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1

INLEIDING

In de afgelopen jaren is de “Parallelstructuur A12” gerealiseerd, een nieuw stelsel van wegen ter hoogte van
het knooppunt Gouwe (de nieuwe N451 parallel aan de A12 en de nieuwe N457 die de A20 en A12
verbindt). Op deze manier wordt een betere doorstroming op de A12 gerealiseerd en blijft de regio goed
bereikbaar. De parallelstructuur ontlast de lokale wegen en vermindert sluipverkeer door omliggende dorpen.
De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor realisatie van de Parallelstructuur A12. Zij werkt samen
met Rijkswaterstaat, ProRail en gemeenten Waddinxveen, Zuidplas en Gouda. Omdat de nieuwe provinciale
wegen een alternatief bieden voor het filegevoelige knooppunt Gouwe op de A12 financiert het ministerie
van Infrastructuur en Milieu bijna de helft van de investeringskosten. Arcadis heeft de provincie Zuid-Holland
ondersteund bij het contractmanagement en de contractbeheersing gedurende het project.

1.1

Aanleiding casestudy

De Parallelstructuur A12 is inmiddels volledig gerealiseerd en in gebruik genomen. Na een participatietraject
met de omgeving zijn ruimtelijke procedures doorlopen en vele vergunningen aangevraagd. Met de
naderende invoering van de Omgevingswet (vooralsnog per 1 januari 2021) gaat het landschap van
participatie, wet- en regelgeving, ruimtelijke procedures, vergunningen, enzovoorts veranderen. Voor alle
betrokkenen, zoals medewerkers van de Provincie Zuid- Holland en Arcadis, een interessante aanleiding om
te onderzoeken wat de impact van de Omgevingswet is voor een project als deze.

1.2

Doel casestudy

Vanuit de provincie Zuid-Holland en Arcadis is het doel om de abstracte wijzigingen, die de Omgevingswet
met zich mee brengt, zo concreet mogelijk te maken bij en voor een groot infrastructureel project. Op deze
manier maken we een concretiseringsslag en brengen we de veranderingen in beeld. Met als ambitie om de
betekenis van de Omgevingswet voor een dergelijk project verder in te kleuren, zodat zowel wij als anderen
door kennisdeling ervan kunnen leren. Naast de provincie Zuid-Holland zijn ook Rijkswaterstaat en de
gemeente Waddinxveen bij de casestudy betrokken.

1.3

Aan de slag met de Omgevingswet

Diverse overheden, bedrijven en inwoners hebben de handschoen opgepakt en vinden het belangrijk om
ervaring op te doen met de Omgevingswet. Het programma „Aan de slag met de Omgevingswet‟ stelt budget
beschikbaar, via praktijkondersteuning „Samen aan de slag‟, om deze praktijkinitiatieven van overheden te
ondersteunen.
Diverse initiatieven komen in aanmerking voor ondersteuning. Denk aan initiatieven waarbij wordt gewerkt
aan de doelen van de Omgevingswet, zoals het versnellen van de besluitvorming, het verbeteren van de
omgevingsinformatie, participatie, integraal werken en bestuurlijke afwegingsruimte. De casestudy
Parallelstructuur A12 is ook een van deze projecten.
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1.4

Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk presenteren we het project Parallelstructuur A12, waarna we in hoofdstuk 3
de casestudy uiteenzetten. In hoofdstuk 4 komen de thema‟s aan de orde die we gedurende de casestudy
hebben onderzocht en die in de workshops zijn behandeld (zoals participatie, planvorming, vergunningen,
enzovoorts). Hier geven we ook de resultaten per thema. We sluiten deze rapportage in hoofdstuk 5 af met
een samenvatting van onze conclusies en bevindingen.
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2

HET PROJECT: PARALLELSTRUCTUUR A12

Met de aanleg van de Extra Gouwekruising (N451) en de Moordrechtboog (N457) (samen de
parallelstructuur A12) versterkt de provincie het wegennetwerk in de regio. De aanpak zorgt voor een hogere
capaciteit op de provinciale wegen. Bovendien verbetert de bereikbaarheid van de regio en neemt de
verkeersveiligheid rondom Gouda toe.
Allereerst enkele kengetallen over het project:
• Initiatiefnemer
en opdrachtgever: Provincie Zuid- Holland.
• Adviseur:
Arcadis Nederland B.V.
• Aannemer:
Heijmans.
• Projectdoel:
Versterking regionale wegennetwerk, vergroten capaciteit provinciale wegen,
verbeteren bereikbaarheid en doorstroming in de regio en verbeteren van de
verkeersveiligheid.
• Startdatum:
Als initiatief in 2004.
• Einddatum:
Ingebruikname 23 december 2016.
• Omvang in euro:
€ 200 mln.
• Status:
Opgeleverd en in gebruik genomen.
• Plangebied:
Zie onderstaande afbeelding (inclusief planonderdelen).
• Introductievideo:
https://www.youtube.com/watch?v=FU64AZg12NM.

Figuur 1 Extra Gouwekruising (EGK) en Moordrechtboog (MDB)

2.1

Planonderdelen

Hieronder gaan we nader in op beide planonderdelen, te weten de Extra Gouwekruising en de
Moordrechtbrug.

2.1.1

Extra Gouwekruising (EGK)

De Extra Gouwekruising is een nieuwe provinciale weg. De weg loopt parallel aan de A12 aan de noordzijde
tussen Gouda en de nieuwe Moordrechtboog. Over de Gouwe is een nieuwe beweegbare brug gerealiseerd:
de Amaliabrug. De weg kruist het spoor Alphen - Gouda bovenlangs en wordt ingericht met twee keer twee
rijstroken.
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2.1.2

Moordrechtboog (MDB)

De Moordrechtboog is eveneens een nieuwe provinciale weg. De weg loopt tussen de A12 bij Waddinxveen
en de aansluiting op de A20 bij Moordrecht en wordt ingericht met twee x twee rijstroken. De weg kruist het
spoor Den Haag - Gouda bovenlangs, de Moordrechtboog gaat onder de A12 door. Tevens wordt een
nieuwe aansluiting op de A12 gerealiseerd.

2.2

Projectfasering

Het project is, van initiatief tot en met beheer, gefaseerd uitgevoerd:
• Initiatiefase (2004): vanuit de gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder zijn allereerst de belangrijkste
(financiële) kaders meegegeven en is het project opgestart.
• Planvoorbereiding (2008-2012) en aanbesteding (2012-2013): vervolgens is een schetsontwerp en een
referentie ontwerp gemaakt, zijn conditioneringsonderzoeken (bodem, geluid, ecologie, enzovoorts)
uitgevoerd, is het omgevingsmanagement gestart, zijn gronden verworven en in een aantal gevallen
onteigend, zijn ruimtelijke procedures doorlopen en is een begin gemaakt met het aanvragen van de
vergunningen. Belangrijk in deze fase van het project was ook het opstellen van het contract,
voor werving van een aannemer, en de aanbesteding.
• Ontwerp en realisatie (2014-2016): de geselecteerde aannemer heeft vervolgens het voorlopig ontwerp
door ontworpen naar een definitief ontwerp. Daarna zijn vele vergunningen aangevraagd,
zowel permanente (kunstwerken) als tijdelijke vergunningen (grondwateronttrekkingen, hinder, et cetera).
De realisatie / uitvoering heeft gefaseerd plaatsgevonden.
• Oplevering (2016) en beheer (heden): eind 2016 heeft vervolgens de oplevering plaatsgevonden,
waarna op 23 december 2016 de openingshandeling is verricht en de weg in gebruik is genomen.
Momenteel is de beheerfase in gegaan.

2.3

Stakeholders

Binnen het project speelden uiteraard diverse stakeholders een belangrijke rol. Hieronder gaan we hier
nader op in.

2.3.1

Bestuurlijke partners

Het project Parallelstructuur A12 is ontstaan vanuit de overkoepelende gebiedsontwikkeling Zuidplaspolder.
Vanuit het motto „eerst bewegen dan bouwen‟ (eerst de infrastructuur, daarna de woningbouw) is de
bereikbaarheid van de regio in breder perspectief opgepakt. De bestuurlijke stakeholders waren vroeg bij het
project betrokken. Voordat het project van start ging is er door deze groep een gebiedsvisie voor de
Zuidplaspolder opgesteld. Hierin waren de thema‟s wonen en bereikbaarheid essentieel. Hierbij is ook een
participatietraject met bedrijven en bewoners gestart. De bestuurlijke partners en stakeholders waren:
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
• Rijkswaterstaat.
• Gemeente Waddinxveen.
• Gemeente Zuidplas.
• Gemeente Gouda.
• ProRail.
• Waterschap Schieland en de Krimpenerwaard.
• Hoogheemraadschap van Rijnland.

2.3.2

Bedrijven en bewoners

Binnen het project, met name bij de planologische procedures en grondverwerving, participeerden daarnaast
partijen als:
• Drie bedrijventerreinen, waaronder diverse transportbedrijven.
• Concorp B.V. (snoepjesfabriek) pal naast het tracé.
• Een relatief beperkt aantal direct omwonenden.
• Maatschappelijke organisaties.
• Grondeigenaren, groot aantal minnelijke grondaankopen en aantal onteigeningen.
.
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2.4

Procedures

Om het project mogelijk te maken zijn ruimtelijke procedures doorlopen en vele vergunningen aangevraagd.
Hieronder zetten we ze uiteen.

2.4.1

Ruimtelijk

Voor zowel de Extra Gouwekruising als de Moordrechtboog is een milieueffectrapport gemaakt en is de
m.e.r.- procedure doorlopen. Daarnaast is een Provinciaal Inpassingsplan opgesteld en in procedure
gebracht voor de Extra Gouwekruising (Waddinxveen). Ook voor de ruimtelijke inpassing van de
Moordrechtboog is een separaat Provinciaal Inpassingsplan opgesteld en in procedure gebracht
(grondgebied Waddinxveen). Voor aanpassingen binnen de gemeente Zuidplas is daarnaast een nieuw
bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. Hierna volgden Raad van State- procedures,
onder andere over het thema geluid, en zijn diverse planschadeverzoeken ingediend en afgehandeld.

2.4.2

Geluid

Met name het aspect geluid was een belangrijk thema binnen het project:
• Binnen het tracé Extra Gouwebrug zijn stil asfalt en geluidsschermen aangelegd (wettelijk en deel
bovenwettelijk).
• Binnen het tracé Moordrechtbrug is eveneens stil asfalt aangelegd, maar geen geluidschermen.
Deze zijn als niet doelmatig beoordeeld.
• Ook zijn diverse Hogere Waarden aangevraagd.
• En zijn geluidwerende maatregelen aan gevels van diverse woningen aangebracht.

2.4.3

Vergunningen

Daarnaast is een grote hoeveelheid vergunningen (vergunningen, ontheffingen, meldingen en andere
toestemmingen) aangevraagd. Zie bijlage A voor een overzicht hiervan. Het betreft een totaaloverzicht voor
het gehele project, voor zowel tijdelijke (bijvoorbeeld omleidingen) als definitieve (bijvoorbeeld de
kunstwerken) situatie.
Als opdrachtgever heeft de provincie Zuid- Holland zelf de Omgevingsvergunningen voor de bomenkap
(circa 900 bomen) en de ontheffing van de (toenmalige) Flora- en Faunawet aangevraagd. De overige
vergunningen zijn door de aannemer aangevraagd en verkregen.
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2.5

Aanbesteding

De contractvorming en gunning zijn als volgt ingestoken:
• Design, construct, maintain contract. Dit is contract dat meer ontwerpvrijheid bij de aannemer legt,
waardoor men als opdrachtgever beter gebruik maakt van de kennis, kunde en creativiteit van de
aannemer. Hierdoor komen eveneens meer verantwoordelijkheid en risico‟s bij de aannemer terecht.
• De aannemer had bij dit project een resultaatverplichting ten aanzien van het verkrijgen van de
vergunningen (daar ligt immers ook ontwerpverantwoordelijkheid). Extra eisen (voorschriften)
vanuit verleende vergunningen zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de aannemer
(onzekerheid daarover heeft hij afgeprijsd in zijn aanbieding).
1
• Tijdens aanbesteding was volop aandacht voor vormgeving van de kunstwerken (EMVI voor ruimtelijke
kwaliteit - Welstandscommissie).
• De aanbesteding heeft plaatsgevonden door middel van een zogenaamde Concurrentiegerichte Dialoog.

1

Economisch Meest Voordelige Inschrijving
10

CASESTUDY IMPACT OMGEVINGSWET OP AANLEG
PARALLELSTRUCTUUR A12

3

DE CASESTUDY

Bij dit omvangrijke project, de aanleg van de Parallelstructuur A12, zijn gedurende diverse jaren vele
ruimtelijke procedures doorlopen en vergunningen aangevraagd. In deze casestudy evalueren we hoe dit
verlopen is en brengen we in kaart hoe dit straks verloopt als de Omgevingswet van kracht is (was-wordt).
Ons doel is om de veranderingen bij een specifiek project zo concreet mogelijk in beeld te brengen. Met als
ambitie om de betekenis van de Omgevingswet voor een dergelijk project verder in te kleuren zodat zowel
wij als anderen (door kennisdeling) ervan kunnen leren.
We willen inzichtelijk maken hoe de samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving straks wordt
ingevuld, welke rol participatie door burgers en andere stakeholders hierbij speelt, welke afwegingsruimte
(normatief kader, Omgevingsplan) de bevoegde gezagen straks hebben, hoe de besluitvorming concreet
kan worden verbeterd en versneld en welke consequenties dit heeft voor de contractvorming en uitvoering
bij een dergelijk project.
In onze casestudy komen alle kerninstrumenten uit de Omgevingswet aan bod: Omgevingsvisie
(inclusief Omgevingsverordening en Omgevingsplan), algemene rijksregels en decentrale regels
(doorwerkend in Omgevingsplan), Projectbesluit, Omgevingsvergunning en programma's. Door hierbij het
project centraal te stellen, betrekken we de kerninstrumenten op een concreet en actueel praktijkvoorbeeld.
Aan de hand van een concrete vertaling van theorie (Omgevingswet) naar praktijk (project) kunnen we de
praktische veranderingen door invoering van de Omgevingswet in beeld brengen. Hierdoor wordt snel
duidelijk welke onderdelen in een dergelijk project in de toekomst mogelijk “makkelijker” of “minder makkelijk”
verlopen als gevolg van invoering van de Omgevingswet.

3.1

Samenwerking

De casestudy is gedurende de periode oktober 2016 tot heden uitgevoerd in een samenwerking tussen
Provincie Zuid- Holland, gemeenten Waddinxveen en Gouda, Rijkswaterstaat en Arcadis. Het initiatief is
genomen door de Provincie Zuid- Holland en Arcadis.

3.2

Opzet

In bijlage B hebben we het projectvoorstel voor de casestudy opgenomen. Hieraan zijn diverse
voorbereidende overleggen tussen de Provincie Zuid- Holland en Arcadis voorafgegaan, waarin bijvoorbeeld
overleg is gevoerd over nut en noodzaak en opzet van de casestudy.
De casestudy is uitgevoerd aan de hand van diverse workshops in de periode januari tot april 2017,
waarbij telkens andere thema‟s centraal stonden. Aan de workshops namen de volgende organisaties en
personen deel:
• Provincie Zuid-Holland, Geraldine Post (Projectmanager Parallelstructuur
A12);
• Provincie Zuid-Holland, Jan Roest (Programmamanager Omgevingswet);
• Provincie Zuid-Holland, Aron Duindam
(Senior Beleidsmedewerker team Omgevingsbeleid);
• Provincie Zuid-Holland, Tabe van der Veen
(Senior Beleidsmedewerker team Omgevingsbeleid);
• Provincie Zuid-Holland, Reinard Noordergraaf (Trainee team
Omgevingsbeleid);
• Gemeente Waddinxveen, Nicole Broeke
(Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening);
• Rijkswaterstaat, Ruud Arts (Senior-Adviseur);
• Arcadis Nederland B.V., Erik van Jaarsveld (Sectorleider Provincies);
• Arcadis Nederland B.V., Nick Willemsen (Accountmanager Provincie ZuidHolland);
• Arcadis Nederland B.V., Bob van Horne (Senior Consultant Omgevingswet);
• Arcadis Nederland B.V., Wim van Pijkeren (Senior-Adviseur
Informatiemanagement).
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3.3

Fasen

Daarbij hebben we ons bij de casestudy gericht op de volgende projectfasen:
• Voorbereiding (planvorming).
• Realisatie (contract, aanbesteding en vergunningen).
• Beheer en onderhoud (toezicht en monitoring).

3.4

Thema’s

De volgende thema‟s stonden centraal:
• Participatie: hoe en wanneer stakeholders organiseren?
• Proces: wanneer en hoe participeren?
• Afwegingsruimte en normeringen: welke (on)mogelijkheden zijn er en wat is de betekenis hiervan voor dit
gemeentegrensoverschrijdende project?
• Integraliteit: hoe integraal wordt het bij planvorming en vergunningen?
• Aanbesteding en contractvorming: heeft de Omgevingswet hier impact en zo ja, wat precies?
• Wat te doen: nu al voorsorteren of juist niet?

3.5

Resultaat

Het uiteindelijke resultaat is deze rapportage, waarin alle resultaten zijn gebundeld, onderbouwd en
uitgewerkt. Een publiek rapport, waar eenieder zijn of haar voordeel mee kan doen. Daarnaast hebben we
de resultaten in een workshop gepresenteerd tijdens de Schakeldag van Rijkswaterstaat inzake de
Omgevingswet, gehouden op donderdag 29 juni 2017 in de Brabanthallen te ‟s-Hertogenbosch.
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4

DE THEMA’S

Nu in voorgaande hoofdstukken het project en de casestudy uiteen zijn gezet gaan we in dit hoofdstuk in op
de verschillende thema‟s die tijdens de casestudy en bijbehorende workshops centraal hebben gestaan.
En waarop we een verdiepingsslag hebben gemaakt. We zetten (in willekeurige volgorde) uiteen wat er
tijdens de workshops naar voren is gekomen.
Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat dit is gebaseerd op de stand van zaken rondom
invoering van de Omgevingswet van najaar 2016. Een periode waarin uitsluitend nog de consultatieversie
(juli 2016) van de vier AMvB‟s beschikbaar was (en waarin in januari 2017 de consultatieversie van de
Invoeringswet volgde). In deze versies van de regelgeving, die voor deze casestudy zijn gebruikt,
dienden op dat moment nog diverse zaken te worden uitgewerkt.

4.1

Planvorming

Bij het onderdeel planvorming komen hierna de volgende aspecten aan de orde:
• Kerninstrument Projectbesluit in de Omgevingswet.
• Van PIP naar projectbesluit, van bestemmingsplan naar omgevingsplan.
• Participatie.
• M.e.r.- plicht.
• Lokale afwegingsruimte.
• Procedurele aspecten en planning.
• Informatievoorziening.

