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Voorwoord 3  

VOORWOORD 

Het verminderen van de omvang en zwaarte van de onderzoekslast bij het nemen van 

besluiten in het omgevingsrecht is een breed gekoesterde wens van overheden, bedrij-

ven en particulieren. Iedereen wil, als het enigszins kan, af van het ingesleten gedragspa-

troon: onderzoek voor de zekerheid alles, als het kan volgens vastgelegde werkwijzen, 

zodat zo weinig mogelijk risico gelopen wordt dat een project alsnog strandt bij de Raad 

van State. 

 

In dit advies worden concrete voorstellen gedaan op welke wijze onderzoeken doelmati-

ger en effectiever kunnen worden gedaan. Soms door aan de voorkant de informatie-

voorziening veel eenduidiger te maken, deels door een knip te maken in een quickscan 

en aanvullend onderzoek, maar ook door de aard van de onderzoeksplicht beter te kop-

pelen aan de specifieke situatie. 

Bij alle aanbevelingen staat centraal dat met name de Rijksoverheid de regie op de 

zwaarte van de onderzoekslasten in handen heeft. Zij bepaalt niet alleen de onderzoeks-

aspecten maar stelt ook de inhoudelijke kaders voor de toetsing en de wijze waarop dit 

moet plaatsvinden. Het effectiever en doelmatiger maken van de onderzoeklasten heeft 

ze daarmee volledig in eigen hand. 

 

De nieuwe Omgevingswet (Ow) biedt voldoende mogelijkheden dit ook daadwerkelijk 

vorm te geven. De concrete verbeterslagen voor de onderzoekslasten zullen in de uit-

werking van de Ow, via de nog op te stellen (instructie)regels, moeten worden gereali-

seerd. Daar ligt de unieke kans voor het Rijk om de ambities om in de omgevingsbeslui-

ten de onderzoekslasten te verminderen, waar te maken. Maar ook een nadrukkelijke 

taak voor de overheid. 

 

 

Guy Kersten 

Directeur BRO 

 

 

Rapporteurs BRO 

John Stohr, strategische aspecten 

Roeland Mathijsen, juridische aspecten 

Eveline Kramer, milieu aspecten 

 

Boxtel 

Oktober 2014 
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1. VERLICHTEN VAN ONDERZOEKSLASTEN 

1.1 Probleemduiding 
 
Het streven naar vermindering van de onderzoekslasten is één van de doelstellingen bij 

de Ow. De memorie van toelichting zegt daarover in paragraaf 5.12: 

 

De onderzoekslasten voor de voorbereiding van besluiten vormen een bekend knelpunt in het 

huidige omgevingsrecht. Onderzoek is nodig voor zorgvuldige besluitvorming, maar goed on-

derzoek moet geen doel op zich worden.  

 

Het Praktijkonderzoek omgevingsrecht in opdracht van de VNG en het Ministerie van I&M 

(het rapport De Zeeuw van januari 2012) geeft aan dat in veel onderzochte cases onze-

kerheid bestaat over de omvang en zwaarte van de onderzoekslast. Ten grondslag daar-

aan ligt de versnipperde, sectorale wet- en regelgeving. Omdat op basis van artikel 3:2 

Awb1 het bevoegde bestuursorgaan alle relevante feiten en gegevens dient te verzame-

len bij de voorbereiding van een besluit, leidt de bestaande onzekerheid ertoe dat er veel 

(overbodig) onderzoek ‘voor de zekerheid’ wordt uitgevoerd. In de gangbare uitvoerings-

praktijk is min of meer het volgende gedragspatroon ingesleten: onderzoek voor de ze-

kerheid alles, als het kan volgens vastgelegde werkwijzen, zodat zo weinig mogelijk risico 

gelopen wordt dat een project alsnog strandt bij de Raad van State.  

 

Onderzoek wordt in de praktijk van het omgevingsrecht voor twee doelen ingezet: 

 Onderzoek kan noodzakelijk zijn om aan te tonen dat de inhoudelijke beleidskeuzen 

in beleidsplannen van een overheidsorgaan op een zorgvuldige wijze genomen zijn. 

Het betreffende overheidsorgaan is initiatiefnemer en dus ook zelf verantwoordelijk 

voor de daarvoor noodzakelijke onderzoeken. 

