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Omgevingsbeleid: waar begin je?

15/8/19

• Beleidsvorming

- Inventarisatie bestaand beleid

- Opgave/doel

- Sturingsfilosofie

• Keuze inzet instrumentarium

‘Er leiden meer wegen naar
Rome’

visie programma omgevingsplan



Hoe omgaan met bestaand beleid?
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• Inventariseren

• Selecteren

• Herorganiseren en afserveren “Use it or lose it”

• Overgangsrecht (Invoeringswet)



Overgangsrecht
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• Verplichte programma’s:

Overgangsrecht regelt dat verplichte programma's op grond van het oude
recht blijven gelden onder de Omgevingswet.

Het Europese recht bepaalt de datum waarop vernieuwing nodig is.

• Onverplichte programma’s:

Geen standaard overgangsrecht. Onverplichte programma’s zijn vaak
buitenwettelijke figuren.

Via Invoeringswet een gelijkstellingsartikel voor programma’s die zijn
vastgesteld op of na 23 maart 2016 (publicatie Ow) en voldoen aan criteria
van art. 3.4 en 3.5 van de Omgevingswet.
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Maatschappelijke opgaves Lokale/regionale ambities

Omgevingsvisie:
• Beschrijving van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving > historie gebied en

aanwezige kwaliteiten
• Hoofdlijnen voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud

van het grondgebied
• Hoofdzaken voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid

• Lokale opgave en doelen (en/of omgevingswaarden) voor de fysieke leefomgeving
(WAT, WAAROM)

• Rol overheid

Inzet juridische en niet-juridische instrumenten (HOE)



Rol overheid

www.ruimtevolk.nl



4 typen programma’s
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1. Onverplichte programma’s

2a. Verplichte programma’s volgend uit EU
regelgeving

2b. Verplichte programma’s  bij dreigende
overschrijding omgevingswaarde

3.   Programma’s met programmatische
aanpak



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

• Bevat maatregelen om aan omgevingswaarden te voldoen
en/of

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

(art 3.5 Ow)

OpgaveGebiedSectoraal
(thema)

Multi
sectoraal

Individueel Gezamenlijk



Wat kun je opnemen in programma’s?
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• de inzet van communicatie- of informatie-instrumenten, bv voorlichting,
best practices

• de inzet van financiële instrumenten, bv beschikbaar stellen van subsidie,
heffing

• afspraken met organisaties, bestuurlijk overleg

• feitelijke/fysieke maatregelen, bv aanleggen damwand

• aankondiging juridische maatregelen, bv regels voor activiteiten, het
aanscherpen van bestaande omgevingsvergunningen,

• …

Maatregelen kunnen meerdere doelen dienen



Programma en procedures
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Afstemming (art 2.2 Ow)

Motiveringsplicht participatie (art 10.8 Ob)

Verplichte programma’s, GRP,
programmatische aanpak Onverplichte programma’s

Afd 3.4 Awb: wel zienswijzen,
geen bezwaar (art 16.27 Ow)

Geen afd 3.4, tenzij
Mer plichtig (art 16.40 en 16.36 Ow)

of Aarhus

Geen beroep (negatieve lijst Awb)



Wrap up
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• Neem tijd voor de inventarisatie van
bestaand beleid. Zoek naar
samenhang in beleidsthema’s  daar
waar het meerwaarde heeft

• Maak doelen SMART. Aspect tijd en
subdoelen horen daar ook bij

• Sturingsfilosofie werkt ook door in
programma’s Denk out of the box
met te nemen maatregelen

• Neem Raad en College B&W/ PS en GS
mee in proces Met elkaar leren anders
werken



Meer informatie
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Check de website
www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Voortgang wetgeving (oa
overgangsrecht)
www.omgevingswetportaal.nl

Stel uw vraag aan de helpdesk
Informatiepunt omgevingswet

https://aandeslagmetdeomgevingswet.
nl/stel-uw-vraag/



Inhoud van de omgevingsvisie: art 3.2 en
3.3 Ow

• Beschrijving van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving >
historie gebied en aanwezige kwaliteiten (hoofdlijnen)

• Hoofdlijnen voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer,
bescherming en behoud van het grondgebied > onder- en
bovengrond op verschillende niveaus en het water

• Hoofdzaken voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale
beleid (art 3.2)
Maatschappelijk opgaves in het gebied/ integrerende thema’s

• Rekening houden met het voorzorgsbeginsel, het beginsel
van preventief handelen, het beginsel dat milieuaantastingen
bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden en het
beginsel dat de vervuiler betaalt (art 3.3)
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