4.1.1

Kerninstrument Projectbesluit in de Omgevingswet

Het Projectbesluit is in de Omgevingswet het
kerninstrument waarmee het bevoegd gezag
toestemming kan geven voor complexe projecten in de
fysieke leefomgeving. Daarnaast zorgt een projectbesluit
voor ruimtelijke inpassing van initiatieven (als vervanger
van het Provinciaal Inpassingsplan bijvoorbeeld).
Het projectbesluit vervangt de volgende bestaande
instrumenten:
• Het tracébesluit uit de Tracéwet.
• Het projectplan uit de Waterwet.
• Het inpassingsplan uit de Wet ruimtelijke ordening.
• Coördinatieregelingen van de Wet ruimtelijke
ordening, de Tracéwet, de Waterwet en de
Ontgrondingenwet.
Een projectbesluit maakt projecten met een publiek provinciaal, nationaal of waterstaatsbelang mogelijk.
De wet noemt een aantal projecten waarvoor het bevoegd gezag de projectprocedure moet volgen, zoals:
• Aanleg of uitbreiding van een hoofdweg;
• Versterking van een primaire waterkering.
Het is belangrijk dat een projectbesluit aansluit bij de visie en het beleid van het betreffende bevoegd gezag.
In het geval van de Provincie Zuid- Holland derhalve dat een te nemen projectbesluit aansluit bij de
ontwikkelingen die in de provinciale Omgevingsvisie van Zuid- Holland worden voorzien. In bijzondere
gevallen kan de overheid ook voor een initiatief van een private initiatiefnemer een projectbesluit vaststellen.
Dat kan als het initiatief een provinciaal of nationaal belang heeft. In zo‟n geval gaat het bereiken van private
doelen en overheidsdoelen in de fysieke leefomgeving samen.
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Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van nieuwe natuur en de ontwikkeling van energie-infrastructuur.
Het is mogelijk om voor verschillende projecten die met elkaar samenhangen, één projectbesluit vast te
stellen. Het projectbesluit kan daarnaast alle toestemmingen bevatten die nodig zijn voor het project,
zoals de Omgevingsvergunning, Watervergunning of het Verkeersbesluit (of eventuele andere benodigde
toestemmingen). De integraliteit van de besluitvorming kan hierdoor, indien hiervoor wordt gekozen door
zowel initiatiefnemer als bevoegd gezag, toenemen. Ook kan het bevoegd gezag regels geven om het
project te beschermen en in stand te houden.
Het projectbesluit werkt door in lokale plannen, zoals het Omgevingsplan van de gemeente.
Derhalve kunnen de regels uit een Projectbesluit de regels uit een Omgevingsplan wijzigen.
Bijvoorbeeld wanneer de regels uit het Omgevingsplan strijdig zijn met die uit het projectbesluit.
Voor toetsing van de vergunningplichtige activiteiten die binnen het Projectbesluit worden meegenomen
gelden de beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning. Zoals opgenomen in het Besluit kwaliteit
leefomgeving. Het projectbesluit kan alle toestemmingen bevatten die nodig zijn voor het project. In theorie
past dit bij de gedachte van de Omgevingswet, namelijk het stroomlijnen van de besluitvorming en het
stimuleren van de integraliteit. De vraag is of dit in de praktijk ook zo gaat uitwerken. Vaak is het echter
praktisch, zo constateerden we tijdens de workshops, om meer technische omgevingsvergunningen pas in
een latere fase aan te vragen. Denk hierbij aan omgevingsvergunningen voor een bouwactiviteit. Omdat de
gedetailleerde informatie die benodigd is om de activiteit aan te vragen en vergund te krijgen pas in een
latere fase van het project beschikbaar is (zodra de aannemer het definitief ontwerp gereed heeft).
Het bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor het uitvoeren van het project mag een projectbesluit nemen:
• Het rijk: de minister van Infrastructuur en Milieu.
• De provincie: Gedeputeerde Staten.
• Het waterschap: het Dagelijks Bestuur.
Bij het Rijk kan ook een andere minister verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van het project. In dat geval
stelt die het projectbesluit vast in overleg met de minister van Infrastructuur en Milieu.
De regels van het projectbesluit die in het omgevingsplan doorwerken gelden, mits zo gedefinieerd door de
betreffende overheid, voor iedereen binnen de gemeente. De regels (voorschriften in het projectbesluit)
die een separate vergunning vervangen gelden uitsluitend voor de initiatiefnemer (degene die de activiteiten
op grond van het projectbesluit uitvoert).
Het projectbesluit gaat uit van de „sneller en beter‟-aanpak. Dit houdt in dat het bevoegd gezag alternatieven
verkent en daarbij publiek en belanghebbenden vroegtijdig betrekt. Dit moet leiden tot een goede
voorkeursrichting en uitvoering. Indien nodig neemt het bevoegd gezag voorafgaand aan het projectbesluit
ook een voorkeursbeslissing. Hierin legt het bevoegd gezag de beleidsmatige keuzes over het project vast.
Een voorkeursbeslissing is verplicht voor de projectbesluiten voor hoofdinfrastructuur.
Het bevoegd gezag bereidt een projectbesluit voor met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit
de Algemene wet bestuursrecht. Tijdens de procedure kan het bevoegd gezag ook beslissen over de
bestuurlijke voorkeur voor de locatie of het tracé van het project. Een dergelijke voorkeursbeslissing is een
bestuurlijk besluit, waartegen geen apart beroep open staat. Beroep tegen die keuze is wel mogelijk bij het
beroep tegen het projectbesluit.
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4.1.2

Van PIP naar projectbesluit, van bestemmingsplan naar
omgevingsplan

4.1.2.1

Van PIP naar projectbesluit

Onder de vigerende wetgeving is er voor het project Parallelstructuur A12 een Provinciaal Inpassingsplan
(PIP) opgesteld. In onderstaand figuur geven we de stappen aan zoals het proces destijds is verlopen.

Figuur 2: Proces ruimtelijke procedure en vergunningen Parallelstructuur A12

Onder de Omgevingswet is voor de uitvoering van een zodanig complex project van publiek belang het
kerninstrument “Projectbesluit” de route. Deze route wordt opgesplitst in diverse fasen, waarvoor een aantal
wettelijke spelregels gelden (per fase). In onderstaand figuur vatten we dit samen.

Figuur 3 Fasen uit het projectbesluit

Hieronder geven we puntsgewijs de wettelijke spelregels die bij elke fase horen.
Voornemen
• Betrekken van stakeholders (overheden, burgers, bedrijven, belangen- en actiegroepen) bij het besluit
(niet aangegeven is het hoe).
• Uitgangspunten en proces dienen vooraf duidelijk naar de stakeholders te worden gecommuniceerd.
Verkenning
• De opgave dient in beeld te zijn, inclusief diverse varianten (MER).
• Het participatieproces met stakeholders dient plaats te vinden op basis van een gelijkwaardige
informatiepositie.
Voorkeursbeslissing
• Het proces dient inzichtelijk te zijn voor eenieder.
• Afwegingen dienen beargumenteerd en juridisch houdbaar te zijn (nu uiteraard ook al het geval).
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Besluitvorming
• Besluitvorming dient plaats te vinden op basis
van (een of meerdere) uitgewerkte variant(en)
met een efficiënte bezwaarprocedure.
• Een onherroepelijk Projectbesluit werkt door
naar/op Omgevingsverordening, Omgevingsvisie
en Omgevingsplan (de bepalingen uit het
Projectbesluit integreren hierin).
Monitoring, toezicht en handhaving
• Er dient, binnen en tussen overheden, een plan
te worden gemaakt waarin afspraken zijn
vastgelegd over monitoring, toezicht en
handhaving van het projectbesluit.
Alles overziend is op dit moment de vraag wat er daadwerkelijk anders wordt rondom het projectbesluit.
De fasering, inhoud en proceduretijden zijn weinig anders dan in de huidige situatie. Wel wordt een toename
van de participatie verwacht. Ook wordt de reikwijdte vergroot omdat er meer (nu nog) losse besluiten
(kunnen) integreren. In dat opzicht is er de mogelijkheid om een meer integrale invulling van het
projectbesluit te kiezen. Waarbij ook vergunningen kunnen aansluiten (zoals nu ook al het geval). Vraag is
echter of een hoge mate van integraliteit wenselijk is, omdat dan in geval van zienswijzen, bezwaar en
beroep ook direct de hele reikwijdte van het onderhavige besluit vertraging oploopt. De vraag dient zich dan
ook aan of in de praktijk vaak van de mogelijkheid om het integraler in te steken gebruik wordt gemaakt.
Of kiezen initiatiefnemers er straks nog altijd voor om bepaalde vergunningen (waarbij een hoge mate van
detail in bijvoorbeeld ontwerp wordt gevraagd) richting aannemer door te schuiven?

4.1.2.2

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Daarnaast is door de gemeente Zuidplas een nieuw bestemmingsplan vastgesteld voor ruimtelijke inpassing
van de parallelstructuur A12. Onder de Omgevingswet wordt dit het Omgevingsplan. In beginsel stelt een
gemeente één Omgevingsplan vast voor haar gehele grondgebied. Net als bij het huidige bestemmingsplan
kan het omgevingsplan door de gemeente worden gewijzigd, bijvoorbeeld wanneer een project als de
parallelstructuur A12 zich aandient. De regels waaraan “de omgeving” (waaronder “het project”)
moet voldoen zijn dan vastgelegd in het omgevingsplan. Hierbij heeft de gemeente een zekere mate van
lokale afwegingsruimte qua normen (bijvoorbeeld geluidnormen) die worden gesteld, zie hiervoor paragraaf
4.1.5. (Lokale afwegingsruimte) hieronder.
In het geval van de parallelstructuur A12 is het project gelegen binnen meerdere gemeenten. Het lijkt op
voorhand niet logisch om binnen elk van deze gemeenten het Omgevingsplan te wijzigen om het project
ruimtelijk in te passen. In dat geval kan door de samenwerkende bestuursorganen binnen de kaders van de
wet worden gekozen om gebruik te maken van het projectbesluit (voor te bereiden en vast te stellen door het
bevoegd gezag). De bepalingen uit het projectbesluit werken dan door in de afzonderlijke omgevingsplannen
van elk van de gemeenten.
Los van de Parallelstructuur A12 wordt door de Provincie Zuid- Holland bij andere projecten niet op
voorhand voor een projectbesluit gekozen. Ook voor de mogelijkheid om één of meer gemeentelijke
Omgevingsplan(nen) te wijzigen, om een project als deze ruimtelijk in te passen, kan worden gekozen.
Zeker wanneer het een project betreft dat (in hoofdzaak) binnen één gemeente is gelegen.

4.1.3

Participatie

Hoe dan ook, een aspect dat in elk geval aan importantie wint is participatie. Onder de Omgevingswet krijgt
dit thema een prominente plek. Zo worden overheden verplicht om bij het vaststellen van Omgevingsvisies
en Omgevingsplannen participatie toe te passen, bijvoorbeeld bij de Omgevingsvisie van de provincie
Zuid- Holland. Initiatiefnemers krijgen bij het indienen van vergunningaanvragen de verplichting om aan te
tonen dat zij participatie hebben toegepast. In beide gevallen kleurt de Omgevingswet echter niet in hoe
dergelijke participatie eruit moet zien. Hoe ver gaat de participatie? Welke partijen moeten aanhaken?
En hoe dient er te worden geparticipeerd?
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Hoe participatie wordt ingevuld is per organisatie, project en/of omgeving verschillend. Het is daarom lastig
om generieke handvaten te geven over de invulling hiervan. Het is daarom goed dat de Omgevingswet de
ruimte biedt om hierin keuzes te maken. Tijdens de workshops bleek dat het bijvoorbeeld essentieel is om
hierin als organisatie keuzes te maken (een beleidslijn op te stellen bijvoorbeeld), met daarbij de
mogelijkheid om per project verschillende accenten aan te brengen afhankelijk van het type project en de
omgeving waarin het wordt gerealiseerd.
In onderstaande tabel gaan we in op de constateringen rondom participatie zoals die tijdens de workshops
aan de orde zijn gekomen.
Aspecten van stakeholderanalyse en (verplichte) participatie
•

Kenmerken in bestaande •
situatie “was”
•

•

Kenmerken in nieuwe
situatie “wordt”

•
•
•
•
•
•

Belangrijkste verschillen
•

•

•

•
Veranderopgave
consequenties

•

•

•

In het Provinciaal Inpassingsplan en bestemmingsplan Zuidplas hebben private
stakeholders hooguit een reactieve rol gehad of genomen binnen het project PSA12,
met beperkt aantal zienswijzen vanuit bedrijven en bewoners.
Publieke stakeholders zijn provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, de gemeenten
Waddinxveen, Gouda en Zuidplas, ProRail en de waterschappen Rijnland en HHSK.
In de voorfase zijn in de gebiedsontwikkeling Zuidplas de verschillende partijen actief
betrokken geweest. Dit heeft bijgedragen aan het draagvlak voor het project.
Eenieder was op de hoogte.
Bij het projectbesluit: welke stakeholders komen er allemaal bij?
Alle belanghebbenden zoals andere overheden, burgers, bedrijven, belangen- en
actiegroepen.
Hoe actief nodig je de diverse stakeholders uit? Een andere invalshoek is nodig:
in plaats van te nemen hobbel meer als kans gaan zien.
Denk ook aan belangen- en actiegroepen, maak hen deelgenoot, vraag hen actief
om input (deelname).
Invulling van actief stakeholdermanagement is daarmee essentieel.
Transparantie: uitgangspunt is dat eenieder start vanuit een gelijk informatieniveau.
Belangrijk: noodzaak om vooraf heldere kaders over verwachtingen en spelregels
mee te geven aan alle stakeholders in het participatieproces.
Leidt tot noodzaak voor meer interactie in de voorfase, ook tussen beleid en
uitvoering (afdelingen binnen de provincie). Stem binnen de eigen organisatie
duidelijk af hoe met participatie wordt omgegaan (beleidslijn bijvoorbeeld).
Cultuur: vraagt beweging/omslag van behoudend naar gewenning. Het zit vaak nog
niet “tussen de oren”, participatie wordt nog te vaak gezien als “moetje”,
terwijl het vaak mooie kansen biedt om de omgeving mee te krijgen en daarmee
onvrede en bezwaar in de procedurefase te voorkomen.
Bij de vraag wat er bij participatie belangrijk is werd al snel genoemd dat men de
ruimte vanuit het bestuur moet krijgen om actief te (kunnen en mogen) participeren.
Dit wordt als essentieel gezien.
Daarnaast wordt er (binnen afdelingen) binnen een organisatie vaak verschillend
gedacht over de invulling van participatie. Het is belangrijk om vooraf alle neuzen
eenzelfde kant op te krijgen, zodat participatie op een uniforme en (voor
stakeholders) herkenbare wijze plaatsvindt.
Ondersteunend hieraan is het wenselijk om binnen de eigen organisatie heldere en
stabiele kaders te ontwikkelen (bijvoorbeeld een beleidslijn), over hoe er vanuit de
organisatie wordt geparticipeerd. Belangrijk hierbij is om een dergelijk kader niet
rigide te hanteren, accenten moeten per project kunnen worden aangebracht.
Bij participatie is het belangrijk om te streven naar een meer structurele relatie met
de omgeving, niet incidenteel voor het project. Dit is lastig te realiseren,
omdat projecten geen structurele basis kennen (project afgerond is ontbinding
projectgroep).
De mindset zou vaker mogen zijn dat participatie bijdraagt aan alternatieve
oplossingen en varianten. Participatie bijvoorbeeld als trechterproces bij het opstellen
van een milieueffectrapportage.
Vaak komt er binnen een organisatie een veelvoud aan ideeën en suggesties om
vorm te geven aan participatie. Slechts een klein deel hiervan wordt ook
daadwerkelijk ingevuld. Ga zorgvuldig om met het benutten van alle goede ideeën en
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Aspecten van stakeholderanalyse en (verplichte) participatie
suggesties.
•
•
•
Kansen en risico‟s

•
•

•

•
Resumerend

•

•

Participatie leidt mogelijk tot betere oplossingen en vergroot de gebiedskennis.
Goede participatie zorgt voor meer draagvlak en levert tips voor de uitvoeringsfase
(realisatie).
Participatie draagt daarnaast bij aan een minnelijke en soepele wijze van
grondverwerving. Meer minnelijke verwerving.
Door te participeren wordt historische kennis uit het gebied beter benut.
Dit kan waardevolle informatie leveren voor de uitvoeringsfase van het project.
Indien participatie binnen een omgeving een meer structureel karakter krijgt:
zorg voor vaste gezichten en een heldere communicatielijn
(c.q. omgevingsmanagement).
Participatie (als aantoonbare verplichting) wordt binnen de casestudy gezien als
meest ingrijpende wijziging van de Omgevingswet, bij overgang van
Provinciaal Inpassingsplan naar Projectbesluit.
Aanvankelijk was er hierbij enige scepsis, vervolgens werden vooral meer kansen en
voordelen van participatie gezien (zoals hierboven genoemd).
Het blijkt vooral een kwestie van er bewuster mee omgaan (op alle niveaus van de
organisatie), explicieter maken van participatie in de voorfase van een project
(dan kan het bijdragen aan betere oplossingen en meer draagvlak).
Dit vraagt aanpassing in cultuur en gedrag en om een (nog) betere samenwerking
tussen beleid en uitvoering (binnen de provincie).

Tabel 1: Constateringen rondom participatie

4.1.4

M.e.r.- plicht

Vervolgens hebben we in de workshops gekeken naar de milieueffectrapportage en bijbehorende procedure.
In onderstaande tabel gaan we in op de impact van de Omgevingswet op dit aspect.
m.e.r.- procedure & MER
•

Kenmerken in bestaande
situatie “was”

Voor de parallelstructuur A12 zijn twee m.e.r.- procedures doorlopen en derhalve
twee milieueffectrapportages opgesteld, enerzijds voor de Extra Gouwekruising en
anderzijds voor ontwikkeling Zuidplaspolder. Beide rapportages waren een bijlage bij
het Provinciaal Inpassingsplan en het bestemmingsplan.

Kenmerken in nieuwe situatie •
“wordt”

De m.e.r.- plicht blijft voor dit type projecten van deze omvang onder de
Omgevingswet gewoon van kracht. De rol van de commissie MER blijft overeind.

•

Belangrijkste verschillen

•
•

•
Veranderopgave
consequenties

•

•

Kansen en risico’s

Nu: MER is vooral gericht op het in beeld brengen van de verschillende effecten voor
de mogelijke alternatieven, minder op participatie met de omgeving
(hetgeen onder de Omgevingswet belangrijker wordt).
Moment van raadplegen van de Commissie voor de MER kan vaker en meer
strategisch worden benut.
Nieuw: participatie gebruiken om meerdere alternatieven te ontwikkelen en op deze
manier proberen de omgeving beter en directer in het project te betrekken.
Tijdens de workshops kwamen geen andere aandachtspunten of consequenties naar
voren dan hierboven reeds benoemd.
We zien vooral uitdaging in het feit dat er binnen de m.e.r.- procedure een duidelijke
kans ligt om participatie met de omgeving vaker actiever toe te passen. Dit draagt bij
aan goede alternatieven voor het MER als ook aan draagvlak binnen de omgeving.
Het mes snijdt hier aan twee kanten.
Belangrijkste koppelkans is het gezamenlijk uitvoeren van participatie, namelijk
participatie in het kader van de MER enerzijds en participatie in het kader van het
Projectbesluit anderzijds.
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Resumerend

•

M.e.r.- verplichting blijft ongewijzigd voor dit type projecten van deze omvang.

Tabel 2: Veranderingen in de m.e.r. plicht

4.1.5

Lokale afwegingsruimte

Verder krijgen (lokale) overheden met de invoering van de Omgevingswet meer (bestuurlijke)
afwegingsruimte in de normeringen. Niet langer worden alle normen, bijvoorbeeld op het gebied van geluid
of bodem, vanuit Den Haag voorgeschreven. De Omgevingswet, met name het Besluit kwaliteit
leefomgeving, geeft lokale overheden meer dan nu mogelijkheden om op lokaal niveau een eigen afweging
te maken. Om bijvoorbeeld, wanneer er in specifieke gebieden binnen de gemeente vaak sprake is van
overschrijding van de geluidnormen, strengere geluidnormen op te nemen in het Omgevingsplan.
Deze normen kunnen bij besluit voor de gehele gemeente gaan gelden, terwijl lokale overheden ook de
mogelijkheid krijgen om hierin per regio, gebied of perceel in te variëren. In het ene gebied kunnen derhalve,
om in dit voorbeeld te blijven, strengere geluidnormen gaan gelden dan in het andere gebied.
Uit onderstaande afbeelding wordt duidelijk binnen welke thema‟s lokale overheden afwegingsruimte krijgen
in de normeringen die ze toepassen.

Figuur 4 Lokale afwegingsruimte

Hieronder gaan we nader in op de thema‟s uit bovenstaand figuur:
1. Lucht: voor het lokale normatief stelsel rondom het thema lucht geldt dat in het Besluit kwaliteit
leefomgeving een maximale waarde wordt gegeven. Hier mag een lokale overheid niet boven gaan zitten
qua normeringen in het Omgevingsplan.
2. Externe veiligheid: ook voor dit thema geldt een maximale waarde.
3. Geluid: voor dit thema wordt vanuit Den Haag een defaultwaarde meegegeven (bijvoorbeeld rondom
industrielawaai), met daarbij een maximale waarde waar lokale overheden niet bovenuit mogen komen
qua geluidnormeringen in het Omgevingsplan. De afwegingsruimte voor een lokale overheid zit derhalve
in de ruimte tot de maximale waarde is bereikt.
4. Trillingen: ook voor het thema trillingen geldt deze benadering (vergelijkbaar met geluid).
5. Geur: ook voor het thema geur geldt deze benadering (vergelijkbaar met geluid).
6. Bodem: ook voor het thema bodem geldt deze benadering (vergelijkbaar met geluid).
7. Licht: het thema lichthinder valt onder de zogenaamde “vrije regelruimte”. Hiervoor wordt geen enkele
waarde voorgeschreven vanuit Den Haag. Lokale overheden zijn hiermee volledig zelf aan zet wanneer
het aan komt op het afwegen en normeren van licht(hinder).
8. Andere thema’s: ook voor eventuele andere beleidsthema‟s (indien niet hierboven genoemd) geldt deze
benadering (vrije regelruimte).
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In onderstaande tabel geven we aan wat er rondom lokale afwegingsruimte uit de workshops naar voren
kwam.
Afwegingsruimte afstemmen en benutten
•

Kenmerken in bestaande
•
situatie “was”
•

•

Kenmerken in nieuwe
situatie “wordt”

•

•

Vooralsnog is onvoldoende duidelijk wat de effecten rondom dit thema
(afwegingsruimte) zijn van invoering van de Omgevingswet voor een project als de
parallelstructuur A12.

•

Een vraag die daarnaast naar voren kwam is wat er allemaal programmatisch
(Programma, ander kerninstrument uit de Omgevingswet) te regelen is (of juist
geregeld moet worden). Dit is voor de deelnemers nog onduidelijk.
Ook consequenties van verplichte monitoring zijn momenteel nog onvoldoende in
beeld te brengen.
Dit alles gebaseerd op de vier Algemene Maatregelen van Bestuur
(AMvB‟s van juli 2016, dus nog niet de nieuwe versie van juli 2017).

•
•

•

Kansen en risico’s
•

•
•
Resumerend

Grote vraag is hoe afstemming tussen gemeenten loopt zodra zij beschikken over
lokale afwegingsruimte die de Omgevingswet hen biedt. De verwachting is dat lokale
verschillen qua normeringen hierdoor toenemen.
Een andere vraag hierbij is ook welke rol het Projectbesluit hierbij gaat spelen.
In principe lijkt dit een instrument om gelijke normeringen te laten gelden voor het
gehele projectgebied.
Het instrument (Projectbesluit) dwingend toepassen (vanuit de provincie) richting
lokale overheden wordt minder gewenst geacht (maar is feitelijk wel een stok achter
de deur). Indien normen in het Projectbesluit worden vastgelegd gelden zij voor het
gehele gebied waarop het projectbesluit betrekking heeft en werken zij door richting
Omgevingsplannen.
Bij uitstek dient de voorfase van een project te worden benut om afwegingsruimte
binnen en tussen overheden af te stemmen (en eventueel te compenseren).
Zij kunnen worden vastgelegd in het Projectbesluit.