De Ow biedt een ruimer kader en instrumentarium voor het voeren van omgevingsbe-

leid dan de huidige Wro. De wet biedt mogelijkheden om ook niet ruimtelijk relevante 

aspecten mee te nemen bij besluiten over projecten en plannen in de fysieke leefom-

geving2. Bij het meenemen van niet-ruimtelijke aspecten zal naast het uit de RO 

reeds bekende onderzoek ook onderzoek gewenst zijn om de gemaakte niet-

ruimtelijke beleidskeuzen te verantwoorden.  

 

 Onderzoek kan ook noodzakelijk zijn om aan te tonen dat het besluit tot realisatie van 

een concreet project zorgvuldig genomen is en het project, ten aanzien van deze on-

derzoeksaspecten, uitvoerbaar is. De initiatiefnemer voor dat project kan zowel de 

                                                      
1     De reikwijdte van art 3.2 Awb wordt bepaald door art. 3.1 van de Wro en straks door het ruimer geformu-

leerde art. 2.1 van de Ow. 
2    De reikwijdte van het onderzoeksrapport wordt bepaald door “besluiten over projecten en plannen in de 

fysieke leefomgeving”. 
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 Om doorlooptijden van voorbereiding van plannen en projecten kort en slagvaardig te 

houden; 

 Om onzekerheden ten aanzien van de doorwerking van onderzoeksresultaten te 

minimaliseren; 

 Om juridische duidelijkheid te hebben over onderzoeksinspanningen in relatie tot 

behandeling van een plan of project bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State. 

 

Het advies kan ook een meerwaarde hebben voor onderzoeken ten behoeve van be-

leidsontwikkeling, beleidsdoorwerking en bijvoorbeeld AMvB’s en (provinciale en lokale) 

verordeningen. 

 

Het advies is mede gebaseerd op de ruime praktijkervaringen van BRO bij het opstellen 

en doorlopen van de procedures en besluiten voor concrete, te realiseren projecten. On-

der de systematiek van de Ow gaat het dan grofweg om het onderbouwen van besluiten 

en procedures omtrent het omgevingsplan, het projectbesluit en de omgevingsvergun-

ning.  

 

 

1.2 Goede en minder goede ervaringen uit het recente verleden 
 
Ervaringen uit het verleden laten zien dat de invoering van nieuwe wet- en regelgeving, 

een nieuwe onderzoeksmethode of een nieuw toetsingskader kan leiden tot een vermin-

dering of verzwaring van de onderzoekslasten. 

 

Tot de invoering van een nieuw wettelijk kader voor luchtkwaliteit in 2007 was er geen 

duidelijk toetsingskader voor luchtkwaliteit en dientengevolge was er sprake van onduide-

lijkheid over de rekenmethode, de invoergegevens en het toetsingskader. Het was ondui-

delijk bij welke initiatieven er onderzoek uitgevoerd moest worden. Om twijfel te voorko-

men werden alle plannen onderzocht. 

Na invoering van de nieuwe wet- en regelgeving is het helder wat in welke situatie op 

welke wijze onderzocht moet worden en waaraan getoetst moet worden. Deze duidelijk-

heid neemt veel onrust weg en voorkomt onnodig onderzoek. Met name het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en het Besluit en de Regeling NIBM 

hebben hieraan bijgedragen. 

 

Bij de aanpassing van het Besluit m.e.r in 2011 is sprake van een omgekeerde beweging. 

De bijlage van het Besluit m.e.r bevatte tot 2011 getalsmatige grenzen. Indien de activi-

teiten groter was dan de grens was een m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk, indien de acti-

viteit onder de grens bleef niet.  

Als gevolg van het arrest van het Hof van Justitie van de EU van 15 oktober 20094 zijn de 

grenswaarden indicatief geworden. Hierdoor is niet meer op voorhand uit te sluiten of een 
                                                      
4  Commissie tegen Nederland, zaak C-255/08) 
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m.e.r.(beoordeling) noodzakelijk is en moet dit bij ieder ruimtelijk plan onderzocht wor-

den.  

 

 

1.3 De onderzoeksplicht binnen de Ow 
 
Het stelsel van de Ow biedt een uitgebreid instrumentarium voor de sturing op de omge-

vingswaarden5 en de andere beleidsdoelstellingen voor de fysieke leefomgeving.  

