van een goede participatie.
De kwaliteit van de besluitvorming wordt vooral bepaald door de bestuursstijl en de bestuurlijke cultuur.
Oog hebben voor de belangen van burgers, bedrijven en organisaties is cruciaal, zo blijkt ook uit de praktijk.
Argumenten serieus nemen, voortdurend informatie uitwisselen en helder stellen wat wel en niet kan is
tegen die achtergrond voor de autoriteiten een kerntaak. Daar hoort ook bij het zich houden aan de
afspraken, op tijd beginnen, flexibiliteit om vooropgezette plannen te kunnen aanpassen en de mogelijkheid
voor maatschappelijke partners om daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen.
De kwaliteit van participatie hangt af van de vorm en het moment. Elk project is uniek en vergt een
maatwerkaanpak. Participatie in een vroegtijdig stadium, dat wil zeggen voorafgaande aan de
zienswijzenprocedure, moet daarom worden afgestemd op de specifieke omstandigheden. Een goed proces
met de omgeving is een kwestie van een actieve opstelling en een open houding en niet het resultaat van
een wettelijke verplichting.
Een wettelijke regeling leidt al snel tot juridisering van besluitvormingsprocedures. De wijze van vroegtijdige
participatie wordt in de Omgevingswet, gelet op het noodzakelijke vormvrije karakter, zo veel mogelijk aan
het desbetreffende bestuursorgaan overgelaten. Dat sluit aan bij bestaande ervaringen met participatie en
ook bij het advies van het Expertteam Sneller en beter. Wel geeft de wettelijke procedure voor
totstandkoming van het projectbesluit uitdrukking aan participatie in een vroegtijdig stadium, geïnspireerd
op de procedure voor het huidige tracébesluit en gebaseerd op de zogenoemde «sneller en beter»-aanpak.

Als een gemeente daartoe besluit, geldt hetzelfde voor gemeentelijke projecten met een publiek
belang die met een omgevingsplan mogelijk worden gemaakt. De «sneller en beter»-aanpak houdt in
dat wordt geïnvesteerd in een breed proces met betrokkenen en in het benoemen van een politiek
gedragen (voorkeurs)alternatief bij de afronding van de verkenningsfase na trechtering van
alternatieven.
Andere basisprincipes van «sneller en beter» zijn zo weinig mogelijk geïnstitutionaliseerde procedures, goed
onderbouwde besluiten durven nemen en doorvoeren en alleen aan de voorbereiding van projecten
beginnen als er zicht is op financiering. De regering realiseert zich dat de toepassing van de «sneller en
beter»-aanpak geen vanzelfsprekendheid is. Bewustwording en het opdoen van ervaring met deze
werkwijze zijn van groot belang. Dit kan onder andere door meer bekendheid te geven aan de «sneller en
beter»-aanpak, en daarbij vooral ook de voordelen en kansen daarvan te beklemtonen.

De «sneller en beter»-aanpak wordt bij de projectprocedure voorgeschreven gelet op het gemeenteen soms provinciegrens overstijgende schaalniveau van de projecten, de complexiteit van de projecten
en de gevolgen daarvan voor de fysieke leefomgeving.
Er is niet voor gekozen om de hele procedure voor het projectbesluit wettelijk vast te leggen. Het vormvrije
karakter is in lijn met het advies van de Commissie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten en
de ervaringen met Inspraak Nieuwe Stijl. De Code Maatschappelijke Participatie kan ondersteunen bij het
vormgeven van het participatieproces voor complexe projecten.
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Ook kunnen de lessen die kunnen worden getrokken uit de lokale en (boven-)regionale projecten van de
Crisis- en herstelwet bij de vertaling van deze aanpak naar gebiedsontwikkeling hierbij worden betrokken.
Vooral het vormgeven van een goed bestuurlijk en ambtelijk proces is noodzakelijk voor een zorgvuldig en
transparant besluitvormingsproces. «Sneller en beter» is een werkwijze, en betreft mensenwerk en
maatwerk. Dit wordt ook erkend door de medeoverheden. In de aanloop naar de implementatie van de
Omgevingswet wordt hieraan uitgebreid aandacht besteed (zie ook hoofdstuk 9 van deze memorie van
toelichting). 1297