•
Belangrijkste verschillen

Veranderopgave
consequenties

De conclusies en aanbevelingen uit het destijds uitgevoerde akoestisch onderzoek
zijn gevolgd en de maatregelen gerealiseerd.
Daarnaast was er ambtelijk overleg, bijvoorbeeld over lucht en verkeersaantrekkende
werking.

Er zal onder de nieuwe wetgeving meer afstemming en sturing tussen lokale
overheden in het begin van het (ruimtelijk) proces nodig zijn. Dit omdat een
vergroting van de lokale (bestuurlijke) afwegingsruimte voor infraprojecten kan leiden
tot grotere verschillen qua normeringen. Hierdoor is harmonisatie van regels op
sommige locaties wenselijk. Het is zaak om hier vroegtijdig op te sturen en
anticiperen.
Daarnaast is de vraag ook welke rechtszekerheid burgers en bedrijven (zoals een
aannemer) straks hebben door de lokale afwegingsruimte. Weet deze van tevoren
waar hij aan toe is of wordt telkens lokaal maatwerk gemaakt?
Vraag blijft hoe de “afwegingsruimte” voor lokale overheden precies gaat werken
voor een project als deze.
Een vervolgvraag hierop is hoe de afwegingsruimte door lokale overheden allemaal
(als ook “het beste”) kan worden benut. De thema‟s waarop afwegingsruimte is zijn
bekend. Zo geldt er voor lucht en externe veiligheid een maximale waarde, voor
geluid, geur, trillingen en bodem geldt een bandbreedte (met defaultwaarde vanuit de
Rijksoverheid) waarbinnen lokale afwegingsruimte mogelijk.

Tabel 3: Bevindingen afwegingsruimte

4.1.6

Procedurele aspecten en planning

Tijdens de workshops is ook gekeken naar diverse procedurele- en planningsaspecten en (wettelijke)
termijnen rondom ruimtelijke procedures. In onderstaande tabel vatten we deze samen.
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Procedurele aspecten, planning en termijnen
•

Kenmerken in bestaande
•
situatie “was”
•

Kenmerken in nieuwe
situatie “wordt”

•
•

Kansen en risico’s

Belangrijkste verschil binnen dit thema is de invloed van participatie. Doordat er naar
verwachting meer in de voorfase zal worden geparticipeerd zullen bepaalde
processtappen in de ruimtelijke procedure anders en/of sneller kunnen worden
doorlopen. Het is belangrijk om hier bewust bij stil te staan en deze te overwegen.

•

Projectbesluit is Gedeputeerde Staten-procedure.

•

Er zijn geen duidelijke kansen en/of risico‟s naar voren gekomen tijdens de
workshops.

•

Beperkt verschil (enkele maanden) vanwege vaststelling Projectbesluit door GS in
plaats van (PIP) PS.
Nog onvoldoende in beeld hoe alle termijnen er in detail uitzien.

Resumerend
•

4.1.7

Projectbesluit wordt vastgesteld door Gedeputeerde Staten, hierdoor circa één
tot twee maanden tijdwinst.
Raad van State procedure staat straks 0,5 jaar voor.

•
Belangrijkste verschillen

Veranderopgave
consequenties

Besluitvorming inzake het Provinciaal Inpassingsplan nu nog door Provinciale Staten.
Bestemmingsplan door Gemeenteraad.
Periode bezwaren Raad van State gaat nu conform Crisis en Herstel Wet.

Informatievoorziening

Een ander belangrijk thema is informatievoorziening. Onder de
Omgevingswet wordt meer informatie digitaal gemaakt en beschikbaar.
Bijvoorbeeld diverse onderzoeken (geluid, bodem, ecologie, et cetera.)
en besluiten (vergunningen, enzovoorts). Het Digitaal Stelsel
Omgevingswet (DSO) moet hierin voorzien en is in ontwikkeling.
Hoe werkt dit bijvoorbeeld door naar Omgevingsplannen?
In onderstaande tabel geven we aan wat uit de workshops naar voren
kwam.
Informatievoorziening, extra eisen en doorwerking in Omgevingsplannen
•

Kenmerken in bestaande •
situatie “was”
•

•
•
Kenmerken in nieuwe
situatie “wordt”
•

•

Belangrijkste verschillen •

Huidige situatie: 2 inpassingsplannen Waddinxveen
(zonder gedetailleerde vormvoorschriften) en 1 Bestemmingsplan Zuidplas
Uitgewerkte plannen zijn gepresenteerd en vastgesteld.
Groot aantal vergunningen volgens bestaande procedure zonder gedetailleerde
vormvoorschriften.
Projectbesluit met vormvoorschriften (digitaal, geogerefereerd en gestandaardiseerd)
dat doorwerkt in Omgevingsplan gemeente.
Vanaf bekendmaking van het voornemen tot Projectbesluit reeds
informatieverstrekking met vormvoorschriften, want uitgangspunt is gelijk
informatieniveau voor alle belanghebbenden.
Vergunningen straks volgens nieuwe digitale procedure en volgens gedetailleerde
standaards- en vormvoorschriften (al zijn vergunningen in huidig Omgevingsbesluit
nog niet aangewezen als verplicht digitaal Omgevingsdocument).
Volledig traceerbaar en transparant proces, conform DSO (digitale) standaarden en
geogerefereerd ontwerpbesluit en besluit. Zowel bij opstellen als aanbieden van het
(ontwerp)besluit en bijlagen (eisen voor overheden).
Vergelijkbaar voor alle betrokkenen en belanghebbenden, transparant digitaal
gestandaardiseerd proces (al zijn vergunningen in huidig Omgevingsbesluit nog niet
aangewezen als verplicht digitaal Omgevingsdocument).
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Informatievoorziening, extra eisen en doorwerking in Omgevingsplannen
Veranderopgave
consequenties

Kansen en risico’s

•

Minder beschreven documenten, aanzienlijk meer gestandaardiseerde
informatiemodellen. Zowel voor Projectbesluit, Omgevingsplannen als
vergunning(aanvragen).

•

Kosten van aanpassing naar DSO- vormvoorschriften en digitale standaard
(implementatie van het Digitale Stelsel Omgevingswet) worden als risico gezien.
Voor participatie en een transparant proces is informatievoorziening voorwaarde,
daarmee kans op procesverbetering en bijdrage in optimaler resultaat.

•

•
Resumerend

•
•

Consequenties van extra eisen informatievoorziening zijn fors, voor invoering van de
Omgevingswet zijn deze rand voorwaardelijk
Interactie en volledig transparante informatievoorziening voor eenieder is
uitgangspunt
Consequenties zitten vooral in aanpassing (en de implementatie) van volledig werken bedrijfsproces, dan als consequenties voor enkel specifiek project te benoemen.

Tabel 4: Informatievoorziening, extra eisen en doorwerking in Omgevingsplannen

4.2

Uitvoering/realisatie

Nu hierboven het onderdeel „Planvorming‟ aan de orde is geweest gaan we hierna in op het onderdeel
„Uitvoering/realisatie‟. Onder „uitvoering/realisatie‟ verstaan we in dit geval contractvorming en vooral het
aanvragen van vele vergunningen in de realisatiefase van het project. Welke impact heeft de Omgevingswet
hierop?

4.2.1

Vergunningen

Ten aanzien van toekomstige vergunningsprocedures onder de Omgevingswet geldt bij projecten als de
parallelstructuur A12 dat: “het 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
omgevingsvergunningen meer nodig zijn ter uitvoering van het project.”
Kortom: het projectbesluit biedt de mogelijkheid om losse separate vergunningen (zoals we dat nu kennen)
te integreren/vervangen. Dit vergt echter wel een uitdrukkelijk besluit op grond van artikel 5.50 lid 2 onder a
van de Omgevingswet: “Voor zover dat uitdrukkelijk in het projectbesluit is bepaald, geldt het projectbesluit:
a. als omgevingsvergunning voor de activiteiten ter uitvoering van het projectbesluit“. Het projectbesluit
treedt dan in de plaats van diverse losse vergunningen. Het aantal vergunningen neemt hierdoor af.
Indien in plaats van een projectbesluit wordt gekozen voor de mogelijkheid tot het wijzigen van één of
meerdere Omgevingsplan(nen), om een initiatief ruimtelijk in te passen, kunnen eventuele benodigde
vergunningen veelal niet in het Omgevingsplan worden geïntegreerd (zoals dat in het projectbesluit wel kan).
Hiervoor dienen losse besluiten te worden genomen door het bevoegd gezag, die overigens mogelijk wel
gezamenlijk met een te wijzigen Omgevingsplan kunnen worden voorbereid en gecoördineerd
(gelijke besluitvorming maar separate besluiten) op grond van een coördinatieregelen (zie bijvoorbeeld
onderstaande alinea).
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Ook besluiten op grond van een andere wet dan de Omgevingswet kunnen op grond van artikel 5.50 lid 2
onder b van de Omgevingswet in het projectbesluit worden meegenomen. U kunt hierbij denken aan een
Verkeersbesluit op grond van de Wegenverkeerswet. Als op grond van artikel 5.43 eerste of tweede lid van
de Omgevingswet de coördinatieregeling van toepassing is, vallen de separate vergunningen onder die
regeling.
Initiatiefnemer kan er daarnaast voor kiezen om benodigde toestemmingen niet in het projectbesluit te
integreren. Dit is immers goed voorstelbaar bij complexe en langlopende projecten, waar de overheid voor
de uitvoering een marktpartij inschakelt via bijvoorbeeld een DBFM- contractvorm. Indien dit het geval is,
mogelijk indien de uitvoering van het projectbesluit gefaseerd plaatsvindt, kan initiatiefnemer de benodigde
toestemmingen (zoals een Omgevingsvergunning) op een later moment aanvragen. Ten tijde van de
vaststelling van het projectbesluit dient dan wel inzichtelijk te zijn dat het projectbesluit daadwerkelijk
uitvoerbaar is (dat wil zeggen: dat de vereiste vergunningen zullen worden verleend). Dit kan bijvoorbeeld
worden aangetoond door het uitvoeren van divers onderzoek (zoals geluid, externe veiligheid, ecologie,
enzovoorts), waaruit duidelijk wordt of dergelijke aspecten vergunningverlening in de weg staan.
Los van het projectbesluit geldt bij Omgevingsvergunningen, het uitgangspunt onder de Omgevingswet, dat
de gemeente bevoegd gezag is. Bij Omgevingsvergunningen (nieuwe benaming, is nu nog
Watervergunning) op grond van de huidige Waterwet geldt dat het waterschap bevoegd gezag is. Tenzij er
bijvoorbeeld sprake is van bovenlokale of bovenregionale afweging. Daarnaast zijn bevoegdheden tussen
overheden makkelijker overdraagbaar.
Qua procedure is de reguliere procedure uit de Algemene wet bestuursrecht het uitgangspunt (hoofdregel):
• 8 weken reguliere proceduretijd;
• 4 weken extra indien advies met instemming (van een andere overheid) vereist is;
• 6 weken extra (eenmalig) indien het bevoegd gezag (logischerwijs) niet in staat is om binnen de reguliere
acht weken te besluiten;
• 6 weken inzageperiode.
In totaal kan de reguliere procedure onder de Omgevingswet derhalve een periode van maximaal 24 weken
beslaan (inclusief inzageperiode en exclusief bezwaar en/of beroep). Een verschil met de huidige situatie is
de 4 weken extra voor een advies met instemming, terwijl de eenmalige termijn waarmee het bevoegd gezag
de beslistermijn kan verlengen terug gaat van 8 naar 6 weken.
Besluiten treden in werking 4 weken na bekendmaking van het besluit of melding van het voornemen.
De vergunning van rechtswege (lex silencio positivo) is onder de Omgevingswet niet langer van toepassing.
Wel wordt een verbod om te starten zonder melding als instrument aan de Omgevingswet toegevoegd.
Initiatiefnemer dient het initiatief dan ook altijd te melden bij het bevoegd gezag.
In de workshops hebben we dit alles op het project Parallelstructuur A12 toegepast. Allereerst is in bijlage A
het overzicht te vinden van alle vergunningen die voor het project zijn aangevraagd. Per type toestemming
(lees: vergunning, ontheffing, melding of anders) is gekeken of deze onder de reikwijdte van de
Omgevingswet valt. En of er wijzigingen in proceduretijd en/of bevoegd gezag te verwachten zijn. Dit heeft
geresulteerd in onderstaande was-wordt-tabel.
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Figuur 5 Was-wordt-tabel Vergunningen
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In onderstaande tabel hebben we de belangrijkste aspecten uit de workshops rondom het thema
vergunningen voor u samengevat.
Vergunningen
•

Vanwege praktische redenen en urgentie (vanwege moment/tijd van het jaar)
zijn de flora/fauna vergunningen (bij EZ) en kapvergunningen (gemeente) door de
provincie aangevraagd, overige vergunningen door aannemer in de uitvoeringsfase
(DCM- contract).

•

Betreft gelijke keuze als nu: liefst alles bij de aannemer, in principe geen
verandering.
Vraag is nog wel in welke mate je wil sturen en nadrukkelijk aan
vergunningenmanagement wilt doen als opdrachtgever (meer sturend)
of geïnformeerd wil zijn over voortgang of kritieke kwesties (meer reactief).

Kenmerken in bestaande
situatie “was”

Kenmerken in nieuwe
situatie “wordt”

•

•

•
Belangrijkste verschillen
•

•

Geen principiële veranderingen, mogelijke wijziging zijn meer afhankelijk van
contractvorm of planning, niet door nieuwe Omgevingswet of verplichting van
projectbesluit. Al biedt het projectbesluit wel de mogelijkheid tot een meer integrale
vorm van vergunningverlening. Vergunningen die hierin niet worden geïntegreerd
worden in een latere fase door de aannemer bij het betreffende bevoegd gezag
aangevraagd (indien het over „water‟ gaat bij het waterschap, „bouwen‟ bij de
gemeente, enzovoorts). Het belang van strategisch vergunningenmanagement
neemt hierdoor toe.

•

Verwachting is versnippering van aanvraag van vergunningen door aannemer om zo
risico‟s in voortgang en uitvoering te kunnen spreiden en beheersen. We verwachten
niet dat de Omgevingswet op dit punt tot meer integraliteit leidt.
Aannemer zal bewust ook naar meer optimalisatie zoeken.
Hamvraag: wat is het effect van of zoveel mogelijk bundelen of knippen van
vergunningen in werkvolume, onderzoekslasten, kansen/risico en leges?

Veranderopgave
consequenties

Kansen en risico’s

Geen principiële veranderingen, integraal afwegen (onderdeel Projectbesluit) kan,
maar is waarschijnlijk in praktijk niet logisch en kan in detail niet een als aannemer
DO (Definitief Ontwerp) nog moet maken.
Aannemer heeft dezelfde keuzes als momenteel het geval is (integraal of juist alles
los aanvragen). Keuze hangt af van het risicoprofiel van het project en wanneer
gegevens (zoals ontwerp) beschikbaar komen.
Meer dan nu verwachten we dat het belang van strategisch
vergunningenmanagement toeneemt. In het projectbesluit bestaat een ruimte
mogelijkheid om diverse vergunningenelementen (toestemmingen) te integreren. Het
tijdig en strategisch nadenken, vanuit zowel het perspectief van de initiatiefnemer als
het bevoegd gezag, veel crucialer dan nu.

•
•

•

•
Resumerend
•

Feitelijk geen grote verschillen met huidige proces, mogelijkheid tot integrale
vergunningverlening volgens de wet, maar met regelmaat niet praktisch uitvoerbaar
want aannemer moet uitwerking in DO (met consequenties voor
uitvoeringsvergunningen) nog vormgeven in een latere fase.
Hierop aansluitend is het erg belangrijk om, gezien de mogelijkheden tot meer
integraliteit in het projectbesluit, tijdig en strategisch over het
vergunningenmanagement na te denken. Meer dan nu verwachten we dat het belang
van strategisch vergunningenmanagement toeneemt.
Overheden zien een risico in het aanvragen van zoveel mogelijk losse vergunningen
door aannemer omdat hierdoor de werkvoorraad toe kan nemen
(of in ieder geval niet afneemt). Al zal aannemer ook willen optimaliseren. Vraag is
wat de effecten zijn in werkvolume, kansen/ risico en leges.

Tabel 5: Bevindingen maatregelen
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4.2.2

Contractvorming

Daarnaast hebben we tijdens de workshops gekeken wat de impact van de Omgevingswet zou kunnen zijn
op de contractvormen waarmee dergelijke projecten in de markt worden gezet. En waar welke risico‟s
worden neergelegd (opdrachtgever/opdrachtnemer). Hoofdlijn hieruit is dat eventuele consequenties op dit
punt nu nog onduidelijk en weinig tastbaar zijn. Verwacht wordt dat de Omgevingswet een lage impact op dit
thema heeft, zie ook onderstaande tabel.
Aspect contractvorming, zowel keuze vorm als aanbestedingsproces
•
Kenmerken in bestaande
situatie “was”

•

•
•
Kenmerken in nieuwe
situatie “wordt”

Huidige contractvorm bij de parallelstructuur A12 was een DCM-contract
(Design, Construct en Maintain).
Aanbesteding heeft plaatsgevonden op basis van het tempo van de
contractvoorbereiding en grondverwerving.
Waarschijnlijk zou de provincie Zuid-Holland in de nieuwe situatie ook weer kiezen
voor DCM-contractvorm.
De aanbesteding is in dit geval (PSA12) snel en voorspoedig verlopen.
Het momentum van aanbesteding kan mogelijk aan verandering onderhevig zijn als
gevolg van invoering van de Omgevingswet. Indien het participatietraject tijdig en
soepel wordt doorlopen leidt dit waarschijnlijk tot minder bezwaar en beroep en
minder lange procedures bij de Raad van State. Aanbesteding zou hierdoor in
sommige gevallen op een eerder moment kunnen plaatsvinden (indien gronden tijdig
verworven zijn).

Belangrijkste verschillen

•

Geen verschillen verwacht als gevolg van invoering van de Omgevingswet.

Veranderopgave
consequenties

•

Geen veranderopgave verwacht als gevolg van invoering van de Omgevingswet.

•

Aanvankelijk werd verwacht dat door de toenemende lokale afwegingsruimte
(verschillende normen per lokale overheid) meer risico‟s zouden ontstaan voor de
contractvorming vanwege een veranderend risico voor aannemer. Dit aspect moet
echter in eerdere fase dan de contractvorming en gunning (bij het projectbesluit) zijn
afgewikkeld.

•

Voor contractvorming (model, risico‟s, aanbesteedbaarheid) heeft deze wetswijziging
geen noemenswaardige of bijzondere consequenties.

Kansen en risico’s

Resumerend

Tabel 6: Invloed Omgevingswet op contractvorming
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5

RESULTATEN EN BEVINDINGEN

Op basis van de analyse, de inbreng en gevoerde discussies in de workshops van de verschillende thema‟s
en gebaseerd op de ervaringen in het uitgevoerde project komen we tot onderstaande bevindingen als
resultaat van deze casestudy. Uiteraard is dit nog met de kanttekening dat de Omgevingswet op diverse
onderdelen nog moet worden uitgewerkt door de wetgever. De conclusies zijn:
•

Participatie (als aantoonbare verplichting bij Omgevingsvisie, Omgevingsplan, Projectbesluit en
vergunningaanvraag) wordt gezien als meest ingrijpende wijziging door invoering van de Omgevingswet.
Dit vraagt om een doordacht participatieproces en actief stakeholdermanagement, bij uitstek in de
voorfase van projecten. Dit is echter ook een cultuuraspect: vraagt overwinnen van voorbehoud en
scepsis, meer interactie en samenwerking tussen beleid en uitvoering. Op die manier kan participatie
bijdragen aan aan betere oplossingen en breder draagvlak.

•

M.e.r.- plicht: de m.e.r.- plicht blijft naar verwachting ongewijzigd voor dit type projecten ten gevolge van
de invoering van de Omgevingswet. Dit wordt in deze casestudy daarom niet per sé als een verandering
of veranderopgave gezien. Wel zien we een koppelkans, door participatie die verplicht is bij het
Projectbesluit en/of Omgevingsplan te koppelen aan meer participatie in het MER- traject
(varianten, afweging en trechtering). Beide vormen kunnen gezamenlijk worden uitgevoerd, waardoor het
MER meer en vaker strategisch kan worden ingezet richting de omgeving.

•

Lokale afwegingsruimte: de vraag blijft vooralsnog hoe de “afwegingsruimte” voor lokale overheden
precies gaat werken voor een project als deze. Een vervolgvraag hierop is hoe de afwegingsruimte door
lokale overheden allemaal (als ook “het beste”) kan worden benut. Welke vormen en varianten hierin
mogelijk zijn.

•

Procedurele aspecten en planning: momenteel is nog onvoldoende in beeld en vastgelegd hoe alle
termijnen (zowel bij ruimtelijke procedures als vergunningverlening) er in detail uit gaan zien.
Daarmee lijkt er vooralsnog slechts sprake van een beperkt verschil (enkele maanden) doordat het
projectbesluit door Gedeputeerde Staten wordt vastgesteld (waar dat nu nog Provinciale Staten is voor
het Provinciaal Inpassingsplan).

•

Informatievoorziening: de consequenties van extra eisen omtrent informatievoorziening zijn fors,
voor invoering van de Omgevingswet zijn deze randvoorwaardelijk. Interactie en volledig transparante
informatievoorziening voor eenieder is het uitgangspunt. Consequenties zitten vooral in aanpassing
(en de implementatie) van een volledig werk- en bedrijfsproces, niet zozeer in een specifiek project.