 

De Memorie van Toelichting bij de Ow zegt over omgevingswaarden het volgende (p.88): 

Omgevingswaarden worden bij algemene maatregel van bestuur, omgevingsverordening of 

omgevingsplan vastgesteld en juridisch gekwalificeerd (bijvoorbeeld of de waarde een resul-

taatsverplichting inhoudt of een inspanningsverplichting) met de ingangstermijnen en de loca-

ties die van toepassing zijn.  

Er zijn verschillende typen omgevingswaarden: 

 Objectgerichte omgevingswaarden zoals de veiligheidseisen voor een primaire waterke-

ring. De omgevingswaarde («veiligheidsnorm» in de Waterwet) wordt op dit moment uit-

gedrukt in de gemiddelde overschrijdingskans per jaar van de hoogste waterstand waarop 

de waterkering moet zijn berekend of de gemiddelde kans per jaar op een overstroming 

van het gebied dat door de waterkering wordt beschermd.  

 Omgevingswaarden voor het hele land of voor een bepaald gebied. De omgevingswaarde 

is dan uitgedrukt in meetbare eenheden (kwantiteiten), bijvoorbeeld een maximale con-

centratie van stoffen in onderdelen van de fysieke leefomgeving (water, bodem, lucht) of 

voor geur maximale hoeveelheden geureenheden («odour units») per m3. Die waarden 

kunnen worden toegespitst op een bepaald soort gebieden, die een bijzondere functie 

hebben die beschermd moet worden. Te denken is aan een grondwaterbeschermingsge-

bied met het oog op de waterwinning of een natuurgebied met specifieke kenmerken of 

functies.  

 In objectieve kwalitatieve termen geformuleerde omgevingswaarden voor objecten of ge-

bieden, in gevallen waarin niet zo gemakkelijk meetbare eenheden kunnen worden opge-

nomen, maar wel heldere maatstaven kunnen worden gehanteerd. Te denken is aan een 

geobjectiveerde beschrijving van kwaliteiten waaraan een natuurgebied moet voldoen zo-

dat dit kan functioneren als biotoop voor een specifieke soort.  

                                                      
5        Enkele relevante definities: 

Algemene zorgplicht:  
Verplichting voor een ieder om voldoende zorg voor de fysieke leefomgeving te dragen en – voor zover 
dat redelijkerwijs kan worden gevergd – nadelige gevolgen van zijn activiteit te voorkomen, of als dat niet 
kan, die te beperken of ongedaan te maken, of als ook dat niet kan, de activiteit achterwege te laten. 
Beoordelingsregel:  
Regel over het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning, waaronder regels over de motivering 
van de beslissing. 
Omgevingswaarde:  
Een maatstaf voor de staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan, of de toe-
laatbare belasting door activiteiten of toelaatbare concentratie of depositie van stoffen in de fysieke leef-
omgeving of een onderdeel daarvan, uitgedrukt in meetbare of berekenbare eenheden of andere objec-
tieve termen. 
Toetsingskader:  
Het geheel aan wettelijke regels en beleidsregels dat geldt voor een bestuursorgaan bij het nemen van 
een besluit. 
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1.4 Resultaten van de eerdere verkenning 
 
Het onderzoek naar de onderzoekslasten is in twee stappen uitgevoerd. In 2013 heeft 

een eerste verkenning plaatsgevonden naar de wijze waarop het onderzoek doelmatiger 

kan plaatsvinden. (“Vermindering van onderzoekslasten in de Ruimtelijke Ordening”; 

(BRO, 2013)). In dit onderzoek heeft de eerste inkadering plaatsgevonden. 

 

De centrale vraagstelling voor deze eerste verkenning luidde: 

Is door toepassing van een meer gebiedsgerichte benadering te komen tot een beter 

evenwicht tussen de omvang van de onderzoeksinspanningen en de feitelijke doorwer-

king daarvan naar de planrealisatie?  