Duurzaamheid is een belangrijk aspect bij gebiedsontwikkeling. Voor een duurzame
gebiedsontwikkeling is het nodig vooraf een duidelijke visie te ontwikkelen. Daarnaast dienen er
voldoende mogelijkheden te zijn om te kunnen sturen op de gebruiksruimte in een gebied, en moeten
effecten van de ingreep, indien wenselijk, beoordeeld kunnen worden. Voor elk van deze drie
elementen biedt de Omgevingswet samen met de uitvoeringsregels verschillende instrumenten.
Belangrijke instrumenten aan de voorkant hierbij zijn de omgevingsvisie, het programma, de plan-mer, het
omgevingsplan met zijn verbrede reikwijdte en de instructieregels van het Rijk en de provincie over het
omgevingsplan. In dit verband wijst de regering op de ladder voor duurzame verstedelijking die terugkeert
in het voorgenomen Besluit kwaliteit leefomgeving. Deze ladder dient een optimale benutting van de ruimte
in stedelijke gebieden om duurzame verstedelijking te bewerkstelligen, het bevorderen van vraaggerichte
programmering en daarmee het voorkomen van overprogrammering, ongewenste versnippering en
leegstand.
Ter ondersteuning van de visievorming zijn er ook diverse beslissingsondersteunende instrumenten. Het
RIVM ontwikkelt momenteel een indicator die gezondheidseffecten kan vergelijken en optellen op
geografische schaal, de zogenoemde milieuGezondheidsRisico-indicator (MGR).

Voor een duurzame gebiedsontwikkeling is de vraag relevant of de onbenutte gebruiksruimte in een
gebied een activiteit toelaat en of er gebruiksruimte kan worden vrijgespeeld, bijvoorbeeld door
sanering of innovatie. De uitvoeringsregels onder de Omgevingswet zullen het mogelijk maken om
actiever te sturen op de verdeling van deze gebruiksruimte.
Hiervoor worden de mogelijkheden nader verkend van het werken met een bedrijvencontour en de
voorwaarden waaronder omgevingsvergunningen kunnen worden gewijzigd. Ook het programma en de
programmatische aanpak als bijzondere vorm daarvan bieden de mogelijkheid een uitgebalanceerd pakket
van maatregelen te maken om te voldoen aan omgevingswaarden of andere doelstellingen voor de fysieke
leefomgeving, vooral in gevallen waar deze onder druk staan.
De programmatische aanpak biedt de mogelijkheid om op de gebruiksruimte – die door een
omgevingswaarde of een andere wettelijke norm wordt begrensd – nauwkeurig de regie te voeren en
belastende activiteiten en maatregelen zo op elkaar af te stemmen dat aan de wettelijke regels wordt
voldaan. Een beoordeling van de werkelijk opgetreden effecten door middel van evaluatie draagt bij aan
het bijsturen van activiteiten of van beleid.

Daar waar sprake is van een plan-mer-plicht, wordt de evaluatie – en waar nodig de bijsturing van
effecten – gekoppeld aan de tenuitvoerlegging van plannen of programma’s. Deze regeling zal
aansluiten bij de beleidscyclus waarbij monitoring van de staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving
en de bijsturing bij dreigende overschrijdingen van omgevingswaarden een belangrijk onderdeel is.
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90.