•

Vergunningen: feitelijk komen er geen grote verschillen met de huidige praktijk naar voren.
De Omgevingswet biedt meer dan nu de mogelijkheid tot een integraal projectbesluit als ook het
bundelen van vergunningen in een gecoördineerde procedure. Hierdoor is het erg belangrijk om tijdig en
strategisch over het vergunningenmanagement na te denken. Meer dan nu verwachten we dat het belang
van strategisch vergunningenmanagement toeneemt. De praktische uitvoerbaarheid van deze integraliteit
is echter laag, want een aannemer moet de plannen nog uitwerken in een Definitief Ontwerp (DO)
(met consequenties voor uitvoeringsvergunningen). Dit vindt plaats in een latere fase
(na het projectbesluit). Belangrijkste vraag is in welke mate je als opdrachtgever aan actief
vergunningenmanagement wilt doen. Of wil je alleen worden geïnformeerd over status en mogelijke
issues tijdens het vergunningentraject?

•

Contractvorming: voor contractvorming (model, risico‟s, aanbesteedbaarheid) heeft deze wetswijziging
geen noemenswaardige of bijzondere consequenties.
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BIJLAGE A

AANGEVRAAGDE VERGUNNINGEN PSA12

Hieronder treft u het vergunningenoverzicht aan, met daarin alle vergunningen die door zowel Provincie
Zuid- Holland als opdrachtgever als de aannemer (opdrachtnemer) zijn aangevraagd.
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Project: Parallelstructuur A12 - Prov. Zuid-Holland
Contract: DOS-2012-0006024
Doc.kermerk: 121443-320-00000-c20-REG-13-683

20-dec-13

16

10

20-jun-14

-

1-aug-14

EGK.OG.03

OG

-

BO Kruising spoorlijn Alpen

Vergunning Spoorwegwet

ProRail

22-mei-14

16

10

20-nov-14

22-okt-14

1-jan-15

Verkeersbesluit (Wvv)

Provincie Zuid-Holland

20-sep-15

16

10

20-mrt-16

-

1-mei-16

datum beschikking, gepland

datum aanvraag, gepland

Aanvrager

Beschikking verloopt op

Provincie Zuid-Holland

Datum gewenste
beschikbaarheid

IP Extra Gouwekruising

publiekrechtelijke toestemming Bevoegd Gezag

datum beschikking, werkelijk

wettelijke termijn tot Beschikking
(weken)

BO Ruimtelijke inpassing

Objectnaam/ doel van de vergunning

datum aanvraag, werkelijk

-

status

OG

Clusternummer

EGK.OG.01

vergunningnummer korte
proj.code-xxx

wettelijke termijn tot OntBesch
(weken)

118

Correspondentieadres

postcode

plaats

Postbus 19530

2500 CM

Den Haag

Postbus 19530

2500 CM

Den Haag

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

ad Rijn - Gouda
EGK.OG.07

OG

-

EGK.OG.08

OG

-

Wijzigingen provinciale
wegen (bebording etc.
EGK, N454, N207, N452)
BO Verstoring flora en fauna - bouwwerkzaamheden

Ontheffing FF-wet

DR Min. EL&I

31-aug-13

18-jul-13

0

16

7-nov-13

18-dec-13

1-feb-14

EGK.OG.14

OG

-

BO Kappen houtopstanden

Omgevingsvergunning
(Wabo, rooien)

Gemeente Waddinxveen

26-okt-13

17-sep-13

0

8

12-nov-13

8-nov-14

1-feb-14

EGK.OG.19

OG

-

BO Verstoring flora en fauna - sloopwerkzaamheden

Ontheffing FF-wet

DR Min. EL&I

31-aug-13

13-jan-13

0

16

5-mei-13

17-dec-13

1-feb-14

Postbus 19530

2500 CM

Den Haag

Postbus 100

2910AC

Nieuwerkerk aan
den Ijssel

Postbus 19530

2500 CM

Den Haag

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

MDB.OG.01

OG

-

BO Ruimtelijke inpassing

IP Gouweknoop

Provincie Zuid-Holland

15-jun-11

16

10

14-dec-11

-

25-jan-12

MDB.OG.02

OG

-

BO Ruimtelijke inpassing

BP Gouweknoop

Gemeente Zuidplas

22-mei-12

16

10

20-nov-12

-

1-jan-13

MDB.OG.03

OG

-

BO Kruising spoorlijn Den Haag - Utrecht

Vergunning Spoorwegwet

ProRail

22-mei-14

16

10

20-nov-14

22-okt-14

1-jan-15

MDB.OG.05

OG

-

Verkeersbesluit (Wvv)

Provincie Zuid-Holland

21-aug-15

16

10

19-feb-16

-

1-apr-16

MDB.OG.06

OG

-

BO Verstoring flora en fauna - bouwwerkzaamheden

Ontheffing FF-wet

DR Min. EL&I

31-aug-13

18-jul-13

0

16

7-nov-13

18-dec-13

1-feb-14

MDB.OG.14

OG

-

BO Kappen houtopstanden

Omgevingsvergunning
(Wabo, rooien)

Gemeente Waddinxveen

26-okt-13

17-sep-13

0

8

12-nov-13

8-nov-14

1-feb-14

MDB.OG.18

OG

-

BO Verstoring flora en fauna - sloopwerkzaamheden

Ontheffing FF-wet

DR Min. EL&I

31-aug-13

11-jan-13

0

16

3-mei-13

17-dec-13

1-feb-14

EGK.OG.51

ON

BO Slopen woning Akkeroord 4a

Gemeente Waddinxveen

18-jul-14

24-jun-14

0

4

22-jul-14

2-jul-14

15-aug-14

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

EGK.ON.02

ON

Omgevingsvergunning
(slopen)
Omgevingsvergunning (Wabo,
aanleg)
Omgevingsvergunning (Wabo,
aanleg)
Omgevingsvergunning (Wabo,
aanleg)
Omgevingsvergunning (Wabo,
bouwen)

Gemeente Waddinxveen

25-apr-14

20-jun-14

0

8

15-aug-14

7-aug-14

1-aug-14

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen

25-apr-14

20-jun-14

0

8

15-aug-14

7-aug-14

1-aug-14

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen

25-apr-14

20-jun-14

0

8

15-aug-14

7-aug-14

1-aug-14

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen

16-feb-16

0

8

12-apr-16

24-mei-16

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

cl001

EGK.ON.03

ON

cl001

EGK.ON.04

ON

cl001

EGK.ON.06

ON

cl012

Wijzigingen provinciale weg (bebording etc. MDB)

BO Uitvoeren werk/werkzaamheden in

Gasleiding (IP EGK art 6.6)
BO Uitvoeren werk/werkzaamheden in
Waterleiding (IP EGK art 7.4)
BO Uitvoeren werk/werkzaamheden in
Waterkering (IP EGK art 8.4)
- Aanpassen fietspad A 12 Winterdijk (aanpassen
constructie)
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ON

cl006

EGK.ON.09

ON

cl006

EGK.ON.10

ON

EGK.ON.17

ON
ON

(KF)
BO Bouwen kw kruising Kanaaldijk (N454),
industrieterrein Zuid, Wilhelminakade
BO Bouwen brug kruising Gouwe, N207 (KG),
beschoeiing.
BO Bouwen kruising watergang Winterdijk (KH)

cl006
cl011

BO Bouwen geluidschermen
BO Onttrekken grondwater,

28-sep-15

12-feb-15

0

8

9-apr-15

25-mrt-15

4-jan-16

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen

7-sep-14

9-okt-14

0

8

4-dec-14

27-nov-14

14-dec-14

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen

7-sep-14

9-okt-14

0

8

4-dec-14

27-nov-14

14-dec-14

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

Omgevingsvergunning (Wabo,
bouwen)
Omgevingsvergunning (Wabo,
bouwen)
Watermelding

Gemeente Waddinxveen

28-sep-15

19-jun-15

0

8

14-aug-15

28-jul-15

4-jan-16

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

27-nov-14

2-mei-16

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

Postbus 4059

3006AB

Rotterdam

ON

ON

ON

EGK.ON.28

ON

cl013

ON

cl003

ON

cl007

Datum gewenste
beschikbaarheid

datum aanvraag, gepland

datum beschikking, gepland
4-dec-14

5-jun-15

11-jun-15

0

4

9-jul-15

29-jun-15

3-jul-15

24-jun-15

16-jun-15

0

1

23-jun-15

6-jul-15

1-jul-15

Postbus 4059

3006AB

Rotterdam

29-jun-15

25-jun-15

0

4

23-jul-15

9-jul-15

27-jul-15

Postbus 156

2300AD

Leiden

BO Saneren van landbodem - asfaltdepot

Saneringsbeschikking Wet
bodembescherming (Wbb)

Provincie Zuid-Holland

14-mrt-14

3-apr-12

0

15

27-jun-14

14-mei-12

1-aug-14

Postbus 90602

2509LP

Den Haag

BO -Wijzigen waterhuishouding (incl. dempen /

Watervergunning

Hoogheemraadschap van
Rijnland

25-jun-14

17-jun-14

0

8

12-aug-14

14-okt-14

1-okt-14

Postbus 156

2300AD

Leiden

Watervergunning

Hoogheemraadschap
Schieland en de
Krimpenerwaard

28-mrt-14

26-mei-14

4

8

24-sep-14

24-sep-14

1-aug-14

Postbus 4059

3006AB

Rotterdam

Omgevingsvergunning (Wabo, in/uitrit)
Omgevingsvergunning (Wabo, in/uitrit)
Vergunning Svw
Scheepvaartverkeerswet
ontheffing Bpr
Binnenvaartpolitie-reglement

Gemeente Waddinxveen

25-apr-14

21-okt-14

0

8

16-dec-14

2-mrt-15

1-aug-14

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen

25-apr-14

3-jul-14

0

8

28-aug-14

17-jul-14

1-aug-14

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

Provincie Zuid-Holland

8-mei-15

3-jul-15

0

8

28-aug-15

31-jul-15

14-aug-15

Postbus 90602

2509LP

Den Haag

Provincie Zuid-Holland

8-mei-15

3-jul-15

0

8

28-aug-15

31-jul-15

14-aug-15

Postbus 19530

2500 CM

Den Haag

BO -Wijzigen waterhuishouding (incl. dempen /

verleggen watergangen, compensatie

EGK.ON.31

8

Hoogheemraadschap van
Rijnland

verleggen watergangen, compensatie
- inclusief KW Winterdijk KH

EGK.ON.29

0

plaats

Melding besluit lozen buiten
inrcihtingen

BO - Lozen op oppervlaktewater

- :Lozen tgv werkzaamheden aan vaste objecten,
werken boven Gouwe FASE 1

EGK.ON.23

9-okt-14

postcode

Melding besluit lozen buiten
inrcihtingen

BO - Lozen grondwater op oppervlaktewater

- bemalen tbv fundering KG
EGK.ON.21

25-jan-16

Correspondentieadres

Hoogheemraadschap
Schieland en de
Krimpenerwaard
Hoogheemraadschap van
Rijnland

sleuf-/bouwputbemaling spoelleiding
EGK.ON.20

Gemeente Waddinxveen

Beschikking verloopt op

Gemeente Waddinxveen

publiekrechtelijke toestemming Bevoegd Gezag

datum beschikking, werkelijk

Omgevingsvergunning (Wabo,
bouwen)
Omgevingsvergunning (Wabo,
bouwen)
Omgevingsvergunning (Wabo,
bouwen)

datum aanvraag, werkelijk

wettelijke termijn tot Beschikking
(weken)

BO Bouwen kw kruising spoor Alpen ad Rijn - Gouda

EGK.ON.08

EGK.ON.11

status

Clusternummer

ON

Objectnaam/ doel van de vergunning

wettelijke termijn tot OntBesch
(weken)

EGK.ON.07

Aanvrager

vergunningnummer korte
proj.code-xxx

118

BO Maken/veranderen uitweg, opbreken

EGK.ON.32

ON

cl014

EGK.ON.34

ON

cl010

weg e.d.
BO In-/uitrit t.b.v werkterrein, opbreken
weg(en)
BO Werkzaamheden aan vaarwegen

EGK.ON.36

ON

cl010

BO Tijdelijk stremmen van vaarwegen, afmeren van

schepen op ongebruikelijke plaatsen, inzetten
afwijkende maat schepen
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cl010

BO Aanbrengen verkeersmaatregelen vaarwegen

EGK.ON.39

ON

cl007

BO - Verleggen Zuidelijke rondweg

- Aanpassen dwarsweg
- Verplaatsen fietsverbinding Moerkapellepad
EGK.ON.40

ON

BO - Tijdelijke verkeersmaatregelen (uitvoering) -

zuidelijke rondweg

EGK.ON.42

ON

cl020

EGK.ON.46

ON

cl003

-

Openstellen nieuw aangelegde weg - extra
gouwekruising

EGK.ON.47

ON

cl013

EGK.ON.48

ON

cl013

BO - Lozen op oppervlaktewater

- Lozen tgv baggerwerkzaamheden

EGK.ON.49

ON

cl023

Verkeersbesluit BABS Besluit
administratieve bepalingen
scheepvaartverkeerswet
Verkeersbesluit BABW
Besluit administratieve
bepalingen inzake het
wegverkeer
Verkeersbesluit BABW
Besluit administratieve
bepalingen inzake het
wegverkeer
Verkeersbesluit BABW
Besluit administratieve
bepalingen inzake het
wegverkeer

BO -bouwen KG over Gouwe, werkzaamheden

ON

cl023

BO -Bouwen KG in/boven waterkering, vervangen

8

28-aug-15

31-jul-15

14-aug-15

Gemeente Waddinxveen

21-sep-14

21-okt-14

0

13

20-jan-15

2-mrt-15

1-feb-15

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen

21-mrt-14

27-nov-14

0

13

26-feb-15

28-jan-15

1-aug-14

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

Provincie Zuid-Holland

21-jun-16

0

13

20-sep-16

1-nov-16

Postbus 90602

2509LP

Den Haag

Datum gewenste
beschikbaarheid

datum beschikking, gepland

2509LP

Den Haag

26

24-nov-14

24-sep-14

1-jan-15

Postbus 4059

3006AB

Rotterdam

3-jul-14

17-jun-14

0

26

16-dec-14

14-okt-14

1-jan-15

Postbus 156

2300AD

Leiden

inrcihtingen
Melding besluit lozen buiten
inrcihtingen

Hoogheemraadschap van
Rijnland

4-dec-14

17-jun-14

0

4

15-jul-14

14-okt-14

1-jan-15

Postbus 156

2300AD

Leiden

Watervergunning

Hoogheemraadschap
Schieland en de
Krimpenerwaard

25-sep-14

1-okt-14

0

8

26-nov-14

11-mrt-15

1-jan-15

Postbus 4059

3006AB

Rotterdam

Watervergunning

Hoogheemraadschap van
Rijnland

25-sep-14

1-okt-14

0

8

26-nov-14

11-mrt-15

1-jan-15

Postbus 156

2300AD

Leiden

Vergunning Wet Beheer
Rijkswaterstaatwerken
Vergunning Wet Beheer
Rijkswaterstaatwerken

Rijkswaterstaat

21-apr-14

22-jul-14

0

13

21-okt-14

23-sep-14

1-sep-14

Postbus 488

2900 AL

Rijkswaterstaat

21-apr-14

24-jul-14

0

13

23-okt-14

28-aug-15

1-sep-14

1-sep-16 Postbus 488

2900 AL

Capelle aan den
Ijssel
Capelle aan den
Ijssel

9-jun-14

6-aug-14

0

8

1-okt-14

22-sep-14

15-sep-14

26-mei-14

5-aug-14

0

10

14-okt-14

23-sep-14

15-sep-14

BO saneren/herschikken asfaltdepot + aanbrengen

EGK.ON.52

ON

monitoringssysteem Aquaduct
BO bouwen 6-0 systeem

EGK.ON.53

ON

BO In-/uitrit t.b.v werkterrein, toegang vanaf zdw naar Omgevingsvergunning (Wabo, in- Gemeente Waddinxveen

ON

RWS-terrein
BO Kappen houtopstanden
tbv toegang vanaf zdw naar RWS-terrein

121443-320-000000-c20-REG-13-683

Postbus 90602

0

ON

EGK.ON.54

plaats

26-mei-14

beschoeiing

EGK.ON.51

Beschikking verloopt op

0

datum beschikking, werkelijk

3-jul-15

postcode

3-jul-14

waterkeringen beschoeiing

EGK.ON.50

8-mei-15

Correspondentieadres

Hoogheemraadschap
Schieland en de
Krimpenerwaard
Hoogheemraadschap van
Rijnland

inrcihtingen

BO - Lozen afstromend wegwater vanaf provinciale weg Melding besluit lozen buiten

buiten de bebouwde kom

Provincie Zuid-Holland

publiekrechtelijke toestemming Bevoegd Gezag

BO - Lozen afstromend wegwater vanaf provinciale weg Melding besluit lozen buiten

buiten de bebouwde kom

wettelijke termijn tot Beschikking
(weken)

ON

wettelijke termijn tot OntBesch
(weken)

EGK.ON.37

datum aanvraag, werkelijk

Objectnaam/ doel van de vergunning

datum aanvraag, gepland

status

Clusternummer

Aanvrager

vergunningnummer korte
proj.code-xxx

118

/uitrit)
Toestemming RWS (eigenaar)
/ Wbr-vergunning

Rijkswaterstaat
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5-sep-14

15-sep-14

Postbus 488

2900 AL

25-apr-14

11-aug-14

0

8

6-okt-14

1-mei-15

1-aug-14

Postbus 488

2900 AL

25-apr-14

1-okt-14

0

8

14-nov-14

6-nov-14

1-aug-14

6-nov-15 Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

0

8

21-dec-15

1-feb-16

Postbus 156

2300AD

Leiden

BO Inrichten werkterrein Akkeroord

Omgevingsvergunning (Wabo, in- Provincie Zuid-Holland
/uitrit)
Watervergunning
Hoogheemraadschap van
Rijnland
Melding Activiteitenbelsluit
Gemeente Waddinxveen

4-jul-14

18-nov-14

0

4

16-dec-14

27-mrt-15

1-aug-14

Postbus 100

2910AC

BO Inrichten ketenpark Kanaaldijk

Melding Activiteitenbelsluit

Gemeente Waddinxveen

4-jul-14

20-nov-14

0

4

18-dec-14

15-dec-14

1-aug-14

Postbus 100

2910AC

ON

BO Kappen houtopstanden Akkeroord werkterrein

Gemeente Waddinxveen

6-nov-14

20-nov-14

0

8

15-jan-15

2-dec-14

1-jan-15

Postbus 400

2740 AK

ON

BO - saneren slibverontreiniging asbest Zuidelijke

Omgevingsvergunning
(Wabo, rooien)
Melding besluit lozen buiten
inrcihtingen

Nieuwerkerk aan
den Ijssel
Nieuwerkerk aan
den Ijssel
Waddinxveen

Hoogheemraadschap
Schieland en de
Krimpenerwaard
Omgevingsvergunning (Wabo, in- Provincie Zuid-Holland
/uitrit)
Omgevingsvergunning (Wabo, in- Gemeente Waddinxveen
/uitrit)
Watervergunning
Hoogheemraadschap
Schieland en de
Krimpenerwaard

4-dec-14

20-nov-14

0

4

18-dec-14

4-dec-14

1-jan-15

Postbus 4059

3006AB

Rotterdam

25-sep-14

20-nov-14

0

8

14-nov-14

4-feb-15

1-jan-15

4-aug-16 Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

28-jan-15

1-aug-14

1-jul-16

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

Postbus 4059

3006AB

Rotterdam

BO Kappen houtopstanden

melding Boswet

EGK.ON.56

ON

tbv toegang vanaf zdw naar RWS-terrein
BO - Werkzaamheden / opslag nabij A12
- grondwerk Extra Gouwkruising

Vergunning Wet Beheer
Rijkswaterstaatwerken

EGK.ON.57

ON

BO Maken/veranderen uitweg, opbreken

EGK.ON.58

ON

weg Goudse poort bouwweg
IV -bouwen wachtplaats in Gouwe

EGK.ON.59

ON

EGK.ON.60

ON

EGK.ON.61
EGK.ON.62

Dwarsweg 12
EGK.ON.63

ON

BO Maken/veranderen uitwegen op Kanaaldijk en

EGK.ON.65

ON

Henergouwerweg
BO Maken/veranderen uitwegen werkterreinen en
bouwinrit WDV
BO Gestuurde boring onder Gouwe

EGK.ON.66

ON

BO Gestuurde boring onder Gouwe

Onth. Prov. Wegenverordening

EGK.ON.67

ON

BO Slopen fietsbrug nabij KE

EGK.ON.68

ON

BO Slopen stuw concorp (asbestleiding)

EGK.ON.69

ON

BO Slopen schuur akkeroord (asbestplaten)

EGK.ON.70

ON

BO Ontheffing wegens geluidhinder bouwen KG

Omgevingsvergunning
(slopen)
Omgevingsvergunning
(slopen)
Omgevingsvergunning
(slopen)
ontheffing APV

EGK.ON.71

ON

BB Bouwen paalmatras KG west

EGK.ON.72

ON

BB Bouwen paalmatras KG oost + damwand

EGK.ON.64

ON

121443-320-000000-c20-REG-13-683

Omgevingsvergunning (Wabo,
bouwen)
Omgevingsvergunning (Wabo,
bouwen)

