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Programma

1. De instrumenten van de Ow in vogelvlucht

2. Inzoomen op het beleidsinstrument programma voor het Rijk

3. Waarvoor kan/moet men het programma inzetten?

4. Wat betekent dit voor decentrale overheden?





Scheiding beleid en “normstelling”

• Impliceert “zelfbinding”

• Verschil tussen:

• beschrijving van belangen, doelen en de manieren waarop die 

doelen bereikt kunnen worden in een schriftelijk document van het 

Rijk; en 

• ‘de borging van beleid’ (eigen bestuurslaag of van hoog naar laag)

NB er is ook nog zoiets als: pseudoregelgeving: documenten die als 

regelgeving fungeren (zoals circulaires/handreikingen), maar dat niet 

zijn; buitenwettelijk beleid en waan van de dag/politiek



Waarom stelt het Rijk regels?

• Voor burgers en bedrijven staat het omgevingsplan centraal

• Maar provincie en Rijk bemoeien zich ook met de fysieke 

leefomgeving (let op subsidiariteit en proportionaliteit)

• Wat speelt mee voor keuze centrale regels:

• Verantwoordelijkheid voor internationale en Europese regels

• Schaalniveau

• Gelijk speelveld of gelijk beschermingsniveau

• Doelmatigheid (landelijke vergunningen/locatieonafhankelijke regels)

• Nationale veiligheid/specifieke taken Rijk zoals voor hoofdwegen



Rijksregels in amvb’s

• Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl): 

• instructieregels voor bijvoorbeeld omgevingsplan en 

beoordelingsregels voor vergunningen, 

• die gericht zijn op overheden

• Algemene regels voor een ieder in:

• Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

• Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

• Wél decentralisatie van milieuregels voor bijvoorbeeld horeca en 

bouwregels voor bijvoorbeeld open terreinen en erven
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Samenhang instrumenten

• Omgevingsvisie heeft een centrale plek in de beleidsontwikkeling

• Wat daarin staat kan gevolgen hebben voor andere instrumenten, 

bijvoorbeeld:

• instructie(regels)

• projectbesluit

• Kan direct vanuit de visie maar ook via programma waarin concrete 

uitvoering wordt gegeven aan (beleids)doelen



omgevingsplan

omgevingsvisie

omgevingsvisieomgevingsvisie

rijkprovincie

gemeente

waterschap

waterschapverordening
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verordening
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leefomgeving
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keten

programma

programma

programma

programma

Eén overheid

alleen bij reg. waterprogramma



Omgevingsplan: het centrale instrument?

• Met welke regels hebben burgers en bedrijven nou te maken?

• Omgevingsplan als centraal instrument: alle regels voor de fysieke 

leefomgeving komen hierin als het ware samen (kan ‘overruled’ 

worden door het projectbesluit)

• NB in Bbl en Bal staan algemene regels voor bepaalde 

activiteiten van burgers/bedrijven, zoals de milieubelastende 

activiteit of een sloopactiviteit 

• Aansturing vanuit rijks- en provinciale instructieregels



Omgevingsvisie

• Art. 3.1 Ow: verplicht voor elke bestuurslaag (behalve waterschap)

• Nauwelijks inhoudsvereisten (zie art. 3.2 Ow)

• Visie op hoofdlijnen, maar wel belangrijk onderdeel van de 

beleidscyclus

• Bindt vaststellend bestuursorgaan, op rijksniveau: ministers

• Let op: art. 3.3 Ow (doorwerking beginselen)

• Beleidsontwikkeling: punt op de horizon; wat is je ambitie?



Relatie programma’s - omgevingsvisie

• Uitwerken/concretiseren doelen omgevingsvisie: thema, gebied 

of opgave; zowel sectoraal als multi-sectoraal inzetbaar

• Programma’s hebben niet altijd haakje nodig in omgevingsvisie

• Lange(re) termijn (visie) vs korte termijn (programma)

• Sturingsstijl kan verschillen per programma

• Welke afspraken zijn er onderling gemaakt tussen 

departementen/met provincies, gemeenten? 