Toegankelijkheideisen

Zelfredzaamheid en zelfstandige mobiliteit zijn belangrijke voorwaarden om aan het maatschappelijk
verkeer te kunnen deelnemen. Daarvoor is het nodig dat het openbaar vervoer en de openbare
buitenruimte toegankelijk zijn voor mensen met én zonder beperkingen. Wegbeheerders, ontwerpers
en beleidsmedewerkers hebben behoefte aan eenduidige richtlijnen om die toegankelijkheid te
realiseren. CROW heeft om die reden in 2014 de nieuwe Richtlijn Toegankelijkheid opgesteld.
Relevante wetgeving is te vinden in: de Wegenverkeerswet 1994, artikel 15, lid 1, de Wet gelijke
behandeling op grond van handicap of chronische ziekte, het Bouwbesluit (artikel 4.25) en in het
Burgerlijk Wetboek (artikel 6:174, eerste lid). 1298
De Omgevingswet geeft ook aandacht aan het thema toegankelijkheid. Een belangrijk uitgangspunt
van het Bbl is de toegankelijkheid voor gehandicapten. Eisen met het oog op de fysieke
toegankelijkheid voor mensen met een functiebeperking zijn van groot maatschappelijk belang. In dit
besluit zijn naast de bruikbaarheidseisen voor de woonfunctie de toegankelijkheidseisen voor alle
gebruiksfuncties uit het Bouwbesluit 2012 één op één overgenomen.
Deze toegankelijkheidseisen betekenen dat nieuw te bouwen bouwwerken afhankelijk van de aard en omvang een
toegankelijkheidssector moeten hebben en toegankelijk moeten zijn vanaf het aansluitende terrein. Als partij bij het
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap moet Nederland op grond van artikel 9 van dat verdrag
passende maatregelen nemen om personen met een handicap op voet van gelijkheid met anderen de toegang tot de
fysieke leefomgeving, waaronder gebouwen, te garanderen. Met hiervoor genoemde toegankelijkheidseisen is
invulling gegeven aan de voor Nederland uit dit verdrag voortvloeiende verplichtingen.

De wetgever dwingt de beheerder/eigenaar om de openbare ruimte voor een ieder toegankelijk te
maken en te houden. Gemeenten kunnen er voor kiezen te voldoen aan het minimum niveau of om
zich maximaal in te spannen voor integrale toegankelijkheid. Naar verwachting zullen de bestaande
handboeken en richtlijnen (CROW-publicaties) hun waarde behouden.
Het grootste deel van de regels in het Bbl is afkomstig uit het Bouwbesluit 2012 en de daarmee
samenhangende ministeriële regeling en de Woningwet. Aangezien het Bouwbesluit 2012 al voor 2012
grondig was herzien, waarbij deregulering één van de hoofddoelen was, is de insteek geweest de
inhoud hiervan zoveel mogelijk ongewijzigd over te zetten naar dit besluit. De meeste inhoudelijke
regels zullen voor de gebruiker dus ook herkenbaar zijn.
Om verschillende redenen is in een aantal gevallen besloten tot verdergaande deregulering:
▪ Er is besloten een aantal regels niet over te nemen maar te dereguleren en onder specifieke
zorgplichten te laten vallen. Dit omdat deze regels zo vanzelfsprekend zijn dat het opnemen van
een regel niet gerechtvaardigd is. Een voorbeeld daarvan is het restrisico veilig vluchten bij brand
( artikel 7.16 Bouwbesluit 2012).
▪ Zoals ook bij het punt “decentraal tenzij” genoemd zijn regels over open erven en terreinen
grotendeels gedereguleerd, evenals regels over kleinschalige hinder en overlast. Deze
onderwerpen kunnen lokaal ingevuld worden in het omgevingsplan.
▪ De bruikbaarheidseisen uit het Bouwbesluit 2012 zijn voor de niet-woonfuncties gedereguleerd.
Deze deregulering resulteert in meer vrijheid voor de markt. Waar in het verleden landelijk
uniforme eisen werden gesteld aan kunnen projectontwikkelaars bij de ontwikkeling van
utiliteitsgebouwen nu met meer vrijheid inspelen op wat in een bepaald segment van de markt of
een specifieke regio gewenst is.
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91.