 

In dit onderzoek heeft een verkenning plaatsgevonden van de wijze waarop aan de ver-

schillende onderzoeksverplichtingen inhoud wordt gegeven en hoe daar regie op wordt 

gevoerd. Daaruit is een aantal min of meer vanzelfsprekend lijkende aandachtspunten 

naar voren gekomen die van wezenlijke betekenis zijn voor de vermindering van de on-

derzoekslasten: 

 Er is een groot verschil in activiteiten. Dit leidt niet alleen tot verschillen in onder-

zoekslast door de omvang van de effecten van een activiteit, maar ook als gevolg 

van het verschil in gevoelighied van een activiteit. De onderzoekslasten zijn niet ge-

neriek, maar functiegerelateerd. Het beter onderscheiden van verschillen in activitei-

ten maakt onderzoek doelmatiger en effectiever en is daarmee van invloed op de 

mogelijkheden de onderzoekslasten te verminderen. 

 Niet alle gebieden zijn (uiteraard) even gevoelig, of niet even zwaar belast. Meer 

duidelijkheid in de gebiedspecifieke verschillen in gevoeligheid en feitelijke belasting 

maakt doelmatiger en effectiever onderzoek mogelijk. En verlaagt daarmee de on-

derzoekslasten. 

 De overheid stelt zelf de kaders waaraan onderzoeksverplichtingen moeten voldoen. 

Doelmatiger en effectiever maken van onderzoek start daarmee bij een overheid die 

helder en gericht informatie verschaft over en ten behoeve van dit onderzoek.  

 

Deze basisbenadering van de zorgplicht ten aanzien van goede besluitvorming is weer-

gegeven in onderstaand schema. 
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1.5 Opzet van dit onderzoek 
 

De resultaten van de eerste verkenning vormen het vertrekpunt voor onderhavige uitwer-

king. Deze uitwerking bouwt daar op voort, wat resulteert in een aantal concrete verbe-

termaatregelen om de onderzoekslasten structureel te verminderen. 

 

Vertrekpunt bij het operationeel maken is dat bij besluiten in het omgevingsrecht gezond-

heid, veiligheid en behoud van omgevingswaarden zorgvuldig moeten worden afgewo-

gen. Het advies is gericht op borging van een belang, niet in absolute zin, maar in de 

betekenis en doorwerking van dat belang bij te nemen besluiten over projecten en plan-

nen in de fysieke leefomgeving. Dus niet op het belang van een aspect, maar doorwer-

king van een aspect in het besluit. 

 

We baseren onze inzichten op twee in het kader van dit onderzoek uitgevoerde themati-

sche analyses (voor de aspecten geluid en stikstofdepositie, zie bijlage 1 en 2) en onze 

ruime praktijkervaringen ten aanzien van de feitelijke doorwerking van onderzoeksresul-

taten in de besluitvorming in het omgevingsrecht.  

 

De kern van ons advies ligt in een driedeling die wordt bepaald door het specifieke ka-

rakter van een aspect. Dat verschil in karakter leidt ertoe dat onderzoeksresultaten ook 

kunnen verschillen in betekenis van een aspect voor de te nemen planbesluiten en de 

juridische betekenis daarvan. 

Vanuit deze benadering is de volgende driedeling ontstaan: 

a. Situering van het plangebied. Het betreft onderzoek naar de aspecten die aan de 

orde zijn door de feitelijke situering of ligging van het plangebied (bv. situering in de 

veiligheidszone rond een gasleiding); 

b. Effecten op het plangebied. Dit betreft onderzoek naar de effecten van de ontwikke-

ling op de kenmerken en kwaliteiten van het plangebied zelf (bv. verstoring van na-

tuur of archeologie voor die functie gewenste bodemkwaliteit); 

c. Effecten op en vanuit de omgeving. Dit betreft het onderzoek naar gevolgen van de 

ontwikkeling op waarden en kwaliteiten van de omgeving (bv. stikstofdepositie, ge-

luidsemissie), of naar belasting van de omgeving op de ontwikkeling (bv. geluidbelas-

ting, geurbelasting). 

 

Verminderen van de onderzoekslasten is geen vrijblijvendheid, maar vraagt om een aan-

tal bewuste keuzen van de overheid en, in het verlengde daarvan, om toegespitste (in-

structie)regels om dit ook operationeel te kunnen doorvoeren. In hoofdstuk drie doen we 

concrete aanbevelingen die in onze ogen (BRO) van belang zijn om de onderzoekslasten 

operationeel en structureel te verlagen. 
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2. DOELMATIGER ONDERZOEK  

Onderzoek ten behoeve van besluiten in het omgevingsrecht is geen doel op zich. Het 

onderzoek dient om inzicht te geven in de betekenis van een bepaald aspect voor het te 

nemen besluit. De Ow en de Memorie van Toelichting spreken over “evident dat een 

functie onuitvoerbaar is” en “borgen dat geen onaanvaardbare risico’s voor de fysieke 

leefomgeving optreden”. 