23-mei-14

2-dec-14

0

4

datum beschikking, gepland

datum aanvraag, gepland
26-okt-15

30-dec-14

Beschikking verloopt op

6-aug-14

ON

EGK.ON.55

Datum gewenste
beschikbaarheid

wettelijke termijn tot Beschikking
(weken)
0

publiekrechtelijke toestemming Bevoegd Gezag

datum beschikking, werkelijk

wettelijke termijn tot OntBesch
(weken)
0

Objectnaam/ doel van de vergunning

datum aanvraag, werkelijk
6-aug-14

status

15-sep-14

Clusternummer

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland
Rijkswaterstaat

Aanvrager

vergunningnummer korte
proj.code-xxx

118

Correspondentieadres

postcode

plaats
Capelle aan den
Ijssel
Capelle aan den
Ijssel

23-jan-15

24-feb-15

0

8

21-apr-15

27-mrt-15

1-mei-15

Provincie Zuid-Holland

23-jan-15

26-feb-15

0

8

23-apr-15

14-apr-15

1-mei-15

Postbus 4059

3006AB

Rotterdam

Gemeente Waddinxveen

3-apr-15

5-mrt-15

0

4

2-apr-15

20-mrt-15

1-mei-15

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen

4-jul-15

21-apr-15

0

4

19-mei-15

19-mei-15

1-aug-15

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen

4-jul-15

25-jan-15

0

4

22-feb-15

22-feb-15

1-aug-15

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen

25-apr-14

5-mrt-15

0

8

30-apr-15

25-mrt-15

1-aug-14

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen

17-mrt-15

5-mrt-15

0

8

30-apr-15

1-apr-15

23-jun-15

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen

18-mei-15

23-jun-15

0

8

18-aug-15

27-jul-15

24-aug-15

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen
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8-dec-15

13-nov-15

4-nov-16

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

Rijkswaterstaat

19-jan-15

15-apr-15

0

13

15-jul-15

27-mei-15

1-jun-15

Postbus 488

2900 AL

Capelle aan den
Ijssel

BO Bouwen damwand Oasen bij KF (talud)

Omgevingsvergunning (Wabo,
bouwen)

Gemeente Waddinxveen

31-aug-15

23-okt-15

0

8

18-dec-15

19-nov-15

7-dec-15

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

ON

BO Gestuurde boring onder Kanaaldijk

Onth. Prov. Wegenverordening

Provincie Zuid-Holland

23-jan-15

16-apr-15

0

8

11-jun-15

13-mei-15

1-mei-15

Postbus 4059

3006AB

Rotterdam

EGK.ON.80

ON

BO Bouwen groene wand KG

Gemeente Waddinxveen

26-mei-15

7-jul-15

0

8

1-sep-15

30-jul-15

1-sep-15

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

EGK.ON.81

ON

Omgevingsvergunning (Wabo,
bouwen)
Verkeersbesluit BABW
Besluit administratieve
bepalingen inzake het
wegverkeer

Gemeente Waddinxveen

12-jan-16

0

13

12-apr-16

24-mei-16

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

EGK.ON.82

ON

Melding besluit lozen buiten
inrcihtingen

Hoogheemraadschap
Schieland en de
Krimpenerwaard

5-jun-15

11-jun-15

0

4

9-jul-15

3-jul-15

Postbus 156

2300AD

Leiden

Vergunning Wet Beheer
Rijkswaterstaatwerken

Rijkswaterstaat

20-nov-15

26-feb-16

0

13

27-mei-16

1-apr-16

Postbus 488

2900 AL

Capelle aan den
Ijssel

Melding besluit lozen buiten
inrcihtingen

Hoogheemraadschap van
Rijnland

3-sep-15

6-aug-15

0

4

3-sep-15

21-aug-15

1-okt-15

Postbus 156

2300AD

Leiden

ontheffing APV

Gemeente Waddinxveen

15-jun-15

8-sep-15

0

8

3-nov-15

24-sep-15

21-sep-15

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

Watervergunning

Hoogheemraadschap van
Rijnland
Gemeente Waddinxveen

16-feb-16

0

8

12-apr-16

24-mei-16

Postbus 156

2300AD

Leiden

24-nov-15

0

8

19-jan-16

1-mrt-16

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen

24-nov-15

0

8

19-jan-16

1-mrt-16

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

EGK.ON.75

ON

BB Bouwen KG en paalmatras

EGK.ON.76

ON

EGK.ON.79

- Aanpassen status Winterdijk (fietspad)

cl011

BO - Lozen op oppervlaktewater water bemaling

spoelleiding

EGK.ON.83

ON

EGK.ON.84

ON

A

Op- en afritten RWS, bovenbouw

BO - Lozen op oppervlaktewater

- Lozen tgv baggerwerkzaamheden
tbv slib uit basculekelder

EGK.ON.85

ON

BO Ontheffing wegens geluidhinder bouwen KG 2015

datum beschikking, gepland

datum aanvraag, gepland

Aanvrager

BB Bouwen paalmatras KF

29-jun-15

Beschikking verloopt op

8

ON

Datum gewenste
beschikbaarheid

0

EGK.ON.73

publiekrechtelijke toestemming Bevoegd Gezag

datum beschikking, werkelijk

wettelijke termijn tot Beschikking
(weken)

13-okt-15

Objectnaam/ doel van de vergunning

datum aanvraag, werkelijk

29-jul-16

status

Gemeente Waddinxveen

Clusternummer

Omgevingsvergunning (Wabo,
bouwen)
Vergunning Wet Beheer
Rijkswaterstaatwerken

vergunningnummer korte
proj.code-xxx

wettelijke termijn tot OntBesch
(weken)

118

Correspondentieadres

postcode

plaats

en 2016

EGK.ON.86

ON

EGK.ON.87

ON

EGK.ON.88

ON

cl012

aanpassen onderdoorgang/fietspad Winterdijk

Aanpassen vergunning geluidscherm op EGK (VTW) Omgevingsvergunning (Wabo,
bouwen)
Bouwen geluidscherm Zuidelijke Rondweg (Extra,
Omgevingsvergunning (Wabo,
VTW)
bouwen)
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0

4

13-okt-15

24-sep-15

28-sep-15

EGK.ON.90

ON

-

BO Verstoring flora en fauna - tijdeljike natuur

Ontheffing FF-wet

RVO

31-aug-15

24-nov-15

0

16

15-mrt-16

1-mrt-16

1-feb-16

Postbus 93144

2509 AC

Den Haag

rugstreeppad
BO Ontheffing wegens geluidhinder bouwen KG 2016

ontheffing APV

Gemeente Waddinxveen

25-sep-15

9-dec-15

0

8

3-feb-16

29-dec-15

1-jan-16

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

datum beschikking, gepland

datum aanvraag, gepland

Beschikking verloopt op

15-sep-15

- :Lozen tgv werkzaamheden aan vaste objecten,
werken boven Gouwe FASE 2

Datum gewenste
beschikbaarheid

31-aug-15

BO - Lozen op oppervlaktewater

publiekrechtelijke toestemming Bevoegd Gezag

datum beschikking, werkelijk

wettelijke termijn tot Beschikking
(weken)

Hoogheemraadschap van
Rijnland

Objectnaam/ doel van de vergunning

datum aanvraag, werkelijk

Melding besluit lozen buiten
inrcihtingen

status

Clusternummer

ON

wettelijke termijn tot OntBesch
(weken)

EGK.ON.89

Aanvrager

vergunningnummer korte
proj.code-xxx

118

Correspondentieadres

postcode

plaats

Postbus 156

2300AD

Leiden

EGK.ON.91

ON

EGK.ON.92

ON

A

Ontheffing wegens geluidhinder bouwen KF

ontheffing APV

Gemeente Waddinxveen

14-mrt-16

3-mei-16

0

8

28-jun-16

20-jun-16

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

EGK.ON.93

ON

A

realiseren zinker naar basculekelder, aansluiting
westzijde

Watervergunning

Hoogheemraadschap van
Schieland en de
Krimpenerwaard

24-nov-15

22-apr-16

0

8

17-jun-16

1-mrt-16

Postbus 156

2300AD

Leiden

EGK.ON.94

ON

A

Grondverzet Goudse Poort, geluidhinder

Ontheffing APV

Gemeente Waddinxveen

22-jan-16

21-apr-16

0

8

16-jun-16

29-apr-16

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

MDB.ON.06

ON

Omgevingsvergunning (Wabo,
aanleg)
Omgevingsvergunning (Wabo,
bouwen)
Omgevingsvergunning (Wabo,
bouwen)
Omgevingsvergunning (Wabo,
bouwen)
Omgevingsvergunning (Wabo,
bouwen)
Omgevingsvergunning (Wabo,
bouwen)
Watervergunning

Gemeente Zuidplas

25-apr-14

16-jun-14

0

8

11-aug-14

7-aug-14

1-aug-14

Postbus 100

2910AC

Gemeente Zuidplas

26-aug-15

12-feb-15

0

8

9-apr-15

15-jul-15

2-dec-15

Postbus 100

2910AC

Gemeente Zuidplas

25-sep-15

19-jun-15

0

8

14-aug-15

31-jul-15

1-jan-16

Postbus 100

2910AC

Gemeente Waddinxveen

10-feb-15

9-okt-14

0

8

4-dec-14

27-nov-14

19-mei-15

Postbus 400

2740 AK

Nieuwerkerk aan
den Ijssel
Nieuwerkerk aan
den Ijssel
Nieuwerkerk aan
den Ijssel
Waddinxveen

Gemeente Zuidplas

12-jan-15

24-feb-15

0

8

21-apr-15

7-apr-15

20-apr-15

Postbus 100

2910AC

Gemeente Waddinxveen

2-nov-15

20-okt-15

0

8

15-dec-15

18-nov-15

8-feb-16

Postbus 400

2740 AK

Nieuwerkerk aan
den Ijssel
Waddinxveen

Hoogheemraadschap
Schieland en de
Krimpenerwaard

1-mei-15

26-mei-14

4

8

24-sep-14

24-sep-14

4-sep-15

Postbus 4059

3006AB

Rotterdam

Hoogheemraadschap
Schieland en de
Krimpenerwaard

15-dec-14

13-jan-15

8

8

9-jun-15

29-mei-15

18-mei-15

Postbus 4059

3006AB

Rotterdam

Hoogheemraadschap
Schieland en de
Krimpenerwaard
Hoogheemraadschap
Schieland en de
Krimpenerwaard

2-feb-16

15-mrt-16

0

4

12-apr-16

30-mrt-16

1-mrt-16

Postbus 4059

3006AB

Rotterdam

15-dec-14

13-jan-15

8

8

9-jun-15

29-mei-15

18-mei-15

Postbus 4059

3006AB

Rotterdam

cl002

BO Uitvoeren werk/werkzaamheden in

cl006

Leiding (BP MDB art 12.5)
BO Bouwen KD (kruising spoor Den Haag Utrecht)
BO Bouwen KB (tunnel langs Zuidelijke
Dwarsweg)
BO Bouwen KA (onderdoorgang A12)

MDB.ON.08

ON

MDB.ON.09

ON

MDB.ON.10

ON

MDB.ON.11

ON

BO Bouwen duikers Zuidelijke dwarsweg KC 1, 2, 3,

MDB.ON.12

ON

BO Bouwen duiker KE

MDB.ON.15

ON

cl003

BO Wijzigen waterhuishouding (incl.

dempen / verleggen watergangen,
damwanden, duikers, etc.)
MDB.ON.17

ON

cl025

BO - Onttrekken grondwater, Kunstwerk KA

Watervergunning

spoanningsbemaling- Eventueel eisen aan lozingen
(kwalitatief en / of kwantitatief)

MDB.ON.19

ON

BO - Lozen grondwater op oppervlaktewater - bemaling Melding besluit lozen buiten

KB
MDB.ON.20

ON

cl025

BO Lozen (bemalings)water op

oppervlaktewater - kwantiteit KW KA
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BO Maken/veranderen uitweg, opbreken

weg e.d. KW KB
MDB.ON.32

ON

BO Kruising A12 (odg KA), incl.

ON

MDB.ON.40

ON

MDB.ON.41

ON

cl009

cl005

ON

cl005

5-jan-15

1-jan-16

Postbus 100

2910AC

Nieuwerkerk aan
den Ijssel

6-jan-15

6-mei-15

0

13

5-aug-15

27-mei-15

19-mei-15

Postbus 488

2900 AL

Capelle aan den
Ijssel

13-nov-15

25-nov-14

0

13

24-feb-15

5-jan-15

25-mrt-16

Postbus 100

2910AC

3-apr-15

24-feb-15

0

4

24-mrt-15

27-mrt-15

1-mei-15

Postbus 100

2910AC

Omgevingsvergunning (Wabo, in- Gemeente Zuidplas
/uitrit)

25-apr-14

29-jul-14

0

8

23-sep-14

9-okt-14

1-aug-14

-

Postbus 100

2910AC

Nieuwerkerk aan
den Ijssel
Nieuwerkerk aan
den Ijssel
Nieuwerkerk aan
den Ijssel

OmgV: Weg aanleggen of
veranderen

Gemeente Zuidplas

25-sep-14

29-jul-14

0

8

23-sep-14

9-okt-14

1-jan-15

-

Postbus 100

2910AC

Nieuwerkerk aan
den Ijssel

Verkeersbesluit BABW
Besluit administratieve
bepalingen inzake het
wegverkeer

Wegbeheerder

24-mei-16

0

13

23-aug-16

4-okt-16

Postbus 90602

2509LP

Den Haag

Gemeente Zuidplas

22-sep-15

25-nov-14

0

13

24-feb-15

5-jan-15

2-feb-16

Postbus 100

2910AC

Nieuwerkerk aan
den Ijssel

Hoogheemraadschap
Schieland en de
Krimpenerwaard

18-nov-14

26-mei-14

0

26

24-nov-14

24-sep-14

19-mei-15

Postbus 4059

3006AB

Rotterdam

Hoogheemraadschap
Schieland en de
Krimpenerwaard

27-jan-15

13-jan-15

8

8

9-jun-15

29-mei-15

19-mei-15

Postbus 4059

3006AB

Rotterdam

Gemeente Waddinxveen

17-sep-14

22-jul-14

0

4

19-aug-14

5-aug-14

15-okt-14

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

BO Wijzigen verkeerssituatie Zuidelijke

Verkeersbesluit (Wvv)

Gemeente Zuidplas

Dwarsweg (verlaagde parallelweg)
BO Inrichten werkterrein KA Noord

Melding Activiteitenbelsluit

Gemeente Waddinxveen

BO In-/uitrit t.b.v werkterrein, opbreken

BO Werkzaamheden aan wegen in beheer bij de

gemeente

MDB.ON.43

ON

cl020

Openstellen nieuw aangelegde weg

MDB.ON.44

ON

cl009

BO Wijzigen definitieve situatie wegen

Verkeersbesluit BABW
Besluit administratieve
bepalingen inzake het
wegverkeer
BO - Lozen afstromend wegwater vanaf provinciale weg Melding besluit lozen buiten
buiten de bebouwde kom incl pompkelders
inrcihtingen
Zuidelijke dwarsweg en A12 (pompen naar
oppervlaktewater)

Datum gewenste
beschikbaarheid

datum beschikking, gepland

Beschikking verloopt op

20-jan-15

datum beschikking, werkelijk

8

datum aanvraag, werkelijk

0

Omgevingsvergunning (Wabo, in- Gemeente Zuidplas
/uitrit)
Rijkswaterstaat

weg(en)

MDB.ON.42

25-nov-14

publiekrechtelijke toestemming Bevoegd Gezag

Vergunning Wet Beheer
Rijkswaterstaatwerken

op- en afrit A12 en aanpassen bewegwijzering,
MDB.ON.36

25-sep-15

datum aanvraag, gepland

status

Clusternummer
cl009

wettelijke termijn tot Beschikking
(weken)

ON

Objectnaam/ doel van de vergunning

wettelijke termijn tot OntBesch
(weken)

MDB.ON.27

Aanvrager

vergunningnummer korte
proj.code-xxx

118

Correspondentieadres

postcode

plaats

- zuidelijke dwarsweg
- 5e tochtweg

MDB.ON.52

ON

cl003

MDB.ON.53

ON

cl025

BO - Lozen grondwater op oppervlaktewater - bemaling Melding besluit lozen buiten

KA

MDB.ON.58

ON

cl004

BO Slopen woning Zuidelijke dwarsweg 13 a
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17-sep-14

22-jul-14

0

4

19-aug-14

5-aug-14

15-okt-14

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

MDB.ON.60

ON

cl004

BO Slopen woning Zuidelijke dwarsweg 13 c

Omgevingsvergunning
(slopen)

Gemeente Waddinxveen

17-sep-14

22-jul-14

0

4

19-aug-14

5-aug-14

15-okt-14

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

MDB.ON.61

ON

BO Slopen woning 5e tochtweg 3

Omgevingsvergunning
(slopen)

Gemeente Zuidplas

4-jul-14

24-jun-14

0

4

22-jul-14

6-aug-14

1-aug-14

Postbus 100

2910AC

Nieuwerkerk aan
den Ijssel

MDB.ON.62

ON

BO Dempen watergang - aanleg proefterp

Watermelding

8-mei-14

10-apr-14

0

1

17-apr-14

14-apr-14

15-mei-14

Postbus 4059

3006AB

Rotterdam

MDB.ON.64

ON

BO Uitvoeren werk/werkzaamheden in

Omgevingsvergunning (Wabo,
aanleg)
Omgevingsvergunning (Wabo,
aanleg)

Hoogheemraadschap
Schieland en de
Krimpenerwaard
Gemeente Zuidplas

25-apr-14

16-jun-14

0

8

11-aug-14

7-aug-14

1-aug-14

Postbus 100

2910AC

Gemeente Zuidplas

25-apr-14

12-jun-14

0

8

7-aug-14

1-aug-14

1-aug-14

Postbus 100

2910AC

Nieuwerkerk aan
den Ijssel
Nieuwerkerk aan
den Ijssel

Omgevingsvergunning (Wabo,
aanleg)

Gemeente Zuidplas

9-mei-14

24-jun-14

0

8

19-aug-14

8-jul-14

15-aug-14

Postbus 100

2910AC

Nieuwerkerk aan
den Ijssel

Omgevingsvergunning (Wabo,
aanleg)

Gemeente Waddinxveen

25-apr-14

22-jul-14

0

8

16-sep-14

4-aug-14

1-aug-14

Postbus 100

2910AC

Nieuwerkerk aan
den Ijssel

Omgevingsvergunning (Wabo,
aanleg)

Gemeente Waddinxveen

25-apr-14

29-jul-14

0

8

23-sep-14

9-okt-14

1-aug-14

Postbus 100

2910AC

Nieuwerkerk aan
den Ijssel

Omgevingsvergunning (Wabo,
aanleg)

Gemeente Waddinxveen

25-apr-14

1-okt-14

0

8

14-nov-14

6-nov-14

1-aug-14

Postbus 100

2910AC

Nieuwerkerk aan
den Ijssel

ON

MDB.ON.66

ON

MDB.ON.67

ON

MDB.ON.68

ON

MDB.ON.69

ON

Leiding (BP MDB art 12.5) - DPO zuiden spoor
BO Uitvoeren werk/werkzaamheden in
Waarde - archeologie (BP MDB art
13.5) - zuidelijk deel A20

BO Uitvoeren werk/werkzaamheden in

Waarde - archeologie (BP MDB art
13.5) - slopen fundering 5e Tochtweg 3
BO Uitvoeren werk/werkzaamheden in
Waarde - archeologie (BP MDB art
13.5) - slopen fundering zuidelijke dwarsweg
13a/b/c/

cl005

BO Uitvoeren werk/werkzaamheden in

Waarde - archeologie (BP MDB art
13.5) - uitwegen langs de zuidelijke dwarsweg
13a/b/c
BO Uitvoeren werk/werkzaamheden in
Waarde - archeologie (BP MDB art
13.5) - waddinxveen
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datum beschikking, gepland

datum aanvraag, gepland

Aanvrager

MDB.ON.65

cl002

Beschikking verloopt op

Gemeente Waddinxveen

Datum gewenste
beschikbaarheid

Omgevingsvergunning
(slopen)

publiekrechtelijke toestemming Bevoegd Gezag

datum beschikking, werkelijk

wettelijke termijn tot Beschikking
(weken)

BO Slopen woning Zuidelijke dwarsweg 13 b

Objectnaam/ doel van de vergunning

datum aanvraag, werkelijk

cl004

status

ON

Clusternummer

MDB.ON.59

vergunningnummer korte
proj.code-xxx

wettelijke termijn tot OntBesch
(weken)
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postcode

plaats

17:52, 10-5-2016
Opsteller: D. Korving

Project: Parallelstructuur A12 - Prov. Zuid-Holland
Contract: DOS-2012-0006024
Doc.kermerk: 121443-320-00000-c20-REG-13-683

BO Uitvoeren werk/werkzaamheden in

MDB.ON.71

ON

BO Saneren van landbodem onder algemene regels -

8

14-nov-14

6-nov-14

1-aug-14

Postbus 100

2910AC

Nieuwerkerk aan
den Ijssel

Melding Besluit uniforme
saneringen (BUS)
Melding Besluit uniforme
saneringen (BUS)
Omgevingsvergunning
(slopen)

Provincie Zuid-Holland

4-jul-14

23-okt-14

0

5

8-aug-14

29-okt-14

1-aug-14

Postbus 90602

2509LP

Den Haag

Provincie Zuid-Holland

4-jul-14

23-okt-14

0

5

8-aug-14

29-okt-14

1-aug-14

Postbus 90602

2509LP

Den Haag

Gemeente Waddinxveen

17-sep-14

30-okt-14

0

4

27-nov-14

10-nov-14

15-okt-14

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

datum beschikking, gepland

Beschikking verloopt op

0

Datum gewenste
beschikbaarheid

1-okt-14

Gemeente Zuidplas

datum beschikking, werkelijk

25-apr-14

publiekrechtelijke toestemming Bevoegd Gezag

Omgevingsvergunning (Wabo,
Waarde - archeologie ((IP MDB art 10.5) - noordelijk aanleg)
deel Zuidplas

5e Tochtweg 6
BO Saneren van landbodem onder algemene regels 5e Tochtweg 8
BO Slopen asbesthoudende beschoeiing Zuidelijke
dwarsweg 12

wettelijke termijn tot Beschikking
(weken)