Uitnodigingsplanologie en organische gebiedsontwikkeling

Na de reactieve toelatingsplanologie en de initiërende ontwikkelingsplanologie is de laatste jaren
een sterke behoefte ontstaan aan een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling die vaak wordt
aangeduid als organische gebiedsontwikkeling.
Het gaat hierbij om een autonome ontwikkeling die aansluit bij de wens om minder in «blauwdrukken van
bovenaf» te denken en het initiatief in de fysieke leefomgeving meer bij burgers en bedrijven te leggen. Door
de financieel-economische crisis heeft deze ontwikkeling – deels uit noodzaak – een sterke impuls gekregen.
Deze koerswijziging is naar verwachting structureel van aard.
Bij organische gebiedsontwikkeling ontwikkelen gebieden en plaatsen zich zonder exact vastgelegd eindbeeld,
maar wel met een gewenste ontwikkelrichting op basis van een visie voor een gebied. Die visie kan zijn
neergelegd in een gebiedsprogramma of de gemeentelijke omgevingsvisie.

Organische gebiedsontwikkeling pretendeert niet alle mogelijke ontwikkelinitiatieven en hun
(on)wenselijkheden te kunnen voorzien. Het is een planvorm waarbij geen star eindbeeld wordt
vastgelegd, maar verschillende invullingen, uitvoeringen en inrichtingen mogelijk worden gemaakt.
Daarbij past een juiste balans tussen het bieden van vrijheid enerzijds en de behoefte aan
voorspelbaarheid en (rechts)zekerheid anderzijds.
De verrommeling van de leefomgeving, het verlies van omgevingskwaliteit en de breed gedeelde zorgen
daarover geven aan dat de in theorie sterke overheidsregie op ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit er niet
altijd in is geslaagd die balans te bewaren. Bestemmingsplannen zijn vaak erg gedetailleerd en omvatten
meestal één mogelijke ruimtelijke inrichting en een beperkt aantal mogelijke functies en bouwwijzen. Dit lijkt
meer rechtszekerheid te geven dan globale bestemmingen.
Maar de praktijk laat zien dat er veel en gemakkelijk van wordt afgeweken. Gedetailleerde bestemmingen
maken het lastig om in te spelen op actualiteiten of marktontwikkelingen, terwijl de samenleving juist vraagt
om snel en flexibel overheidsoptreden.

Organische gebiedsontwikkeling biedt de kans om in een context van integrale weging van belangen
ruimtelijke kwaliteit te realiseren die uitgaat van de wensen van initiatiefnemers. In de huidige
conjunctuur blijkt deze vorm van gebiedsontwikkeling bovendien bij uitstek geschikt om zelfbouwers
en andere initiatiefnemers te faciliteren die ondanks de crisis nog wel willen bouwen.
Het is aan de gemeente om te bepalen welke delen van het grondgebied gedetailleerde regels vereisen
(bijvoorbeeld een landschappelijk of stedenbouwkundig waardevol gebied, of een rustig woongebied) en
welke delen van het grondgebied globaler kunnen worden gereguleerd.

De gemeente kan in een aantal situaties organische gebiedsontwikkeling stimuleren via
uitnodigingsplanologie. Daarbij wordt vooraf planologische zekerheid en op hoofdlijnen inzicht in de
grondexploitatie geboden. Dankzij die zekerheid kunnen initiatiefnemers makkelijker investeringsbeslissingen nemen en bouwplannen ontwikkelen.