Op basis van enerzijds evident aan de orde zijn en anderzijds het betreffende belang 

borgen bij de planontwikkeling,  zijn drie vormen van onderzoek te onderscheiden die elk 

hun eigen mogelijkheden bieden voor een structurele vermindering van de onderzoeks-

last: 

 Situering van het plangebied. Het onderzoek naar aspecten die aan de orde zijn door 

de feitelijke situering of ligging van het plangebied moet inzichtelijk maken of een 

functie op die locatie evident onuitvoerbaar is. Het betreft veelal veiligheidsaspecten 

die bepalen of realisatie van die activiteit op die locatie is toegestaan. Het betreft een 

objectgerichte toets, met een vrijwel altijd eenduidige uitkomst.  

 Effecten op het plangebied zelf. Het onderzoek naar de effecten van de ontwikkeling 

op de kenmerken en kwaliteiten van het plangebied zelf leidt zelden tot een verbod, 

maar kan wel leiden tot te nemen mitigerende of compenserende uitvoeringsmaatre-

gelen. 

 Effecten op en vanuit de omgeving van het plangebied. Het onderzoek naar gevolgen 

van de ontwikkeling op waarden en kwaliteiten van de omgeving of de belasting van-

uit de omgeving op de ontwikkeling kan leiden tot te nemen maatregelen die effecten 

op of vanuit de omgeving moeten terugdringen. Zonder die maatregelen is de activi-

teit niet uitvoerbaar.  

De verschillen in karakter van de verschillende aspecten leiden ook tot verschillen in 

doorwerking van de resultaten van het onderzoek in de besluitvorming. En dus ook het 

inzicht dat voor elk aspect gewenst is en de daarmee samenhangende onderzoekslast. 

Deze essentiële verschillen kunnen als volgt worden geduid: 

 

1. Onderzoek gericht op aspecten die bepaald worden door de situering van het 

plangebied. 

Voorbeelden: vrijwaringszones, waterkeringen, een aantal veiligheidszones. 

Aard van de aspecten: Veelal feitelijkheden, op basis van objecten (objectgericht).  

Doelmatigheid vergroten: Door goede informatieverschaffing via de “Laan van de 

leefomgeving”. Dit wordt nader toegelicht in 2.1. 

Belangrijkste onderzoekswinst: Eenduidige gegevens. Snel duidelijk of het initiatief 

op die locatie daadwerkelijk kan en op welke punten aanpassing noodzakelijk is. 
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overheid, waaronder waterschappen. Deze informatie wordt deels aangereikt door lei-

dingbeheerders en andere vergelijkbare instanties. 

Dit zijn bij uitstek aspecten die via de “Laan van de leefomgeving” adequaat ter beschik-

king moeten worden gesteld. Van belang is daarin niet alleen de objecten op te nemen 

(bijvoorbeeld: gasleidingen), maar ook de daarbij behorende zones, waarmee de plan-

ontwikkeling rekening moet worden gehouden. Eenduidigheid van informatie is niet alleen 

van belang voor de planopsteller, maar ook voor de plantoetser. 

De grootste winst zit in snelheid en slagvaardigheid. Wel is compleetheid van de in de 

laan van de Leefomgeving aangereikte informatie van groot belang. Een initiatiefnemer 

moet er op kunnen vertrouwen dat de aangereikte informatie juist en compleet is, maar 

ook actueel. De informatie is van wezenlijke betekenis voor de uitvoerbaarheid van een 

activiteit. De verschillende overheden hebben hier een nadrukkelijke inspanningsverplich-

ting. De informatie in de Laan van de Leefomgeving moet daarom correct, actueel en 

compleet zijn. 