ON

wettelijke termijn tot OntBesch
(weken)

MDB.ON.70

datum aanvraag, werkelijk

Objectnaam/ doel van de vergunning

datum aanvraag, gepland

status

Clusternummer

Aanvrager

vergunningnummer korte
proj.code-xxx

118

Correspondentieadres

postcode

plaats

MDB.ON.72

ON

MDB.ON.73

ON

MDB.ON.74

ON

cl008

BO Bouwen KI

Omgevingsvergunning (Wabo,
bouwen)

Gemeente Zuidplas

26-okt-14

11-nov-14

0

8

6-jan-15

16-dec-14

1-feb-15

Postbus 100

2910AC

Nieuwerkerk aan
den Ijssel

MDB.ON.75

ON

cl008

BO Bouwen KI

OmgV: Handelen in strijd met
regels ruimtelijke ordening. Art
2.1 lid 1 sub c jo. Art. 2.12, lid 1
onder a. onder 1o WABO

Gemeente Zuidplas

26-okt-14

11-nov-14

0

8

6-jan-15

16-dec-14

1-feb-15

Postbus 100

2910AC

Nieuwerkerk aan
den Ijssel

MDB.ON.76

ON

cl008

BO Wijzigen waterhuishouding aanleggen brug KI

Watervergunning

28-sep-14

11-nov-14

4

8

3-feb-15

18-nov-14

1-feb-15

Postbus 4059

3006AB

Rotterdam

MDB.ON.77

ON

cl008

BO In-/uitrit op Vijfde Tochtweg KW KI

26-okt-14

11-nov-14

0

8

6-jan-15

16-dec-14

1-feb-15

Postbus 100

2910AC

MDB.ON.78

ON

cl009

BO Werkzaamheden aan wegen in beheer bij de

Hoogheemraadschap
Schieland en de
Krimpenerwaard
Omgevingsvergunning (Wabo, in- Gemeente Zuidplas
/uitrit)
OmgV: Weg aanleggen of
Gemeente Zuidplas
veranderen

30-okt-14

25-nov-14

0

8

20-jan-15

5-jan-15

5-feb-15

Postbus 100

2910AC

Nieuwerkerk aan
den Ijssel
Nieuwerkerk aan
den Ijssel

gemeente

MDB.ON.79

ON

BO Inrichten werkterrein KA zuid

Melding Activiteitenbelsluit

Gemeente Waddinxveen

3-apr-15

24-feb-15

0

4

24-mrt-15

27-mrt-15

1-mei-15

Postbus 100

2910AC

Nieuwerkerk aan
den Ijssel

MDB.ON.80

ON

BO Breeklocatie Zuidelijke Dwarsweg 13b

Besluit mobiel breken

Gemeente Waddinxveen

17-jan-15

9-jan-15

0

2

23-jan-15

23-jan-15

31-jan-15

Postbus 100

2910AC

Nieuwerkerk aan
den Ijssel
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Vijfdetochtweg KC 4

0

8

21-apr-15

27-mrt-15

1-okt-15

Postbus 100

2910AC

Nieuwerkerk aan
den Ijssel

datum beschikking, gepland

Beschikking verloopt op

24-feb-15

Datum gewenste
beschikbaarheid

25-jun-15

publiekrechtelijke toestemming Bevoegd Gezag

datum beschikking, werkelijk

Gemeente Zuidplas

datum aanvraag, werkelijk

Omgevingsvergunning (Wabo,
bouwen)

datum aanvraag, gepland

Clusternummer

status

BO Bouwen duiker kruising

wettelijke termijn tot Beschikking
(weken)

ON

Objectnaam/ doel van de vergunning

wettelijke termijn tot OntBesch
(weken)

MDB.ON.81

Aanvrager

vergunningnummer korte
proj.code-xxx

118

Correspondentieadres

postcode

plaats

MDB.ON.82

ON

BO Ontheffing wegens geluidhinder bouwen KA

ontheffing APV

Gemeente Waddinxveen

11-jun-15

6-aug-15

0

8

1-okt-15

31-aug-15

17-sep-15

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

MDB.ON.83

ON

BB Bouwen paalmatras KD Zuid

Omgevingsvergunning (Wabo,
bouwen)

Gemeente Zuidplas

14-dec-15

30-okt-15

0

8

25-dec-15

9-dec-15

21-mrt-16

Postbus 100

2910AC

Nieuwerkerk aan
den Ijssel

MDB.ON.84

ON

BB Bouwen paalmatras KD Noord

Gemeente Zuidplas

14-dec-15

10-nov-15

0

8

5-jan-16

15-dec-15

21-mrt-16

Postbus 100

2910AC

MDB.ON.85

ON

BO Ontheffing wegens geluidhinder bouwen KA en

Omgevingsvergunning (Wabo,
bouwen)
ontheffing APV

Gemeente Waddinxveen

25-sep-15

27-nov-15

0

8

22-jan-16

29-dec-15

1-jan-16

Postbus 400

2740 AK

Nieuwerkerk aan
den Ijssel
Waddinxveen

ontheffing APV

Gemeente Waddinxveen

3-dec-15

16-feb-16

0

8

12-apr-16

1-mrt-16

10-mrt-16

Postbus 400

2740 AK

Waddinxveen

wegwerk 6-0 (2016)

MDB.ON.85b

ON

BO Ontheffing wegens geluidhinder bouwen KA en

wegwerk 6-0 (2016)- uitbreiding week 10 en 11

MDB.ON.86

ON

A

Ontheffing wegens geluidhinder bouwen KB

ontheffing Bouwbesluit

Gemeente Zuidplas

15-feb-16

22-apr-16

0

8

17-jun-16

23-mei-16

Postbus 100

2910AC

Nieuwerkerk aan
den Ijssel

MDB.ON.97

ON

A

Ontheffing wegens geluidhinder bouwen KD

ontheffing Bouwbesluit

Gemeente Zuidplas

14-mrt-16

3-mei-16

0

8

28-jun-16

20-jun-16

Postbus 100

2910AC

Nieuwerkerk aan
den Ijssel

De in § 10 lid 1 UAV-GC 2005 van bijlage 1 van de Basisovereenkomst bedoelde vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten uiterlijk 14 dagen voorafgaand aan de realisatie van de Werkzaamheden, betrekking hebbend op voornoemde vergunningen, ontheffingen, beschik

Legenda status:
IV = in voorbereiding
A = aangevraagd
O = ontwerpbesch binnen
Z = Zienswijzen
B = beschikking verleend
BB = bezw/beroep procedure
BO = beschikking onherroepelijk
Clusternummer:
x-OV(y)=In een Omgevingsvergunning gebundelde activiteiten
(y), waarbij x het clusternr. is in de zin van art.20 Tracéwet
(indien van toepassing).
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Beschikking verloopt op

Datum gewenste
beschikbaarheid

datum beschikking, werkelijk

datum beschikking, gepland

wettelijke termijn tot Beschikking
(weken)

wettelijke termijn tot OntBesch
(weken)

publiekrechtelijke toestemming Bevoegd Gezag

datum aanvraag, werkelijk

Objectnaam/ doel van de vergunning

datum aanvraag, gepland

status

Clusternummer

Aanvrager

vergunningnummer korte
proj.code-xxx

118

Correspondentieadres

postcode

plaats
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CASESTUDY IMPACT OMGEVINGSWET OP AANLEG
PARALLELSTRUCTUUR A12

BIJLAGE B

PROJECTVOORSTEL CASESTUDY

Hieronder treft u het projectvoorstel aan op basis waarvan we de casestudy zijn begonnen.
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Casestudy A12PS Omgevingswet
DATUM

28-10-2016
VAN

Erik van Jaarsveld
AAN

PZH: Geraldine Post, Aron Duindam en Tjabbe v/d Veen &
Arcadis: Wim van Pijkeren en Bob van Horne
KOPIE AAN

Arcadis: Frank van Schaik, Nick Willemsen, Frans van der
Meer en Ryan van de Ven

Per 2019 is in ons land de Omgevingswet van kracht. Deze heeft consequenties voor het beleid en projecten van
de Provincie Zuid- Holland. Op 18 oktober 2016 hebben Geraldine Post, Aron Duindam en Tjabbe v/d Veen
namens de Provincie Zuid- Holland en Erik van Jaarsveld, Wim van Pijkeren en Bob van Horne namens Arcadis
gesproken over het starten van een casestudy Omgevingswet bij het project parallelstructuur A12.

Doel casestudy
•
•
•

Samen oefenen met de nieuwe omgevingswet – wat betekent de nieuwe wet en het nieuwe beleid voor de
projecten van de provincie Zuid- Holland?
De brug slaan tussen beleid en de projecten: abstracte wijzigingen concreet maken.
Aansluiten bij stimuleringsregeling van RWS1: als dit geen grote vertraging oplevert.

Focus op fasen van het project
•
•
•

Voorbereidingsfase: vanaf probleemstelling tot uitvoeringsbesluit.
Realisatiefase: van uitvoeringsbesluit, via contratering en realisatie tot ingebruikname.
Beheer- en onderhoudsfase: vanaf ingebruikname.

Op basis van het gesprek van 18 oktober gaat de voorkeur uit ons te richten op de voorbereidingsfase
(verkenning, planstudie, en contractvoorbereiding).

Thema’s en probleemstelling
Tijdens deze fase zien we in relatie tot de Omgevingswet de volgende thema’s:
• Hoe en wanneer mobiliseer en organiseer je de partners en andere stakeholders? Is dit onder de
Omgevingswet anders dan nu?
• De Omgevingswet beoogt allerlei stakeholders, zoals burgers, bedrijven en belangenorganisaties uit de regio,
vroegtijdig bij de planvorming te betrekken. Dus niet bij het afwegen van alternatieven, maar reeds bij het
definieren van het probleem en de kaders. Hoe doe je dit als partners zich nog niet bewust zijn van een
probleem of nog niet zijn georganiseerd?
• Hoe stuur je als provincie de normen die gemeenten in het toekomstige Omgevingsplan gaan stellen qua
geluid en fijn stof? Hoe geef je gezamenlijk vorm aan de afwegingsruimte? De Omgevingswet kent geen
landelijk bindende normen qua geluid, fijn stof en anderen. Lokale overheden krijgen binnen een bepaalde
landelijke bandbreedte de mogelijkheid om zelf normen vast te stellen voor specifieke gebieden binnen hun
1

•
•
•
•
•

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet een initiatief volden aan een aantal criteria. Samengevat:
het initiatief moet een bijdrage leveren aan de doelen van het programma Aan de Slag met de Omgevingswet,
er wordt samen gewerkt aan het (leren) hanteren van de wet en werken aan de doelen van de wet,
het initiatief komt tot stand dankzij een coalitie (van verschillende overheden, onderwijsorganisaties, branches),
er is sprake van cofinanciering (niet als er alleen kennis van experts gevraagd wordt),
het initaitief moet leer- en aandachtspunten opleveren, deze worden kort en krachtig teruggekoppeld.

Arcadis Nederland B.V., Piet Mondriaanlaan 26, Amersfoort

T +31 (0)88 4261261

Arcadis Nederland B.V. - Registered office: Arnhem - Registered number: 09036504

www.arcadis.com

•

•

•

•

gemeente. Hoe ga je om met de verschillende normen als de nieuwe weg door diverse gemeenten loopt? Hoe
voorkom je bij burgers het gevoel van rechtsongelijkheid en welke spelregels hanteer je om bij afwegingen
“appels met appels” te kunnen vergelijken?
Wat is de grens van integraal? De Omgevingswet vraagt om een integrale benadering. In plaats te focussen
op één probleem en één oplossing, vraagt het om een gebiedsbenadering waarbij meerder problemen in één
keer samen worden opgelost. Maar om het project beheersbaar te houden, is het nodig om het
probleemgebied om beperkt te houden. Wat neem je nog mee en wat niet?
Vergunningen, planvorming en de Omgevingswet. Om het project te kunnen uitvoeren zijn diverse
planvormen (PIP) vastgesteld en vergunningen aangevraagd en verleend. Onder de Omgevingswet komen
sommige planvormen en vergunningen te vervallen, anderen doen hun intrede. Welke plannen en
vergunningen zouden voor het project zijn voorbereid, vastgesteld en aangevraagd als de Omgevingswet al
een paar jaar van kracht was geweest? En wat is de invloed hiervan op zaken als planvoorbereiding, planning
en rechtszekerheid binnen het project?
Omgevingswet en aanbesteding. Durft een aannemer risico’s, omtrent vergunningen (diverse overheden, elk
met eigen normeringen en spelregels in het Omgevingsplan), over te nemen? Of is het verstandig om risico’s
meer bij de initiatiefnemer of overheden neer te leggen?
Projecten stoppen of starten niet allemaal op de datum dat de omgevingswet van kracht wordt. Wat doe je
met de projecten die over deze datum heen gaan? En hoe kun je nu al rekening met de Omgevingswet
houden als een project over (pakweg) 3 jaar de planvoorbereiding en/of uitvoering in gaat?

Het is bij bovenstaande vragen van belang te bekijken wat de invloed is op de verschillende aspecten van een
project:
• Processtappen en planning, inclusief (rechtmatige) besluitvorming en (tussen)producten.
• Planvoorbereiding.
• Eigen organisatie en partners.
• Aanbesteding: risico’s en vrijheid aannemer.
• Communicatie en informatievoorziening.
Het project A12 Parallel Structuur gebruiken we als casus. Aan de hand hiervan kan de “was” (huidige stelsel) en
“wordt”- situatie (Omgevingswet) (beeldend en concreet) worden bepaald. Projectervaringen, zowel goede als
leerpunten, kunnen worden geprojecteerd op de nieuwe situatie. Hierdoor kunnen we bepalen welke onderdelen
in het projecten mogelijk “makkelijker” of “minder makkelijk” zullen worden in de toekomst.

Partners
Provincie Zuid-Holland – initiator van het project en de casestudy, beleidsvormer.
Arcadis – initiator van de casestudy, teamlid van het project en casestudy en beleidsadviseur
Gemeente Waddinxveen – teamlid van het project en casestudy en beleidsmedewerker.
RWS – bevoegd gezag, teamlid van de casestudy en specialist (als ook beleidseigenaar) Omgevingswet.

Vorm en resultaat
De case study werken we uit gedurende twee workshops van een halve dag. Het resultaat (“verschilanalyse”)
leggen we vast in een presentatie, die kan worden gedeeld met onze achterbannen en met andere partijen zoals
provincies, ingenieurs- & adviesbureaus.

Afspraken
Case study uitwerken in een voorstel (deze memo): Erik.
Benaderen van gemeente Waddinxveen: Geraldine.
Benaderen van RWS in verband met stimuleringsregeling: Bob (via collega Ryan vd Ven).
Contact opnemen met provincie Noord-Brabant. Wat doen zij om de omgevingswet verder door te vertalen voor
hun eigen projecten? – Aron.
Volgend overleg: 10 november 2016, 14.00-15.00 uur, provinciehuis te Den Haag.

Datum: 28-10-2016
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SHEETS INTERNE WORKSHOP JANUARI 2017

Hieronder vindt u de sheets van de interne workshop van januari 2017.
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CASESTUDY PARALLELSTRUCTUUR A12
Impact van de Omgevingswet
24 Januari 2017

1

Agenda
1. Welkom en kennismaking
2. Doel casestudy
3. Het project, Parallelstructuur A12
4. De Omgevingswet
5. Inhoudelijke punten casestudy (participatie, afwegingsruimte, integrale
gebiedsbenadering, inpassings- en bestemmingsplan, informatievoorziening
/ digitalisering, vergunningen, aanbesteding, werkwijze bevoegde gezagen
en kennislacunes)
6. Vervolgproces en afspraken
7. Einde

© Copyright ARCADIS 2015

2

Welkom en kennismaking

Doel casestudy

Doel casestudy
Doelen:
• Samen oefenen met de nieuwe wet en haar betekenis voor projecten in
Zuid- Holland.
• Brug slaan tussen beleid en projecten: abstracte wijzigingen concreet
maken.
Fasen: voorbereiding, realisatie & beheer en onderhoud

Thema’s: hoe en wanneer stakeholders organiseren, wanneer en hoe
participeren, afwegingsruimte en normeringen, hoe integraal, planvorming en
vergunningen, aanbesteding en contractvorming en nu al voorsorteren of juist
niet?

Samen leren.
© Copyright ARCADIS 2015

5

Het project: Parallelstructuur
A12

© Copyright ARCADIS 2015

7

Parallelstructuur A12: voorbereiding
• RO: MER, Bestemmingsplan Zuidplas en twee Inpassingsplannen
Waddinxveen.
- Diverse informatieavonden / presentaties raden.
• Geluid: diverse Hogere Waarden toegekend. Verder stil asfalt,
geluidsschermen, geluidwerende maatregelen aan woningen toegepast.
• Grondverwerving: circa 35 dossiers en een aantal onteigeningen.

• Grote hoeveelheid vergunningen (definitief en tijdelijk)

© Copyright ARCADIS 2015

8

Parallelstructuur A12: contractvorm
Design, Construct and Maintain contract.
– Functionele eisen
– Meer vrijheid bij de aannemer voor oplossingen.
– Aannemer moet vergunningen aanvragen. Bij PSTA12
heeft PZH alleen kapvergunning aangevraagd en
ontheffing Flora&Fauna (incl mitigatieplan).

© Copyright ARCADIS 2015

9

Parallelstructuur A12: uitvoering
Diverse kabels en leidingen verlegd.
Bouw van de brug in invloedssfeer Gouweaquaduct (vergunnignen ODMH en
RWS)
Bouw onderdoorgang A12, bouw spoorkruisingen door Prorail.
Veel bestuurlijk stakeholders:
• Drie gemeenten
• RWS
• Prorail
• HHSK en HHR

© Copyright ARCADIS 2015

10

De Omgevingswet

Doelen, verbeteringen en
planning

Doelen stelselherziening
•
•
•
•

Vergroten inzichtelijkheid
Samenhangende benadering
Meer bestuurlijke afwegingsruimte
Versnellen en verbeteren besluitvorming

https://www.youtube.com/watch?v=jr4C95skSsE

© Copyright ARCADIS 2015

14 September 2017

13

© Copyright ARCADIS 2015

Omgevingswet algemeen & planning

© Copyright ARCADIS 2015

15

Inhoudelijk

De zes kerninstrumenten

© Copyright ARCADIS 2015

17

Omgevingsvisie
NU

2019

Allerlei sectorale visies,
zoals:
Nationaal Milieubeleidsplan
Nationaal Waterplan
Nationaal Verkeer- en
vervoerplan
Structuurvisie (rijk, provincie,
gemeenten)

© Copyright ARCADIS 2015

Één integrale rijksvisie
Één integrale provinciale visie

Één gemeentelijke visie

14 September 2017

18

Visies en verordeningen
Nu

2019

Structuurvisie
Natuurvisie

Omgevingsvisie

Verkeer- en Vervoersplannen
Milieubeleidsplannen
Verordening Ruimte
Verordening Stikstof

Omgevingsverordening

Provinciale Milieuverordening
Verordening Water
Provinciaal Omgevingsplan
© Copyright ARCADIS 2015

Keur

Waterschapsverordening

19

Bestemmingsplan - Omgevingsplan
NU

2019

Bestemmingen

Functies en locatie specifiek regels

Goede ruimtelijke Ordening

Evenwichtige toedeling van functies aan
locaties

Deelplannen/ 10 jaarlijkse herzieningen

Eén plan actualisering op regelniveau,
geen planhorizon

APV

Integratie in omgevingsplan

Strijdig gebruik  herziening of
omgevingsvergunning

Afwijkingsactiviteit

Reactieve aanwijzing

“Proactieve” aanwijzing

Watertoets

GEEN Watertoets

© Copyright ARCADIS 2015
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Dia
21

Decentrale regels
NU

2019

Bestemmingsplan
Keur (waterschap)
Provinciaal Omgevingsplan
Provinciale Structuurvisie
Verordening ruimte provincie
Provinciaal Inpassingsplan

Provincie: 1
Omgevingsverordening.
Waterschap: 1
Waterschapsverordening.
Gemeente: 1 Omgevingsplan.
Ruimte voor lokaal maatwerk

© Copyright ARCADIS 2015

14 September 2017
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Omgevingsvergunning
NU

2019

Sectorale vergunningen, water, flora
en fauna, natuurbescherming, ed.

Omgevingsvergunning

Vergunning voor de inrichting

Vergunning op basis van activiteiten

(mer)OBM

Vergunningplicht of algemene regels

Aanhaken en onlosmakelijkheid

Niets van dit alles, aanvrager aan zet

Weigeringsgronden

Verleningsgronden

Verklaring van geen bedenkingen

Advies (met instemming)

© Copyright ARCADIS 2015
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Projectbesluit

Voor rijk, provincies en waterschappen
© Copyright ARCADIS 2015
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Uitvoeringsregels

De 4 AMvB’s

© Copyright ARCADIS 2015

26

Inhoudelijke punten
casestudy

Participatie
• Op basis van vertrouwen.
• Participatie in projectbesluit wel geregeld, verkenning met participatie.
• Participatie indieningsvereiste bij aanvraag Omgevingsvergunning.

© Copyright ARCADIS 2015
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Afwegingsruimte

© Copyright ARCADIS 2015
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Integrale gebiedsbenadering

Hoe integraal is integraal genoeg?
© Copyright ARCADIS 2015
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Inpassings- en bestemmingsplan

© Copyright ARCADIS 2015
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Digitaal Stelsel Omgevingswet
Een voor burgers, bedrijven en bevoegde gezag toegankelijk stelsel,

Wat?