De Omgevingswet schept voorwaarden voor organische gebiedsontwikkeling en uitnodigingsplanologie door belemmeringen daarvoor weg te nemen:
o door het schrappen van de actualisatieverplichting zoals die nu geldt voor het
bestemmingsplan en de verplichting om aan te tonen dat nieuwe functies binnen tien jaar
worden verwezenlijkt;
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o

o

o

door het aanpassen van de regeling grondexploitatie, zodat de verplichting tot het vaststellen
van de grondexploitatieregeling kan doorschuiven naar de concrete aanvraag van een
omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit;
door het verminderen van de onderzoekslasten bij de toedeling van functies (globaal
bestemmen) door deze zo veel mogelijk te verschuiven naar en te reduceren tot de concrete
aanvraag om een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit;
door de mogelijkheid om onbenutte gebruiksruimte na een bepaalde termijn zonder
planschadegevolgen te kunnen afnemen.
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92.

Watertoets

De watertoets is een instrument waarmee overheden inschatten wat de gevolgen zijn van een
omgevingsplan of -verordening, een projectbesluit of een afwijkvergunning op het watersysteem.
Op dit moment geldt nog een overlegplicht en een motiveringsplicht op grond van het Besluit ruimtelijke ordening. In
het Bkl worden de waterbelangen steviger verankerd aan de voorkant van het besluitvormingsproces. Hiertoe wordt
de watertoets omgezet naar een inhoudelijke beslisregel voor het omgevingsplan. Dit houdt in dat al bij het vaststellen
of wijzigen van een omgevingsplan rekening moet worden gehouden met de gevolgen voor het beheer van
watersystemen. Voor de duiding van die gevolgen moet de gemeenteraad de opvattingen betrekken van de
waterbeheerder (meestal het waterschap of Rijkswaterstaat). Ook wordt het bereik van de watertoets verbreed tot het
projectbesluit en tot die onderdelen van de provinciale verordening, waarin functies aan locaties worden toegekend.
Het inhoudelijke deel van de watertoets blijft ongewijzigd: de inhoud van de toets en het bijbehorende proces, die zijn
verankerd in het Bestuursakkoord Water, de Bestuurlijke Notitie Water-toets (2001) en de Handreiking watertoets.

De regering heeft gekozen voor het handhaven van de wettelijk verplichte watertoets in de
Omgevingswet, maar dan wel in gemoderniseerde vorm. Met een stevige juridische verankering van
waterbelangen aan de voorkant van het besluitvormingsproces wordt het tijdig meewegen van
klimaatbestendig en waterrobuust inrichten bij ruimtelijke ontwikkelingen geborgd.
De wettelijke borging van de watertoets is een belangrijk ondersteunend instrument voor de uitvoering van de
Deltabeslissing ruimtelijke adaptatie. In het kader van de harmonisatie van instructieregels in het voorgenomen Besluit
kwaliteit leefomgeving worden de bepalingen uit het Besluit ruimtelijke ordening over de watertoets omgezet naar een
inhoudelijke beslisregel die de achterliggende bedoeling zuiverder weergeeft. Hiermee worden de waterbelangen
sterker verankerd aan de voorkant van het beleidsproces.
De wens om de huidige watertoets op wetsniveau te regelen en de wens om het waterakkoord wettelijk mogelijk te
maken heeft de regering niet overgenomen. De regering is van mening dat de algemene samenwerkings- en
afstemmingsbepaling in artikel 2.2 van het wetsvoorstel een goede basis biedt om vroegtijdig de waterbelangen in de
besluitvorming in te brengen. Verder biedt het Nederlands rechtsstelsel voldoende mogelijk-heden om waar nodig en
nuttig bestuursovereenkomsten zoals waterakkoorden aan te gaan. Daarnaast zullen de werking van de motiveringseisen en de overlegverplichting, die nu de kenmerkende elementen vormen van de watertoets, op een zodanige manier
worden opgenomen in de uitvoeringsregelgeving van de Omgevingswet, dat het doelbereik van de watertoets
onverminderd wordt gewaarborgd.1299