 

 

2.2 Aspecten die betrekking hebben op de waarden en kwaliteiten 
van het plangebied zelf 

 
Aspecten die betrekking hebben op het plangebied leiden zelden tot een verbod, maar 

kunnen wel aanleiding geven tot maatregelen om het plangebied geschikt te maken, of 

de daar aanwezige waarden te compenseren. Deze aspecten zijn plangebied of per-

ceelsgebonden, dus voor activiteiten op dát betreffende perceel van belang. Dat hetzelf-

de aspect wellicht ook op het buurperceel aan de orde is vormt geen toetsingsgrond. Een 

voorbeeld is archeologie. Alleen die onderdelen van het plan waarvoor bij realisatie 

graafwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd worden op archeologie getoetst. Toets 

van de overige (ongeroerde) gronden is niet aan de orde.   

 

Er dient altijd een scan plaats te vinden op de (potentiële) aanwezigheid van deze aspec-

ten op het betreffende perceel.  

In de beroepspraktijk zijn voor deze aspecten uitgebreide onderzoeksprotocollen ont-

staan, gedragen door sectorale expertise. Daarmee is een sterke nadruk komen te liggen 

op inventariserende en beschrijvende onderzoeken, zo uitgebreid mogelijk, als bewijs 

voor het zorgvuldig omgaan met de betreffende belangen. Deze onderzoeksprotocollen 

kunnen grote invloed hebben op het planvormingsproces doordat ze in een aantal situa-

ties voorschrijven dat onderzoeken in meerdere seizoenen en/of onder bepaalde om-

standigheden moeten worden herhaald. Afhankelijk van de seizoenen kan daar een jaar 

of meer doorlooptijd mee gemoeid zijn (flora en fauna). 

De resultaten van de inventarisaties leiden zelden of nooit tot een verbod op de planont-

wikkeling, maar wel tot aanbevelingen of verplichtingen om bepaalde maatregelen te 

nemen. Maatregelen die gevolgen hebben voor de opzet van het plan, of die uitgevoerd 

moeten worden bij de realisatie.  
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Bijvoorbeeld maatregelen die de bodem geschikt moeten maken voor de functie, of om 

eventuele archeologische vondsten tijdig te kunnen onderzoeken. Of maatregelen om 

leefmilieu voor planten of dieren dat verloren gaat, te compenseren. Voor vrijwel alle as-

pecten die spelen op plangebiedniveau is in de loop van de jaren zoveel adequate kennis 

ontwikkeld, dat de te nemen maatregelen in praktijk al op basis van de quickscan zijn te 

benoemen. Aanvullend op de quickscan uitgevoerde, uitgebreide en tijdrovende onder-

zoeken brengen zelden of nooit nieuwe feiten aan het licht die leiden tot andere maatre-

gelen dan op basis van de quickscan al is voorzien. Daarmee zijn deze onderzoeken 

nauwelijks van meerwaarde voor het nemen van inhoudelijk en kwalitatief verantwoorde 

besluiten.  

 

Het onderzoek voor deze aspecten kan structureel doelmatiger worden door, op basis 

van een goede quickscan, te bepalen voor welke aspecten nog nader onderzoek nodig is 

en, zo ja, welke onderwerpen dat onderzoek dan betreft, danwel of de maatregelen direct 

op basis van de quick-scan kunnen worden vastgesteld, zonder nader onderzoek.  Het 

vervolgonderzoek kan dan beperkt blijven tot die informatie die van inhoudelijke beteke-

nis is voor het benoemen van de vergunning- of ontheffingsvoorwaarden. Daarmee kan 

dit onderzoek ook als voorwaardelijke bepaling worden opgenomen in de regels in een 

omgevingsplan. In de huidige praktijk wordt deze handelingswijze steeds meer toege-

past.  

 

Het is van belang deze principiële werkwijze zodanig te verankeren in instructieregels dat 

deze richtinggevend wordt voor de rechter. Bijvoorbeeld in instructieregels een slag te 

maken van onderzoeksprotocollen naar ontheffingsprotocollen. Hiermee zal met name 

een aanzienlijke tijdbesparing bij de planvoorbereiding kunnen worden behaald. Het ver-

lenen van een ontheffing met alle daarmee gemoeide onderzoeken en doorlooptijden is 

dan niet meer nodig om het besluit te mogen nemen. Maar om het project of plan tot rea-

lisatie te brengen dient voldaan te zijn aan de realisatievoorwaarden. Een voorbeeld hier-

van is de ontheffing voor compenserende en mitigerende maatregelen voor vleermuizen: 

de voorwaarden zijn meestal standaard en vooraf bekend, zodat men in het voortraject 

geen uitgebreid onderzoek hoeft te doen, maar zich kan richten op de realisatievoor-

waarden (het aanbrengen van verblijfplaatsen, het voorzien in onverlichte ruimten).  