Ingericht als complete informatievoorziening over de fysieke leefomgeving

“een intelligente ruimtelijke database via het web ontsloten”

Een stelsel met:

•één ingang voor gebruikers
•centrale regie
•goede afspraken over financiering
•één taal

•gemeenschappelijke voorzieningen
(stelselcatalogus, registers etc.)
•vraaggestuurde “informatiehuizen”

© Copyright ARCADIS 2015

Mag ik hier een weg
aanleggen?

Planprocedure

© Copyright ARCADIS 2015
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Planprocedure

© Copyright ARCADIS 2015
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Planprocedure en vergunningen
NU
Type vergunning / procedure

Benodigd voor

Proceduretijd Bevoegd gezag

ONDER DE OMGEVINGSWET
O-WET? Type vergunning / procedure Benodigd voor

Provinciaal Inpassingsplan

Ruimtelijke inpassing

26 weken

Provincie

Ja

Projectbesluit

Ruimtelijke inpassing

26 weken

Provincie

Ontheffing Wnb (vmg FF-wet)

Verstoring flora en fauna en beschermde gebieden

13 weken

Provincie

Ja

Omgevingsvergunning

Verstoring flora en fauna en beschermde gebieden

8 weken

Provincie

Omgevingsvergunning

Kappen houtopstanden

8 weken

Gemeente

Ja

Omgevingsvergunning

Kappen houtopstanden

8 weken

Gemeente

Omgevingsvergunning

Inrit, uitrit, aanleg, e.d.

26 weken

Gemeente

Ja

Omgevingsvergunning

Inrit, uitrit, aanleg, e.d.

26 weken

Gemeente

Melding Wnb (vmg Boswet)

Kappen houtopstanden

8 weken

Provincie

Ja

Omgevingsmelding?

Kappen houtopstanden

4 weken?

Provincie

Vergunning Spoorwegwet

Kruisen spoorlijn / werken nabij het spoor

26 weken

ProRail

Waarschijnlijk Omgevingsvergunning?

Kruisen spoorlijn / werken nabij het spoor

26 weken?

ProRail

Verkeersbesluit

Tijdelijke verkeersmaatregelen

26 weken

Provincie

Waarschijnlijk Omgevingsvergunning?

Tijdelijke verkeersmaatregelen

26 weken?

Provincie

Watermelding

Onttrekken grondwater

4 weken

HHR

Ja

Omgevingsmelding?

Onttrekken grondwater

4 weken?

HHR

Melding Blbi

Lozen grondwater

4 weken

HHR

Ja

Omgevingsmelding?

Lozen grondwater

4 weken?

HHR

Saneringsbeschikking Wbb

Saneren landbodem

15 weken

Provincie

Ja

Omgevingsvergunning

Saneren landbodem

26 weken?

Provincie

Watervergunning

Wijzigen waterhuishouding

8 weken

HHR

Ja

Omgevingsvergunning

Wijzigen waterhuishouding

8 weken

HHR

Vergunning scheepvaartverkeerswet

Werkzaamheden aan vaarwegen

8 weken

Provincie

Onbekend

?

Werkzaamheden aan vaarwegen

8 weken?

Provincie

Ontheffing Binnenvaartpolitiereglement

Stremmen vaarwegen

8 weken

Provincie

Onbekend

?

Stremmen vaarwegen

8 weken?

Provincie

Verkeersbesluit BABS

Verkeersmaatregelen vaarwegen

8 weken

Provincie

Waarschijnlijk ?

Verkeersmaatregelen vaarwegen

8 weken?

Provincie

Verkeersbesluit BABW

Wegmaatregelen

13 weken

Gemeente

Waarschijnlijk ?

Wegmaatregelen

?

Gemeente

Melding Blbi

Lozen op oppervlaktewater

26 weken

HHR

Ja

Omgevingsmelding?

Lozen op oppervlaktewater

26 weken?

HHR

Wbr- vergunning

Asfaltdepot / monitoringssysteem Aquaduct

13 weken

RWS

Ja

Omgevingsvergunning

Asfaltdepot / monitoringssysteem Aquaduct

?

RWS

Toestemming derden

Betreden en gebruiken gronden

N.v.t.

Eigenaar

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Melding Activiteitenbesluit

Gronddepot, werkterrein, etc.

4 weken

Gemeente

Omgevingsmelding?

Gronddepot, werkterrein, etc.

4 weken

Gemeente

Ontheffing Provinciale Wegenverordening

Gestuurde boring

8 weken

Provincie

Gestuurde boring

?

Provincie

Ontheffing APV

Geluidhinder

8 weken

Gemeente

Geluidhinder

?

Gemeente

BUS- melding

Saneren landbodem

5 weken

Provincie

Saneren landbodem

4 weken?

Provincie

Melding Besluit mobiele puinbrekers

Mobiel breken

2 weken

Gemeente

Onbekend

?

Mobiel breken

?

Gemeente

Ontheffing bouwbesluit

Geluidhinder

8 weken

Gemeente

Ja

Omgevingsmelding?

Geluidhinder

4 weken?

Gemeente

Nee
Ja

Waarschijnlijk Omgevingsvergunning?
Keuze

?

Waarschijnlijk Omgevingsmelding?

Proceduretijd Bevoegd gezag

Nieuwe naam, maar veel nieuws?
© Copyright ARCADIS 2015

35

Aanbesteding

Hoe verdeel je risico’s? Gevolgen voor het contract.
© Copyright ARCADIS 2015
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Werkwijze bevoegde gezagen

Andere rol en/of werkwijzen bij overheden?
© Copyright ARCADIS 2015
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Kennislacunes

Waar missen we nu nog informatie?
© Copyright ARCADIS 2015
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Vervolgproces en afspraken

EINDE

CASESTUDY IMPACT OMGEVINGSWET OP AANLEG
PARALLELSTRUCTUUR A12

BIJLAGE D

SHEETS INTERNE WORKSHOPS MAART 2017

Hieronder vindt u de sheets van de interne workshops van maart 2017.

31

CASESTUDY PARALLELSTRUCTUUR A12
Workshop: Impact van de Omgevingswet
6 maart 2017

1

Welkom en kennismaking

Welkom en even voorstellen
Provincie Zuid Holland:
➢ Geraldine Post
➢ Jan Roest
➢ Aron Duindam
➢ Reinard Noordergraaf
➢ Tabe van der Veen
➢ Vanessa Verhagen-Leenders (niet aanwezig)

Gemeente Waddinxveen
➢ Nicole Broeke

RWS
➢ Ruud Arts

Arcadis
➢ Erik van Jaarsveld
➢ Nick Willemsen
➢ Bob van Horne
➢ Wim van Pijkeren
© Copyright ARCADIS 2015
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Doel casestudy en agenda

Doel casestudy
Doelen:
•

Samen oefenen met de nieuwe wet en haar betekenis voor projecten in Zuid- Holland.

•

Brug slaan tussen beleid en projecten: abstracte wijzigingen concreet maken.

Fasen:

▪

Voorbereiding (planvorming)

▪

Realisatie (aanbesteding en vergunningen

▪

Beheer en onderhoud (toezicht, monitoring)

Thema’s:

▪

hoe en wanneer stakeholders organiseren,

▪

wanneer en hoe participeren,

▪

afwegingsruimte en normeringen,

▪

hoe integraal, planvorming en vergunningen,

▪

aanbesteding en contractvorming

▪

nu al voorsorteren of juist niet?

Samen leren.
© Copyright ARCADIS 2015
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Agenda
12.00 - 12.15 uur: Welkom en kennismaking (met lunch) (geraldine)
12.15 - 12.30 uur: Doel case studie PSA12 en agenda / werkvorm (bob)
12.30 – 12.50 uur: Inleiding aspecten Planvorming (bob)
12.50 – 14.20 uur: Workshop Planvorming (wim)

Was – wordt van PIP
naar Projectbesluit

14.20 – 14.35 uur: Pauze
14.35 – 15.00 uur: Inleiding Realisatie (bob)
15.00 – 16.00 uur: Workshop Realisatie (wim)

Was – wordt voor
Contractering en
Vergunningen

16.00 – 16.30 uur: Wrap up resultaten en bevindingen
16.30 – 17.00 uur: Afronding, wvttk en vervolgafspraken

© Copyright ARCADIS 2015
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Integrale gebiedsbenadering
Voorbereiding :
✓ RO: MER, Bestemmingsplan Zuidplas en twee Inpassingsplannen Waddinxveen
✓ Diverse informatieavonden / presentaties raden
✓ Geluid: diverse Hogere Waarden toegekend
✓ Grondverwerving: ca. 35 dossiers en onteigeningen.

✓ Grote hoeveelheid vergunningen (definitief en tijdelijk)
Contractvorm:
✓ Design, Construct en Maintain contract,
✓ Functionele eisen, meer vrijheid aannemer

✓ Aannemer moet (merendeel) vergunningen aanvragen
Uitvoering:
✓ Invloedssfeer Gouweaquaduct (vergunning ODMH en RWS)
✓ Diverse kabels en leidingen verleggen
✓ Onderdoorgang A12, spoorkruisingen Prorail

✓ Verschillende bestuurlijke stakeholders:

© Copyright ARCADIS 2015
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Inleiding Planvorming

Was PIP… wordt projectbesluit

Voor rijk, provincies en waterschappen
© Copyright ARCADIS 2015
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Was…PIP

Link inpassingsplan en MER
Inspraak in PIP wordt participatie in projectbesluit
Zijn er vaste termijnen? Hoe zijn die dan?
Vergunningen onderdeel planvorming of loskoppelen (uitvoering)

© Copyright ARCADIS 2015
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Wordt … projectbesluit
Voornemen:
• Betrekken stakeholders (overheden, burgers, bedrijven, groepen)
• Uitgangspunten en proces duidelijk communiceren
Verkenning:
• Opgave in beeld, met diverse oplossingsrichtingen (evt MER?)
• Participatieproces met gelijkwaardige informatiepositie
Voorkeursbeslissing
• Inzichtelijk process en beargumenteerde, juridisch houdbare afwegingen
Besluitvorming
• Besluitvorming op uitgewerkte variant met efficiente bezwaarprocedure
• Doorwerking op Omgevingsverordening en Omgevingsplannen (integreren regelgeving)
Monitoring, toezicht en handhaving
• Toezicht, nulmeting en monitoringsplan / afspraken
© Copyright ARCADIS 2015
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Omgevingsbesluit (nota van toelichting)

© Copyright ARCADIS 2015
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Proces PIP

© Copyright ARCADIS 2015
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Proces Projectbesluit

© Copyright ARCADIS 2015
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PIP - projectbesluit
Voornemen, kennisgeving

Aanvangsbeslissing

Verkenning / MER
Ontwerp Inpassingsplan

MER
Voorkeursbeslissing

Zienswijzennota
Ontwerp projectbesluit
Inpassingsplan en
uitvoeringsbesluit

Vaststellen projectbesluit

Vaststellen besluit

E.v.t. later verlenen
vergunningen

© Copyright ARCADIS 2015
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Workshop Planvorming

Workshop Planvorming
Platen aan de muur: Proces oud en nieuw
6 kwartieren voor 6 aspecten:
▪ Stakeholderanalyse / verplichte participatie
▪ MER plicht en hoe integreren MER activiteiten
▪ Afwegingsruimte afstemmen en benutten
▪ Planning, doorlooptijden en termijnen
▪ Informatievoorziening: extra eisen, doorwerking Omgevingsplan

Geeltjes plakken: kenmerken, denkbeelden, verschillen, veranderopgave, risico’s

© Copyright ARCADIS 2015
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Workshop Planvorming
▪ Stakeholderanalyse / verplichte participatie
Kenmerken
oud

Kenmerken nieuw

In de PIP: Stakeholders
privaat hebben hooguit
reactief meegedaan ,
met heel beperkt aantal
zienswijzen vanuit
bedrijven en bewoners.
Publieke stakeholders
provincie, RWS. 2
gemeenten, Prorail en 2
waterschappen.
In de voorfase zijn in
gebiedsontwikkeling
vanuit Zuidplas de
verschillende partijen wel
betrokken geweest, dat
heeft bijgedragen in
draagvlak en daarmee
was eenieder blijkbaar
voldoende op de hoogte

Bij projectbesluit: wie
komen er allemaal
bij? Alle
belanghebbenden…
Hoe actief nodig je
uit, anders zien: in
plaats van te nemen
hobbel meer als kans
gaan zien.
Belanghebbenden
kunnen ook bijdragen
met goede ideeën.
Denk vooral ook aan
NGOBelangengroepen,
maak hen
deelgenoot, vraag ze
om input (deelname)

Verschillen
oud / nieuw
Transparantie:
uitgangspunt is dat
eenieder gelijk
informatieniveau heeft.
Vraagt noodzaak om
heldere kaders te stellen
(verwachting,
spelregels)
Noodzaak voor meer
interactie in voorfase ,
ook tussen beleid en
uitvoering
Cultuur: vraagt van
“angst” naar gewenning,
ruimte voor het proces,
wel scherp en helder zijn
in welke fase je zit

Veranderopgave
consequenties

Kansen
risico’s

Ruimte vanuit bestuur
noodzakelijk.
Gezichten intern één
kant op krijgen
Heldere en stabiele
kaders zijn van belang
(ook voor eigen
organisatie)
Moet eigenlijk leiden tot
meer structurele relatie
(niet alleen incidenteel
voor project).
Zorgvuldiger omgaan
met / benutten van alle
ideeën en suggesties.
Trechteren: eerder
denken aan andere
oplossingen.
Helderheid over lasten
en baten: speelruimte

Leidt mogelijk tot betere
oplossingen (denk aan
koekjesfabriek/
fietspad).
Helpt mogelijk voor
meer draagvlak.
Levert extra tips voor
uitvoeringsfase.
Bijdrage aan juiste
grondverwerving /
onteigening.
Benutten historische
kennis uit omgeving
Bij meer structurele
invulling: vaste
gezichten: invulling
omgevingsmanagement,
met noodzaak goede
terugkoppeling op
geleverde inbreng.

• Participatie (als aantoonbare verplichting) wordt gezien als meest ingrijpende wijziging bij overgang naar Omgevingswet
• Aanvankelijk enige scepsis maar vervolgens werden meer kansen en voordelen gezien
• Vooral bewuster mee omgaan (op alle niveaus organisatie) , explicieter maken in voorfase van project, dan kan het bijdragen in
© Copyright
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betere
oplossingen
en2015
meer draagvlak. Bepaal wanneer je welke participatie toepast (keuze vanuit de provincie).
• Vraagt aanpassing in cultuur en (nog) betere samenwerking tussen beleid en uitvoering.

Workshop Planvorming
▪ MER plicht en hoe integreren MER activiteiten
Kenmerken
oud
Naast PIP 2 MER’s
uitgevoerd. Separate
voor aparte kruising

Kenmerken nieuw
MER- plicht voor dit
type projecten blijft,
net als ‘cie MER.

Verschillen
oud / nieuw

Veranderopgave
consequenties

Kansen
risico’s

Nu: MER wel gericht op
effecten / alternatieven
maar geen
participatieomgeving.
Moment van raadplegen
cie MER ook meer
strategisch te benutten
Nieuw: participatie
gebruiken om
alternatieven te
ontwikkelen / direct bij /
in project te betrekken

Aandachtspunt: beleid is
financieel veel minder
ingeperkt dan project /
uitvoering

Vooral kans in mogelijke
bundeling / integratie
alternatieven vanuit
participatie

• MER- plicht blijft ongewijzigd voor dit type projecten.
• Er worden kansen gezien door MER als strategisch instrument toe te passen in het participatie- en planvormingsproces bij andere
(kleinere) projecten terwijl dit wettelijk gezien niet altijd hoeft (consequenties voor het milieu onderzocht terwijl dit volgens de wet
© Copyright
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niet hoefde).

Workshop Planvorming
▪ Afwegingsruimte afstemmen en benutten
Kenmerken
oud
Nu: nationale
normen voor
bijvoorbeeld geluid
(weglawaai). Op
national niveau
overal dezelfde
(on)mogelijkheden.

Kenmerken nieuw

Verschillen
oud / nieuw

Veranderopgave
consequenties

Kansen
risico’s

Op lokaal niveau krijgen
gemeenten meer
mogelijkheden om, voor
bepaalde normen, eigen
afwegingen te maken
(eigen normen vast te
stellen). Bijvoorbeeld voor
geluid. Lokale (mogelijke)
verschillen zullen /
kunnen hierdoor
eveneens toenemen.

Meer lokale
afweging, meer
lokale diversiteit /
verschillen. Hierdoor
meer noodzaak tot
afstemming bij
gemeentegrensoverschrijdende
projecten. Vraag is
ook wat te doen als
gemeenten
desondanks toch
verschillende
(geluid)normen
blijven hanteren. Via
een projectbesluit
“doorduwen”?

Daarnaast kunnen door
(meerdere) projecten of
initiatieven in gezamenlijkheid
bepaalde omgevingswaarden
(bv een specifiek geluidniveau)
worden overschreden. Door
een Omgevingsprogramma in
te stellen kunnen (lokale)
overheden gezamenlijk werken
aan het omlaag brengen van
de concrete
omgevingswaarden. Vraag is
echter wat wel en niet
programmatisch te regelen is /
moet worden geregeld?

Er zal meer
afstemming nodig
zijn tussen
verschillende
partijen, combinatie
van compenserende
of regulerende
maatregelen is
mogelijk, met
mogelijke
kosteneffecten.

Bij uitstek in voorfase
gelegenheid om
afwegingsruimte tussen
overheden af te stemmen
en dit als resultaat vast te
leggen in een eventueel
projectbesluit

Ook consequenties van
verplichte monitoring door
gemeenten nog onvoldoende in
beeld.

• Vraag blijft hoe afwegingsruimte precies gaat werken. Dit kan per gemeente verschillen. De Raad van State versie van de vier
AMvB’s (komen in najaar 2017 uit) kunnen mogelijk meer duidelijkheid verschaffen.
• Daarna kunnen we (Arcadis) onderzoeken hoe de afwegingsruimte precies werkt en mogelijk kansen kunnen worden benut.
© Copyright ARCADIS 2015

Workshop Planvorming
▪ Planning, doorlooptijden en termijnen
Kenmerken
oud
PIP besluit door PS

Periode bezwaren RVS
nu conform Chw (duurt
vaak lang).

Kenmerken nieuw
Projectbesluit door
GS, hierdoor 2
maanden tijdwinst.
RVS straks ½ jaar

Verschillen
oud / nieuw
Belangrijkste verschil in
planning / doorlooptijden
is meer interactie in
participatie in voorfase,
met mogelijk gevolg
heroverwegen bepaalde
processtappen

• Verschil (enkele maanden) besluit GS ipv PS
• Onvoldoende in beeld hoe alle termijnen er in detail uit gaan zien
© Copyright ARCADIS 2015

Veranderopgave
consequenties

Kansen
risico’s
Mogelijk meer minnelijk
verwerven (als effect
van participatie)

Hoe zijn de nieuwe
termijnen precies?

Workshop Planvorming
▪ Informatievoorziening: extra eisen, doorwerking Omgevingsplan
Kenmerken
oud

Kenmerken nieuw

Vorm : 2
inpassingsplannen en
1 Bestemmingsplan

Projectbesluit dat
doorwerkt in
Omgevingsplan
gemeente

Uitgewerkte plannen
zijn gepresenteerd

Vanaf bekendmaking
voornemen interactie /
informatieverstrekking
want uitgangspunt is
gelijk informatieniveau

Verschillen
oud / nieuw
Volledig transparent
proces, conform DSO
(digitale) standaarden
en geo-gerefereerd
onwerp en besluit
opstellen en aanbieden

Veranderopgave
consequenties
Minder beschreven
document, veel meer
informatiemodel

Kansen
risico’s
Kosten van aanpassing
naar standaards

• Consequenties van extra eisen informatievoorziening zijn fors, voor invoering Omgevingswet randvoorwaardelijk
• Interactie en volledig transparante informatievoorziening voor een ieder is uitgangspunt
• Consequenties zitten meer in aanpassing van volledig werk- en bedrijfsproces, dan voor specifiek project
© Copyright ARCADIS 2015

Inleiding Realisatie

Belangrijkste veranderingen vergunningen

© Copyright ARCADIS 2015
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Ob: bevoegd gezag en vergunningenprocedures
Over bevoegd gezag, procedures, m.e.r. en participatie.

Gemeente bevoegd gezag, tenzij:
1. Provincie bij bovenlokale afweging (RIE, BRZO, natuur & groundwater);
2. Rijk bij bovenregionale afweging (beperkingsgebieden rijksinfra, rijkswateren, etc.);
3. Magneetactiviteit: provinciale magneetactiviteit (RIE, Seveso, provinciale afwijkactiviteit en
grote ontgrondingen) of rijksmagneetactiviteit (defensie, nationale veiligheid, e.d.);

Eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag (bij “complexe bedrijven”).
Bevoegdheden tussen overheden overdraagbaar.
“Advies met instemming”: 4 weken extra proceduretijd.
Reguliere procedure (8+4+6+6), tenzij (bv rijksmonument, RIE, Seveso, afwijkingsactiviteiten).
Gemeente handhaver, tenzij… Bevoegd gezag is handhaver.
© Copyright ARCADIS 2015
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Bevoegd Gezag
• Basisregel  Gemeente
• Tenzij, complexere bedrijven (RIE + BRZO)  Provincie
• Tenzij, stookinstallaties > 50MW  Provincie
• Tenzij, natuur  Provincie of Ministerie
• Tenzij, grote grondwateronttrekkingen  Provincie

• Wateractiviteiten  Waterschap
• Zoals, aanleg Waterstaatswerk
• Zoals, kleine grondwateronttrekkingen
• Maar ook lozingen op Rijkswater

• Let op:
• Voedingsmiddelenindustrie
• Metaalindustrie
© Copyright ARCADIS 2015

Vraag hoe zit dat met onderscheid BG tussen alegmeen en wateractiviteiten?