• Let op: het gaat ook om “anders werken”



Omgevingsvisie Programma’s

Karakter Strategisch, integraal, politiek-bestuurlijk
Uitvoeringsgericht, (multi)sectoraal, strategische elementen 
mogelijk

Inhoud
Ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en 
behoud van de fysieke leefomgeving als geheel

Uitwerking beleid voor bepaalde sector of bepaald gebied

Benadering samenhang 
tussen domeinen

Eén integraal ontwikkelingsbeleid voor fysieke 
leefomgeving

(Multi)sectoraal, inzetten op afstemming, coördinatie verschillende 
domeinen

Horizon Lange termijn Korte termijn

Werking
Basis voor handelen van het visievaststellend 
orgaan en programma’s

Basis voor inzet maatregelen van het programmavaststellend 
orgaan over het desbetreffende onderwerp

Juridische status
Bindt enkel visievaststellend orgaan 
(zelfbindend)

Bindt enkel programmavaststellend orgaan (zelfbindend)

Vaststelling Gemeenteraad, Provinciale Staten, Minister BZK
College van B&W, Algemeen bestuur waterschap, Gedeputeerde 
Staten, Minister die het aangaat



Omgevingswaarde 

• Geobjectiveerde, (cumulatieve) kwaliteitsnorm voor een 

gebied/locatie

• Bevoegdheid van Rijk, provincie en gemeenten

• Bindt alleen bestuursorgaan: monitor- en programmaplicht

• Veelal ontkoppeld van concrete besluiten, tenzij via instructieregels 

een verbinding is gemaakt

• Rijk in een amvb: voor lucht en (zwem)water



Voorbeeld lucht:

• Rijk stelt omgevingswaarden 

voor NO2 en PM10 in het Bkl

• Afwijkende en aanvullende 

omgevingswaarde decentrale 

overheden mogelijk (strenger)

Om door te werken:

• Instructieregel lucht voor 

gemeentelijk omgevingsplan

• Beoordelingsregel lucht voor 

omgevingsvergunningen

Hoe werkt een omgevingswaarde door?



Soorten programma

1. Onverplichte programma’s 

2. Verplichte programma’s:

a. volgend uit EU regelgeving 

b. bij (dreigende) overschrijding van omgevingswaarde

3. Programma’s met programmatische aanpak



Maatregelen in het programma

• Programma als basis voor inzet maatregelen

• Maatregelen om aan omgevingswaarden te voldoen en/of om een 

of meer andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te 

bereiken 

• Niet zomaar stapeling, maar bundeling (denk aan samenhang)

• Juridisch of niet juridisch; van alles!

• Let op: het uitvoeren van een maatregel moet wel in je macht 

liggen of je maakt hierover afspraken met andere partijen!



Wanneer ben je een programma?

• Als het verplicht is

• Als je voldoet aan criteria artikel 3.5 Ow, dus:

• Gaat het om de uitoefening van een taak of bevoegdheid in 

kader Ow?

• Betreft het de uitwerking van beleid op het terrein van de 

fysieke leefomgeving?

• Bevat het document maatregelen om doelen te bereiken?



Onverplichte programma’s: vormvrij, maar...

• altijd participatie

• vaak ook milieueffectrapportage: plan-m.e.r. (uit de Europese SMB-

richtlijn) en dan de uniforme openbare voorbereidingsprocedure 

(uov) van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) 



Vroegtijdige publieksparticipatie

Motiveringsplicht bevoegd gezag:

• Omgevingsvisie: Omgevingsbesluit (art. 10.7)

• Programma: Omgevingsbesluit (art. 10.8)

Inspiratie op: 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingsw

et/praktische/praktische-links/



Plan-m.e.r. 

• Generieke aanwijzing in de Omgevingswet van de plannen en 

programma's die onder de plan-mer vallen (aansluiting bij SMB-

richtlijn)

• In ieder geval zijn omgevingsvisie, programma, omgevingsplan 

en voorkeursbeslissing aangemerkt als plan of programma als 

sprake is van wettelijk of bestuursrechtelijk voorgeschreven 

plan of programma en “kaderstelling” of er moet een passende 

beoordeling in het kader van natuur worden gemaakt



Waarin zit de discussie?

• Ben ik een programma als bedoeld in de Omgevingswet?

• What’s in the name?

• Zit ik binnen de fysieke leefomgeving of niet?

• Gaat het om maatregelen die binnen de fysieke leefomgeving 

passen of betreft het bijvoorbeeld maatregelen in het domein 

van verkeer en vervoer?

• Maar ik vind participatie en/of plan-m.e.r. lastig, wat nu?



• Je houdt de beleidscyclus 
gaande

• Het vormt de uitwerking en 
onderbouwing van eigen beleid

• Het is een leidraad voor de 
eigen organisatie 

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

• Je kan makkelijker het gesprek 
aangaan met burgers en 
bedrijven

• Het kan het afwegingskader 
vormen voor eigen 
vergunningen en 
projectbesluiten

Wat is de meerwaarde van een programma?