Als mogelijke belemmering voor deze structurele verschuiving van ontheffing vooraf naar 

voorwaarden bij realisatie, wordt vaak aangedragen dat uitgebreid onderzoek vooraf 

noodzakelijk is om te kunnen beoordelen of een ontheffing mogelijk is en of er daarbij 

voorwaarden moeten worden gesteld die van invloed kunnen zijn op de planopzet. Dit is 

een minder valide argument, omdat bij planontwikkeling waar dit soort aspecten aan de 

orde zijn deze vrijwel altijd al, bij het opstellen van het plan, op basis van een quickscan 

worden meegenomen. Het tijdrovende zit in de onderzoeksprotocollen en het gegeven 

dat veel ontheffingen vooraf aan de besluitvorming moeten worden verleend door een 

instantie die daarbij niet gebonden is aan termijnen, laat staan aan fatale termijnen. 
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2.3 Aspecten die invloed hebben op de omgeving van het plange-
bied of vanuit de omgeving invloed hebben op het plangebied 

 
Deze aspecten spelen overwegend op gebiedsniveau en hebben vaak een relatie met de 

toestandswaarde van dat gebied. De toestandswaarde is de huidige feitelijke situatie. 

Bijvoorbeeld de huidige depositie of achtergrondwaarde voor stikstof, of de huidige ge-

luidbelasting van een gebied. Voor het gebied waarbinnen een initiatief gesitueerd is, 

kunnen ook bepaalde gewenste omgevingswaarden benoemd zijn. Dat kan een vastge-

legde meetbare norm zijn die nu reeds kan gelden of in de toekomst bereikt moet wor-

den. De omgevingswaarde kan ook kwalitatief beschreven zijn, waarbij door een deskun-

dige beoordeeld wordt of het initiatief aan die kwaliteitseis voldoet.  

 

De te ontwikkelen activiteit heeft invloed op de omgevingswaarde (bijvoorbeeld stikstof-

uitstoot als gevolg van toegenomen verkeersbewegingen). Of de voorgenomen activiteit 

is juist gevoelig voor bepaalde omgevingswaarden (bijvoorbeeld een geluidgevoelige 

activiteit in een geluid belast gebied). 

Bij deze aspecten is vaak sprake van meerdere bronnen die samen van invloed zijn op 

de toestandswaarde van het gebied. En daarmee ook op de specifieke gebruiksruimte 

die de toelaatbaarheid van een activiteit bepaalt. Daarbij kan het effect van een activiteit 

verschillend zijn (bijvoorbeeld veel of weinig uitstoot), en kan dit effect in meer of mindere 

mate worden beïnvloed via maatregelen. Dat kunnen maatregelen aan de bron zijn, of 

maatregelen in het overgangsgebied tussen bron en ontvanger. 

Kenmerkend voor deze aspecten is dat het vrijwel steeds een locatie en activiteit speci-

fieke afweging vraagt. Het resultaat van die afweging kan variëren van geen relevant 

effect dus zonder maatregelen uitvoerbaar, tot zeer significant effect en alleen door mid-

del van structurele maatregelen uitvoerbaar. Als de noodzakelijke maatregelen niet te 

realiseren zijn is het plan niet uitvoerbaar. 

Om het onderzoek bij deze aspecten doelmatiger te maken is het van belang de gebied 

specifieke gebruiksruimte (het verschil tussen de toestandswaarde en de gestelde norm) 

zo concreet mogelijk te benoemen en op te nemen in de “Laan van de leefomgeving”. 

Dat zal soms op landsniveau kunnen, maar deze informatie over de gebruiksruimte zal 

deels ook op gemeente of regioniveau beschikbaar moeten worden gesteld (bijvoorbeeld 

geurbelasting). 