Het procesinstrument watertoets moet worden toegepast op de ruimtelijk relevante onderdelen van
omgevingsplannen, omgevingsverordeningen waarin functies aan locaties worden toegekend,
projectbesluiten en omgevingsvergunningen voor een zogenaamde afwijkactiviteit.
Verdere verbreding van de gemoderniseerde watertoets naar omgevingsvisies acht de regering niet noodzakelijk. Op
grond van het wetsvoorstel dienen omgevingsvisies onder meer de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving
te voeren integrale beleid te bevatten. Gegeven het feit dat op veel locaties doorgaans ook waterbelangen aan de orde
zijn, zullen in deze omgevingsvisies de gevolgen van het voorgenomen beleid voor het watersysteem aan de orde
komen.
De weging van het waterbelang onder de Omgevingswet verschilt sterk van de natuurtoets onder de Wet
natuurbescherming. Beiden hebben als doel om het specifieke belang (natuur respectievelijk water) vroegtijdig en op
volwaardige wijze mee te nemen bij de besluitvorming en dat specifieke belang met andere belangen zoals het belang
van ruimtelijke ontwikkelingen te verbinden. Maar daarmee houdt de vergelijking ook op. De natuurtoets is met name
ingegeven door wat de habitatrichtlijn en de vogelrichtlijn vragen. De habitatrichtlijn verplicht tot individuele toetsing
van een project met mogelijk significante effecten op de natuur, en verplicht tot compensatie als er sprake is van
significante negatieve effecten.
De regeling om het waterbelang te borgen is echter niet gebaseerd op Europese regels. De essentie is dat bij het
vaststellen van ruimtelijke plannen gekeken moet worden naar de gevolgen voor de waterhuishouding. De
1299
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voorgenomen instructieregel in het Besluit kwaliteit leefomgeving zal voorschrijven dat – voor zover het gaat om de
toedeling van functies aan locaties – in een omgevingsplan rekening moet worden gehouden met de gevolgen voor het
beheer van watersystemen. Anders dan bij de natuurtoets is bij de watertoets dus geen dwingend beoordelingskader.

De voorgenomen instructieregel houdt in dat bij de vaststelling van een omgevingsplan rekening moet
worden gehouden met de gevolgen voor het beheer van watersystemen, en dat de gemeenteraad
daarbij, voor een duiding van die gevolgen, de opvattingen van de waterbeheerder dient te betrekken.
Het tweede deel van deze instructieregel – het betrekken van de opvattingen van de waterbeheerder
– is doorgaans niet mogelijk zonder dat er eerder overleg heeft plaatsgevonden met de
waterbeheerder. Overigens schrijft artikel 2.2, eerste lid, van de Omgevingswet al voor dat een
bestuursorgaan bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden op grond van deze wet rekening
houdt met de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen en zo nodig afstemt met deze
andere bestuursorganen.
Wat betreft de vraag waarom de watertoets wel verplicht is voor het omgevingsplan en niet voor de omgevingsvisie,
merkt het kabinet het volgende op. Het huidige Besluit ruimtelijke ordening bevat een verplichte watertoets voor
het bestemmingsplan. In het ontwerp-Bkl is deze verplichting omgezet naar een inhoudelijke beslisregel voor
gemeenten, waarbij de gemeente de opvattingen van de waterbeheerder betrekt voor een duiding van de gevolgen
van het omgevingsplan voor het watersysteem. De vormgeving is dus gewijzigd, maar de wettelijke borging van de
watertoets blijft gehandhaafd. Hiervoor is gekozen vanwege de unieke positie van de waterschappen in ons
staatsbestel (eigenstandig bestuursorgaan met een functionele taak) en de afwezigheid van andere sectorspecifieke
regelgeving op dit punt.
Artikel 5.22 Bkl regelt dat bij het opstellen van een omgevingsplan het waterbelang moet worden meegewogen.
Deze instructieregel is de opvolger van de juridische borging van de huidige watertoets. Hierbij moeten de gevolgen
voor de veiligstelling van de duurzame drinkwatervoorziening uiteraard worden meegewogen. Het is de
verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag om op grond van artikel 5.22 de opvattingen de waterbeheerder
hierbij te betrekken. Hij beziet of het watersysteem, gelet op de voorgenomen inhoud van het omgevingsplan, nog
kan voldoen aan de daarvoor geldende functies en doelstellingen, waaronder het leveren van voldoende schoon
water voor de drinkwatervoorziening.