Tip: maak het doel van je beleid concreet

• Een vaag doel kan leiden tot een oneindig proces, bijv. omdat niet 

duidelijk is waarop kan worden geparticipeerd

• Dus maak het concreet, voorbeelden:

- In de provincie Zuid-Holland worden tot 2025 100.000 woningen 

gebouwd

- Het natuurnetwerk Nederland moet tot 2030 met X-hectare worden

uitgebreid



›:

Meer tips voor het programma

• Werkblad A: planning en ontwikkeling

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/

programma/wegwijzer-vrijwillig-programma/wegwijzer-programma-

werkblad-tekst/

• Werkblad B ondersteunt cyclisch denken

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/

programma/wegwijzer-vrijwillig-programma/wegwijzer-programma-

werkblad-b/

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/programma/wegwijzer-vrijwillig-programma/wegwijzer-programma-werkblad-tekst/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/programma/wegwijzer-vrijwillig-programma/wegwijzer-programma-werkblad-b/


Binding aan rijksbeleid

• NOVI en rijksprogramma’s zelfbindend voor ministers: in beginsel 

geen juridische binding maar politiek/bestuurlijke binding

• Juridische binding alleen door rechtsregels (denk bijv. aan 

instructieregels) of beschikkingen

• Beleidsdoorwerking kan op vele manieren: vaak helemaal niet 

juridisch en veelal samen met medeoverheden

• Er is wel ook altijd een zekere beleidsmatige doorwerking naar 

decentrale overheden



NOVI – doorwerking 

In antwoord op vraag EK - D66 (d.d. 24 januari 2020):

“Het Rijk heeft volgens de Wro nu en de Omgevingswet straks de mogelijkheid om via 
instructieregels of een afzonderlijk instructiebesluit voor een concreet geval de 
doorwerking van Rijksbelangen in de provinciale verordening of het bestemmingsplan 
(straks omgevingsplan) te verzekeren. Als geconstateerd wordt dat die regels niet goed 
nageleefd of die besluiten niet uitgevoerd worden vindt in eerste instantie overleg plaats. 
Zo nodig kan gebruik worden gemaakt van het generieke instrumentarium voor 
interbestuurlijk toezicht. Daarnaast kan het Rijk onder de Omgevingswet met het 
projectbesluit de regels van het omgevingsplan aanpassen en als het nodig is ook de 
verdere besluitvorming ter hand nemen om een project (te doen) realiseren.”
NB In kader Invoeringswet Ow in EK: Instrumentenkist Ow kan leiden tot ingrijpen en 
terughouden
Zie: https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/default.aspx
Zie voor toelichting op de veranderingen in kader Novi: webinar Aanscherping Novi

https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/default.aspx




Juridische doorwerking: rijksinstructieregels
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• Dit zijn regels waarmee bestuursorgaan ander bestuursorgaan 

instrueert hoe het zijn taken en bevoegdheden moet uitvoeren

• Wanneer te gebruiken door Rijk?

• Bij beleidsonderwerpen die (mede) belegd zijn bij een decentrale 

overheid, maar waar doorwerking van het rijksbeleid wenselijk is, 

maar ook puur rijkssturing (vb. aanjagen woningbouw): ook weer 

toets aan art. 2.3 Ow!

• Voorbeelden huidig recht: ruimtelijke regels in het Barro en denk 

aan milieuregels (geluid en externe veiligheid)



Voorbeeld duurzame verstedelijking
NOVI
Zorg dragen voor 
een woningvoorraad 
die aansluit op de 
woningbehoeften
Maar ook: 
samengaan van 
verstedelijking met 
omgevingskwaliteit

SVIR
1
Een excellente ruimtelijk-
economische structuur van 
Nederland door een 
aantrekkelijk 
vestigingsklimaat in en 
goede internationale 
bereikbaarheid van de 
stedelijke regio’s met een 
concentratie van 
topsectoren
13
Zorgvuldige afweging en 
transparante besluitvorming 
bij alle ruimtelijke en 
infrastructurele besluiten 
(en duurzame 
verstedelijking)

HUIDIGE RECHT
Art 3.1.6, lid 2 t/m 4 Bro
Ladder voor duurzame 
verstedelijking

Bkl
Par. 5.1.5.4 Ladder voor 
duurzame verstedelijking

VRAGEN:
-moet er toch nog actiever 
gestuurd, bijv. mede irt
het “verdozingsvraagstuk”
-daarbij zoeken naar 
locaties voor 
distributiecentra: bijv. 
concentreren rond 
bestaande locaties (met 
afwegingsprincipe in de 
hand: combineren boven 
enkelvoudig)
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Tot slot: overgangsrecht programma’s

• Verplichte programma’s: programma's op grond van het oude recht 

blijven gelden onder de Omgevingswet; Europese regels bepalen  

datum waarop vernieuwing nodig is

• Onverplichte programma’s: gelijkstellingsartikel voor programma’s 

vastgesteld op of na 23 maart 2016 (publicatie Ow) en voldoen aan 

criteria van artt. 3.4 en 3.5 Ow (maar oudere beleidsplannen blijven 

van betekenis) 



Bedankt voor 
uw aandacht