Omgevingsvergunning

© Copyright ARCADIS 2015
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Advies (met instemming)
• Advies:
• Voor wie voorheen ook advies gaf, zoals veiligheidsregio of beheerder rwzi.
• Geen extra proceduretijd.
• Bevoegd gezag mag van advies afwijken.

• Advies met instemming:
• Voor wie (overheid) “losse vergunning” of “vvgb” inlevert.
• 4 Weken extra proceduretijd.
• Geen instemming = geen vergunning.
• Mogelijkheid om zelfstandig te handhaven (door adviesorgaan).

© Copyright ARCADIS 2015
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Procedure Omgevingsvergunning
Hoofdregel: reguliere procedure
• 8 + 6 weken
• 4 weken langer indien advies met instemming is vereist

Uitgebreide procedure alleen indien vereist uit Europa
• Rijksmonumenten
• RIE en Seveso
• Installaties voor vergassen / vloeibaar maken in energie- industrie

In werking treden 4 weken bekendmaking of melding van het besluit
Geen vergunning van rechtswege
Verbod te starten zonder melding

Meer regulier, toch mogelijk langer
© Copyright ARCADIS 2015
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Uitgebreide procedure tevens voor…
• Omgevingsplan
• Projectbesluit
• Beperkt aantal Omgevingsvergunningen
• Programma’s en visies
• Provinciale- en waterschapsverordeningen
• M.e.r.- plichtige besluiten

© Copyright ARCADIS 2015
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Proces bepalen regels, voorschriften en
vergunningplichten
Locatie: normen uit
Omgevingsplan +
Bkl

Activiteiten:
algemene regels uit
Bal + Bbl

Overgebleven
activiteiten:
vergunningplicht

© Copyright ARCADIS 2015

Geluid, externe veiligheid, energie, verkeer &
vervoer, natuur, stikstof, e.d.: aan welke normen
moeten al mijn activiteiten op deze locatie voldoen?

In kaart brengen alle bedrijfsactiviteiten. Per
activiteit: welke algemene regels gelden er? En
welke impact heeft dit op onze bedrijfsvoering?
Activiteiten waarvoor geen algemene regels gelden
zijn vergunningplichtig. Bevoegd gezag is de
gemeente. Reguliere procedure, maximaal 8+4+6+6
= 24 weken. Participatie = indieningsvereiste.
31

Contractvorming
Keuze contractvorm
Voorbereiding aanbesteding
Opstellen contract
Aanbesteding
Gunning
Engineering / detailontwerp
Vergunningen
Realisatie

Hoe verdeel je risico’s? Gevolgen voor het contract.
© Copyright ARCADIS 2015
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Workshop Realisatie

Workshop Realisatie
Platen aan de muur: Proces oud en nieuw Vergunningen
2 kwartieren voor 2 aspecten:
▪ Contractvorming: keuze model en aanbesteding
▪ Vergunningen (in planvorming of tijdens uitvoering)

Geeltjes plakken: kenmerken, beelden, verschillen, veranderopgave, risico’s

© Copyright ARCADIS 2015
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Workshop Planvorming
▪ Vergunningen (in planvorming of tijdens uitvoering)
Kenmerken
oud

Kenmerken nieuw

Verschillen
oud / nieuw

Veranderopgave
consequenties

Kansen
risico’s

Vanwege praktische
redenen (tijd van het
jaar) zijn de flora/fauna
vergunningen (bij EZ) en
kapvergunningen
(gemeente) door de
provincie aangevraagd

Keuze : liefst alles bij
de aannemer, in
principe geen
verandering.
Vraag is nog wel in
welke mate je wil
sturen als OG richting
ON: actief
vergunningenmanage
ment of alleen
geinformeerd worden
over de voortgang en
kritieke kwesties?

Geen principiele
veranderingen, wel veel
andere benamingen van
toestemmingen.
Verwachting is dat vele
toestemmingen los /
separaat worden
aangevraagd in plaats
van integraal
(uitgangspunt O-wet).
Begrip “onlosmakelijk”
verdwijnt, net als
aanhoudingsplichten (bv
tussen bouwen en
milieu).

Beperkt, blijft afhankelijk
van contractvorm of
planning, niet door
nieuwe OW of
projectbesluit

Versnippering van
vergunningaanvragen
door aannemer
(risicogestuurd
aanvragen).
Vraag : wat is het effect
van of zoveel mogelijk
bundelen of knippen van
vergunningaanvragen in
termen als workload,
kans / risico, leges, e.d.?

• Feitelijk geen grote verschillen met huidige proces, veel naamsveranderingen van toestemmingen (watervergunning wordt
omgevingsvergunning bv). Een integrale aanvraag (uitgangspunt Omgevingswet) lijkt vaak niet praktisch voor een aannemer
omdat plan dan nog niet tot voldoende detailniveau is uitgewerkt of risico’s (op eventueel bezwaar en beroep) zoveel mogelijk
willen worden verdeeld.
• Welke consequenties heeft dit op workload gemeente, kans / risico en leges?
© Copyright
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• Wil je
als opdrachtgever

Workshop Realisatie
▪ Contractvorming: keuze model en aanbesteding
Kenmerken
oud

Kenmerken nieuw

Design, construct en
maintain.

Waarschijnlijk ook
DCM contractvorm

Aanbesteding kort na
uitspraken RVS

Aanbesteding kan
mogelijk eerder bij
goede / optimale
participatie

Verschillen
oud / nieuw

Veranderopgave
consequenties

Kansen
risico’s
Hangt af van de
verschillende
onderdelen in het
project, niet door
wijziging van PIP naar
Projectbesluit

• Voor contractvorming (model, risico’s, aanbesteedbaarheid) geen noemenswaardige consequenties (zoals de groep het op dit
moment ziet).
© Copyright ARCADIS 2015

Wrap up bevindingen / resultaten

Wrap up
Belangrijkste bevindingen / resultaten

Voldoende
helder / in beeld

Grootste impact van de Omgevingswet zit op het vlak van de participatie.
Expliciet benutten biedt kansen voor betere oplossingen en beter draagvlak
(cultuur, neuzen richten, ruimte op alle niveaus organisatie, omdenken van
“angst” naar kans)

actie
Provincie en Arcadis,
beiden nader
verkennen, vervolg
najaar

MER verplichting, weinig verandering, mogelijk kans door logische combinatie
(MER als strategisch instrument) met participatie (alternatieven)
Afwegingsruimte: roept nog aantal vragen op, politieke ruimte, gebiedsgericht
maximaliseren / minimaliseren met een geode onderbouwing, toestaan meer /
andere ontwikkeling, compensatiemogelijkheden?

Nee

Afwachten tot najaar,
verschijnen van de 4
AMvB’s (Raad van
State versies).

Planning, doorlooptijden, termijnen (PIP): winst door besluit door GS ipv PS,
overig mogelijk verschil in termijnen niet scherp in beeld
Informatievoorziening: forse impact en randvoorwaardelijk voor invoering
Omgevingswet, maar maatregelen en impact overstijgen project in deze vorm
Vergunningen: geen grote wijzigingen, aannemer zal vergunningen zoveel
mogelijk knippen? Wil je als initiatiefnemer / overheid sturen? Wil je als OG actief
vergunningmanagement of juist niet?
Contractvorming: geen echte consequenties, niet gerelateerd aan een
wetswijziging.
© Copyright ARCADIS 2015

Nog niet, overstijgt
projectniveau
Effecten van knippen
en bundelen in beeld
zien te krijgen

EINDE

CASESTUDY IMPACT OMGEVINGSWET OP AANLEG
PARALLELSTRUCTUUR A12

BIJLAGE E

PRESENTATIE SCHAKELDAG
RIJKSWATERSTAAT

Hieronder vindt u de sheets van de presentatie over de casestudy zoals we die hebben gegeven tijdens de
Schakeldag van Rijkswaterstaat op 29 juni 2017 in de Brabanthallen te ‟s-Hertogenbosch.
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IMPACT OMGEVINGSWET OP AANLEG
PARALLELSTRUCTUUR A12
Provincie Zuid-Holland & Arcadis

29 Juni 2017

1

Inhoud workshop
1. Even voorstellen
2. Provincie Zuid-Holland en de Omgevingswet
3. Introductie, het project: Parallelstructuur A12
4. Introductie, de case study
5. Themadiscussie & bevindingen case study

6. Wrap-up bevindingen
7. Afsluiting

Welkom!
© Copyright ARCADIS 2015
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Even voorstellen

Wie wij zijn?

Geraldine Post
Provincie
Zuid- Holland

Jan Roest
Provincie
Zuid- Holland

Bob van Horne
Arcadis

Wim van Pijkeren
Arcadis

Projectmanager
Parallelstructuur
A12

Programmamanager
Omgevingswet

Projectmanager
Omgevingswet

Senior adviseur
Informatiemanagement & DSO

© Copyright ARCADIS 2015
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Provincie Zuid-Holland en
de Omgevingswet

Implementatie Omgevingswet
binnen Zuid-Holland
• Wetgevingstraject – inbreng provinciaal belang
• In eigen huis – instrumenten, digitalisering,
veranderopgave
• Extern traject – samenwerking met bestuurlijke partners

© Copyright ARCADIS 2015

Regionale Samenwerking
Bestuursakkoord

Adviesbureaus

Implementatie
Omgevingswet

Onderwijs

Vereniging van ZuidHollandse
Waterschappen

GGD’s
NGO’s

Rijks-inspecties

Omgevingsdiensten
ROM’s/HBR

© Copyright ARCADIS 2015
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Leren door doen
PZH:
parallelstructuur
A12

Omgevingsvisie
met 9
gemeenten

Alphen a/d Rijn:
“Omgevingsplan”
onder CHW

Leerkring
Vergunningen
(Omgevingsdiensten)

© Copyright ARCADIS 2015
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Introductie, het project:
Parallelstructuur A12

© Copyright ARCADIS 2015
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Integrale gebiedsbenadering
Voorbereiding :
✓ RO: MER, Bestemmingsplan Zuidplas en twee Inpassingsplannen Waddinxveen
✓ Diverse informatieavonden / presentaties raden
✓ Geluid: diverse Hogere Waarden toegekend
✓ Grondverwerving: ca. 35 dossiers en onteigeningen.

✓ Grote hoeveelheid vergunningen (definitief en tijdelijk)
Contractvorm:
✓ Design, Construct en Maintain contract,
✓ Functionele eisen, meer vrijheid aannemer
✓ Aannemer moet (merendeel) vergunningen aanvragen
Uitvoering:
✓ Invloedssfeer Gouweaquaduct (vergunning ODMH en RWS)

✓ Diverse kabels en leidingen verleggen
✓ Onderdoorgang A12, spoorkruisingen Prorail
✓ Verschillende bestuurlijke stakeholders:
© Copyright ARCADIS 2015
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Introductie van de case study

Doelen case study
Doelen
• Samen oefenen met de nieuwe wet en haar betekenis voor projecten in
Zuid- Holland: Provincie Zuid- Holland, Rijkswaterstaat, gemeenten
Waddinxveen en Gouda en Arcadis.
• Brug slaan tussen beleid en projecten: abstracte wijzigingen concreet
maken.
Fasen
Planvoorbereiding, realisatie & beheer en onderhoud
Thema’s:
Hoe en wanneer stakeholders organiseren, wanneer en hoe participeren,
afwegingsruimte en normeringen, hoe integraal, planvorming en vergunningen,
aanbesteding en contractvorming en nu al voorsorteren of juist niet?

Samen leren
© Copyright ARCADIS 2015
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Themadiscussie &
bevindingen case study

PLANVORMING & PARTICIPATIE
Stelling: burgers en bedrijven worden al genoeg bij
planvorming betrokken. Nog meer is niet wenselijk.

Planvorming
• Nu bij PIP: besluit door Provinciale Staten.

• Straks bij Projectbesluit door Gedeputeerde Staten.
• Tijdwinst: circa 2 maanden.
• Daarnaast meer participatie in voorfase.
• En hierdoor mogelijk meer minnelijke verwerving van gronden.

Tijdwinst en toename participatie
© Copyright ARCADIS 2015
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Participatie (1)
• Bewuster mee omgaan (alle niveaus organisatie).
• Ruimte vanuit het bestuur om te kunnen participeren noodzakelijk.
• Duidelijke kaders en beleidskeuzen maken, wanneer welke participatie?
• Vraagt aanpassing in cultuur (gewenning) en (nog) betere samenwerking
tussen beleid en projecten / uitvoering.

Participatie meest ingrijpende wijziging Omgevingswet
© Copyright ARCADIS 2015
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Participatie (2)
• Explicieter maken in voorfase van een project, draagt bij aan betere
oplossingen en meer draagvlak.
• Noodzaak om heldere kaders (spelregels) te stellen bij projectparticipatie
(speelruimte).
• Vraagt transparantie richting elke stakeholder: gelijk vertrekpunt
(informatieniveau) voor iedereen.
• Denk vooral aan NGO’s en belangengroepen, vraag hen om input / maak
hen deelgenoot.

Participatie meest ingrijpende wijziging Omgevingswet
© Copyright ARCADIS 2015
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AFWEGINGSRUIMTE LOKALE OVERHEDEN
Bij gemeentegrensoverstijgende projecten komen we er met
onze buurgemeenten wel uit wat de norm voor geluid moet zijn

Afwegingsruimte (1)
• Gemeenten meer mogelijkheden om eigen normen binnen bandbreedte te
bepalen (geluid, trillingen, geur en bodem).
• Lokale afwegingsruimte en bijbehorende diversiteit neemt toe.
• Meer noodzaak tot afstemming tussen overheden bij
gemeentegrensoverstijgende projecten.

Meer afstemming tussen overheden in voorfase
© Copyright ARCADIS 2015
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Afwegingsruimte (2)
• Meer afstemming in voorfase, resultaat (normering maar ook maatregelen
zoals geluidscherm) vastleggen in Projectbesluit.
• Vraag blijft hoe afwegingsruimte precies gaat werken.
• Raad van State- versies van de 4 AMvB’s (najaar 2017) verschaffen hopelijk
meer duidelijkheid.

Meer afstemming tussen overheden in voorfase
© Copyright ARCADIS 2015
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VERGUNNINGEN & BEVOEGD GEZAG
Stelling: alleen de benaming van vergunningen is anders,
inhoudelijk zijn er weinig wijzigingen

Vergunningen & Bevoegd gezag
NU
Type vergunning / procedure Proceduretijd
Provinciaal Inpassingsplan
26 weken
Ontheffing Wnb (vmg FF-wet) 13 weken
Omgevingsvergunning
8 weken
Omgevingsvergunning
26 weken
Melding Wnb (vmg Boswet) 8 weken
Vergunning Spoorwegwet
26 weken
Verkeersbesluit
26 weken
Watermelding
4 weken
Melding Blbi
4 weken
Saneringsbeschikking Wbb
15 weken
Watervergunning
8 weken
Vergunning scheepvaartverkeerswet
8 weken
Ontheffing Binnenvaartpolitiereglement
8 weken
Verkeersbesluit BABS
8 weken
Verkeersbesluit BABW
13 weken
Melding Blbi
26 weken
Wbr- vergunning
13 weken
Toestemming derden
N.v.t.
Melding Activiteitenbesluit 4 weken
Ontheffing Provinciale Wegenverordening
8 weken
Ontheffing APV
8 weken
BUS- melding
5 weken
© Copyright ARCADIS 2015
Melding Besluit mobiele puinbrekers
2 weken
Ontheffing bouwbesluit
8 weken

Bevoegd gezag
Provincie
Provincie
Gemeente
Gemeente
Provincie
ProRail
Provincie
HHR
HHR
Provincie
HHR
Provincie
Provincie
Provincie
Gemeente
HHR
RWS
Eigenaar
Gemeente
Provincie
Gemeente
Provincie
Gemeente
Gemeente

ONDER DE
O-WET?
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Onbekend
Onbekend
Ja
Ja
Ja
Ja
Nee
Ja
Keuze
Keuze
Ja
Onbekend
Ja

OMGEVINGSWET
Type vergunning / procedure
Projectbesluit
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Omgevingsmelding
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Omgevingsmelding
Omgevingsmelding
Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning
Omgevingsvergunning
Omgevingsmelding
Omgevingsvergunning
N.v.t.
Omgevingsmelding

Proceduretijd
26 weken
8 weken
8 weken
26 weken
26 weken
4 weken
4 weken
26 weken
8 weken

8 weken
26 weken
26 weken
N.v.t.
4 weken

Nieuwe naam, maar veel nieuws?
Omgevingsmelding

4 weken

Omgevingsmelding

4 weken

Bevoegd gezag
Provincie
Provincie
Gemeente
Gemeente
Provincie
ProRail
Provincie
HHR
HHR
Provincie
HHR
Provincie
Provincie
Provincie
Gemeente
HHR
RWS
N.v.t.
Gemeente
Provincie
Gemeente
Provincie
32
Gemeente
Gemeente

Vergunningen & Bevoegd gezag (1)
• Liefst alle vergunningen bij de aannemer.
• Inhoudelijk weinig (grote) veranderingen, alleen andere benaming van
vergunningen.
• Één integrale aanvraag (uitgangspunt Omgevingswet) bij een project als
deze niet te verwachten. Plan is nog niet tot in detail uitgewerkt en risico’s
worden verdeeld over meerdere vergunningaanvragen.

Vooral benamingen wijzigen
© Copyright ARCADIS 2015
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Vergunningen & Bevoegd gezag (2)
• Welke consequenties heeft dit voor workload bevoegde gezagen (kansen,
risico’s, leges, aantal plannen en/of vergunningen, etc.)?
• Wat wil je als opdrachtgever: actief managen van vergunningen(proces) of
alleen worden geïnformeerd door de aannemer?

Vooral benamingen wijzigen
© Copyright ARCADIS 2015
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INFORMATIEVOORZIENING & DIGITALISERING
Stelling: 2024 is nog ver weg, het lukt ons makkelijk
om dan te werken met het DSO.

Informatievoorziening & digitalisering (1)
• Consequenties van extra eisen informatievoorziening (DSO) zijn fors.
• Voor invoering van de Omgevingswet echter ook randvoorwaardelijk.
• Interactie (tussen overheid en burger / bedrijf) en volledig transparante
informatievoorziening voor iedereen zijn de uitgangspunten.
• Consequenties zitten meer in aanpassing van volledig werk- en
bedrijfsproces dan in een specifiek project als deze.

Grote impact Omgevingswet vanwege DSO
© Copyright ARCADIS 2015
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Informatievoorziening & digitalisering (2)
• Vaak gekoppeld aan een planproces, zoals Projectbesluit. Informatiestromen
veranderen.
• Volledig transparant proces conform DSO / digitale standaarden en geogerefereerd ontwerp en besluit.
• Minder beschreven document, meer informatiemodel.

Grote impact Omgevingswet vanwege DSO
© Copyright ARCADIS 2015
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CONTRACTVORMING
Stelling: spreiding van risico’s in het contract tussen opdrachtgever
en -nemer wordt door Omgevingswet niet anders.

Contractvorming
• Proces: keuze contractvorm, voorbereiding aanbesteding, opstellen contract,
aanbesteding, gunning, engineering / detailontwerp, vergunningen &
realisatie.
• Hoe verdeel je risico’s en welke gevolgen heeft dit voor het contract?

• Wordt niet wezenlijk anders door de Omgevingswet, weinig impact voor
model, risico’s en aanbesteedbaarheid.
• Zoals we het op dit moment zien tenminste.

• Andere factoren van invloed, niet de Omgevingswet.
• Aanbesteding kan mogelijk eerder bij optimale participatie.

Lage impact
© Copyright ARCADIS 2015
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Wrap-up bevindingen

Wrap-up bevindingen (1)
• Grootste impact Omgevingswet op het vlak van participatie.
• Expliciet benutten van participatie biedt kansen voor betere oplossingen en
meer draagvlak (voorwaarden: cultuur, neuzen richten, ruimte op alle
niveaus organisatie, omdenken van bedreiging naar kans).
• Daarnaast forse impact op informatievoorziening & digitalisering. Impact en
veranderopgave overstijgen het project, gaat over de organisatie (provincie)
als geheel.

Hoge impact op participatie & informatievoorziening /
digitalisering
© Copyright ARCADIS 2015
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Wrap-up bevindingen (2)
• Impact op afwegingsruimte roept nog vragen op: wat is de politieke ruimte,
gebiedsgericht maximaliseren of minimaliseren en op welke onderdelen en
met welke onderbouwing, welke ontwikkelingen staan we toe en welke
compensatie aan wie is nodig?
• Projectbesluit (nieuw) ten opzichte van PIP (huidig): 2 maanden tijdwinst
door GS in plaats van PS.
• Vergunningen: geen grote inhoudelijke wijzigingen, wel nieuwe benamingen.
• Contractvorming: geen majeure consequenties, niet gerelateerd aan een
wetswijziging als de Omgevingswet.

Lage impact op vergunningen & contractvorming
© Copyright ARCADIS 2015
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Afsluiting

Voor meer informatie:
Over project: Geraldine Post, Provincie Zuid-Holland
g.post@pzh.nl
+316 5258 5810

Over Omgevingswet: Bob van Horne, Arcadis
Bob.vanhorne@arcadis.com
+316 4664 7241

CASESTUDY IMPACT OMGEVINGSWET OP AANLEG
PARALLELSTRUCTUUR A12

Arcadis Nederland B.V.
Postbus 1018
5200 BA 's-Hertogenbosch
Nederland
+31 (0)88 4261 261

www.arcadis.com

Projectnummer: C05011.000318.0100
Onze referentie: 079603933 B
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