De watertoets is verplicht voor omgevingsplannen, projectbesluiten en de omgevingsverordeningen
voor zover daarin regels worden opgenomen die zien op de toedeling van functies aan locaties en met
het oog op daarop te stellen regels.
Daarmee is de watertoets voor een groter aantal besluiten verplicht ten opzichte van het huidige recht en heeft
inderdaad mede betrekking op locatiekeuzes. Voor de visie is de toets niet verplicht. Op wetsniveau is bewust
terughoudendheid betracht bij het stellen van eisen aan omgevingsvisies. Het voorschrijven van inhoudelijke
vereisten kan tot juridisering van de omgevingsvisie leiden, waarbij discussies zich toespitsen op de vraag of aan
alle vereisten is voldaan in plaats van op de inhoud en kwaliteit van het geformuleerde beleid. In het
bestuursakkoord Water is evenwel afgesproken dat overheden ook op de omgevingsvisie een watertoets laten
uitvoeren.

De watertoets omvat net als nu alle aspecten van het beheer van watersystemen: waterveiligheid,
waterkwaliteit, wateroverlast, waterschaarste en de vervulling van maatschappelijke functies door
watersystemen. De manier waarop de watertoets wordt uitgevoerd is, net als nu, onderdeel van
bestuurlijke afspraken. Bij de uitvoering wordt in de praktijk gebruik gemaakt van de bestuurlijke
notitie Watertoetsproces, de handreiking watertoets en de website www.dewatertoets.nl.
Ook het handboek Watertoetsproces gaat in op belang van de bescherming van drinkwater bij nieuwe activiteiten.
Het is de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag om op grond van artikel 5.22 de opvattingen van de
waterbeheerder hierbij te betrekken. De waterbeheerder beziet of het watersysteem, gelet op de voorgenomen
inhoud van het omgevingsplan, nog kan voldoen aan de daarvoor geldende functies en doelstellingen, waaronder
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het leveren van voldoende schoon water voor de drinkwatervoorziening. Het is ook de waterbeheerder die
beschermingszones instelt voor oppervlaktewateren en indien nodig gebiedsdossiers opstelt voor
drinkwaterwinningen (bestuurlijke afspraken van provincies met waterbeheerders en de bijbehorende
uitvoeringsprogramma’s).1300

1300
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93.

Zeer zorgwekkende stoffen

IPO heeft bepleit om de module waarin regels zijn opgenomen ter beperking van emissies van zeer
zorgwekkende stoffen van toepassing te verklaren op meer milieubelastende activiteiten. Hiermee
zouden meer bedrijven aangesproken worden op hun verantwoordelijkheid om de uitstoot naar met
name de lucht te verminderen.
De Unie van Waterschappen heeft, als vangnet voor onvoorziene gevallen, een vergunningplicht bepleit
voor onvoorziene lozingen op regionale wateren met het oog op het voorkomen van emissies van zeer
zorgwekkende stoffen naar het oppervlaktewater.
De regering hecht net als IPO aan een goede regulering van mogelijke emissies van zeer zorgwekkende
stoffen. De voorgestelde regels in dit besluit voorzien al in een gelijkwaardig beschermingsniveau ten
opzichte van het huidige recht. De door IPO voorgestelde verbreding zou een dusdanige beleidsaanpassing
betekenen, dat eerst een goede nadere analyse van de consequenties nodig is.
De regels in de module zijn gericht op bedrijven waar gelet op de productie of het gebruik van die stoffen
een bepaalde mate van deskundigheid over het gebruik en de effecten van die stoffen aanwezig is. De
module is niet zondermeer toepasbaar voor kleinere activiteiten waarbij eventuele beperkte emissie van
zeer zorgwekkende stoffen vooral het gevolg is van het gebruik van producten en materialen.

