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Wat is het programma? 

16/8/19 

• 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) 

 

 

 



4 typen programma’s 

16/8/19 

1.  Onverplichte programma’s  

2a. Verplichte programma’s volgend uit EU regelgeving  

2b. Verplichte programma’s  bij dreigende overschrijding  

      omgevingswaarde 

3.   Programma’s met programmatische aanpak   

 



Type ‘maatregelen’ in een programma 

16/8/19 

• 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  

• juridische maatregelen, bv regels voor activiteiten, het aanscherpen van 

bestaande omgevingsvergunningen,  

• … 

 

Maatregelen kunnen meerdere doelen dienen             koppeling met (on)verplichte 

programma’s mogelijk 
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Programma en procedures 

16/8/19 

Afstemming: rekening houden met de taken en bevoegdheden van andere 
bestuursorganen (artikel 2.2 Ow) 
 
Participatie: motiveringsplicht bij alle programma’s (art 10.8 Ob) 
 
Voorbereiding: Afdeling 3.4 van de Awb is van toepassing op de voorbereiding 
van een programma als bedoeld in de paragrafen 3.2.2 tot en met 3.2.4 en de 
documenten die voor het opstellen van een programma afzonderlijk worden 
vastgesteld.  
Wel zienswijze, geen bezwaar (art 16.27 Ow) 
 
Voor overige onverplichte/vrije programma’s geldt niet de afd 3.4 Awb procedure, 
tenzij er sprake is van een mer plichtig programma (of inspraak bij besluitvorming 
volgens Aarhus) (art 16.40 en art 16.36 Ow). 
 
Negatieve lijst Awb: geen beroep voor programma’s, m.u.v. programma’s die 
een rechtstreekse titel geven voor activiteiten. 
 
          Voorbereiding afhankelijk van inhoud van het programma 
 
 

 



Programma’s irt water 

16/8/19 

 

Nationaal waterprogramma 

Regionaal waterprogramma 

waterbeheerprogramma 

GRP GGB plan 

Onverplicht programma 

Onverplicht programma 

KRW 
maatergelen 
programma 

Verplicht programma 



Programma samengevat 

16/8/19 

• Maakt doelen van de omgevingsvisie 
concreet 

• Op programma niveau kunnen andere 
belangen op tafel komen 

• Sectoraal of multisectoraal 

• Vraagt inzet van verschillende 
afdelingen/professionals/organisaties 

• Alleen of samen met andere 
overheden 

• Handig en concreet middel om 
regionaal gesprek te voeren over een 
gedeelde opgave 

• Verschillende ‘maatregelen’ mogelijk 

• Andere sturing overheid vraagt andere 
inzet van instrumenten.  

 



Meer informatie 

16/8/19 

Check de website 

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl 

 

Stel uw vraag aan de helpdesk 

Informatiepunt omgevingswet 

 

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