Met het oog op het voorkomen van emissies van zeer zorgwekkende stoffen naar rijkswateren is in dit
besluit een vergunningplicht opgenomen voor lozingen op rijkswater vanuit een uitstroomvoorziening. Deze vergunningplicht is aanvullend op de hierboven beschreven regulering van
milieubelastende activiteiten.
Deze constructie is een eenvoudig en stabiel systeem dat invulling geeft aan de rijkstaak voor
rijkswateren. De regering onderschrijft dat het van belang is om ook voor lozingen op regionale
wateren tot een goede regulering te komen. Hiertoe zijn in het Bkl instructieregels opgenomen. Op
grond hiervan en op basis van haar eigen bestuurlijke oordeel kunnen waterschappen een
vangnetvergunningplicht opnemen in hun waterschapsverordening. Die vergunningplicht kan ook
gelden voor lozingen die mogelijk plaats zouden kunnen vinden bij onbekende activiteiten en die dus
niet bij het opstellen van de regels in de waterschapsverordening in beschouwing konden worden
genomen.
Het door waterschappen zelf regelen van een eventuele vangnetvergunningplicht geeft de waterschappen
de ruimte om deze vergunningplicht beter te laten aansluiten op de overige bepalingen in de verordening
dan mogelijk is vanuit het Rijk. Deze combinatie van decentrale regeling in de waterschapsverordening en
algemene rijksregels is een doelmatige en kenbare manier van reguleren, die ook bij de regulering van zeer
zorgwekkende stoffen naar bodem en lucht wordt gebruikt. De regels in dit besluit over zeer zorgwekkende
stoffen zijn nader toegelicht in paragraaf 4.8.3 van het algemeen deel van de nota van toelichting.

De huidige minimalisatieverplichtingen voor zeer zorgwekkende stoffen zijn opgenomen in het Bal
(paragraaf 5.4.3 van dit besluit) en is nader toegelicht in paragraaf 4.8.3 van de toelichting.
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94.

Zonering.

Zonering tussen activiteiten met schadelijke emissies of gevolgen en gevoelige bestemmingen zoals
woningen, scholen, ziekenhuizen en kantoren vindt al voor verschillende aspecten van de fysieke
leefomgeving plaats. Hierbij kan gedacht worden aan externe veiligheid en geluid. Die aspecten zullen
in de AMvB’s door middel van afstanden worden geregeld.
Afstanden zijn echter niet in alle gevallen de meest geschikte wijze om met gezondheidsrisico’s om te gaan.
Dwingende regels over afstanden bieden geen oplossing als in besluitvorming meer gelijkwaardige belangen
moeten kunnen worden gewogen en lokale afwegingen gewenst zijn.
Als gevolg van het NSL worden de grenswaarden voor NO2 en fijnstof op de meeste plekken in Nederland
gehaald. De GGD-richtlijn medische milieukunde: Luchtkwaliteit en Gezondheid uit 2008, is bedoeld als een
hulpmiddel voor de GGD’s om gemeenten te adviseren en burgers te informeren. GGD’s hanteren deze richtlijn
bij hun advisering over ruimtelijke plannen. Het omzetten hiervan in harde juridische normen door uitwerking
bij AMvB is naar het oordeel van de regering niet zinvol. Gemeenten beschikken bij het opstellen van ruimtelijke
plannen, eventueel na een ingewonnen advies bij de GGD, over voldoende informatie om de bij de
desbetreffende ruimtelijke ontwikkeling betrokken belangen, waaronder het gezondheidsbelang in relatie tot
de luchtkwaliteit, af te wegen en tot een verstandig en evenwichtig besluit te komen. Eén uniforme afstand
langs rijks- en andere wegen, zou geen recht doen aan de eigen verantwoordelijkheid van een gemeente.
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