 

Voor het doelmatiger maken van het onderzoek voor deze aspecten zijn de volgende 

items van belang: 

 Onderzoek dat dient om een bij voorbaat reeds vaststaand resultaat formeel te be-

vestigen. Veel onderzoek wordt verricht om aan te tonen dat een aspect niet in bete-

kenende mate van invloed is op het te nemen besluit. Het onderzoek bevestigt alleen 

formeel het bij voorbaat bekende resultaat dat dit aspect bij deze ontwikkeling niet 

hoeft te worden meegenomen in de verdere afwegingen. Het onderzoek heeft in dit 

soort situaties geen enkele meerwaarde voor de te maken afwegingen. Het doet 

geen afbreuk aan een zorgvuldige besluitvorming indien in deze situaties, die vooral 
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bij kleinere ontwikkelingen veelvuldig voorkomen, geen onderzoek plaatsvindt. Hhet 

resultaat van het onderzoek in die standaardsituaties heeft immers geen doorwerking 

naar het te nemen besluit over het project of het plan.  

 Onderzoek waar aan geen concrete normstelling en/of toetsingskaders aan ten 

grondslag ligt. Als geen normen bestaan en/of  toetsingskaders multi-interpretabel 

zijn of nog in ontwikkeling zijn, zien we de lijn dat de zorgvuldigheid van het onder-

zoek de zekerheden moet bieden die er (nog) niet zijn. Onbekendheid met en onze-

kerheid over de feitelijke relaties tussen een activiteit en het te beschermen belang 

leiden tot een hoge onderzoekslast. Dit is onder meer aan de orde bij stikstofdeposi-

tie, waar vereisten vanuit de Europese Natuurbeschermingswetgeving: “Een ontwik-

keling mag geen significante gevolgen hebben voor de instandhoudingsplicht voor de 

betreffende habitattypen” leiden tot onduidelijkheid over de wijze van interpreteren. 

Gaat het om effecten, of om de gevolgen van effecten? Wanneer zijn effecten nog 

wel of niet meetbaar? Hoe om te gaan met cumulatieve werking? 

 Onderzoek om zorgvuldig maatschappelijk handelen te laten zien, maar waarvoor 

geen toetsingskaders bestaan en waarvan dus onduidelijk is wat de meerwaarde van 

de resultaten is voor te maken planafwegingen. Er is bijvoorbeeld nog heel weinig in-

zicht in de aard van de relatie tussen bepaalde gezondheidsklachten en bijvoorbeeld 

uitstoot van stoffen. Voor de Q-koorts is een relatie met de geitenhouderij bekend. 

Maar op welke wijze de “overdracht” plaatsvindt en wat dat betekent voor bijvoor-

beeld de onderlinge afstand tussen een geitenhouderij en een woning is nog onbe-

kend. “Doe voor de zekerheid dan maar …… meter ..!” of “Koppel het maar aan geur, 

want daar hebben we wel inzicht in en als het stinkt dan zal het ook wel slecht zijn 

voor de gezondheid!” Bijvoorbeeld onderzoek naar gezondheidsaspecten bij veehou-

derijbedrijven. 

 

Bij al deze aspecten is van belang dat het besluit onderbouwd moet worden en dus ook 

duidelijk moet worden gemaakt wat de betekenis van het betreffende aspect is op de 

gemaakte beleidskeuzen c.q de te realiseren activiteit. In de praktijk constateren wij dat 

dit “aannemelijk” maken er toe geleid heeft dat het aannemelijk maken dat onderzoek 

zorgvuldig heeft plaatsgevonden, voor veel planvoorbereiders en plantoetsers meer cen-

traal is komen staan dan de relevantie van de resultaten van het onderzoek voor een 

verantwoorde besluitvorming. 

 

Bij de doorwerking van de onderzoeksresultaten naar het te nemen besluit kunnen in de 

huidige praktijk vier verschillende vormen van doorwerking worden onderscheiden: 

a) De resultaten laten zien dat er op basis van de toegepaste normen/kaders geen ef-

fect is. Het besluit kan genomen worden; 

b) De resultaten laten zien dat er op basis van de toegepaste normen/kaders effect is. 

Om het besluit te kunnen nemen is een ontheffing nodig van het daartoe bevoegde 

gezag. Deze ontheffing wordt in deze situatie zonder aanvullende voorwaarden 

(standaard) verleend; 
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In principe is dit model op elk onderzoeksaspect dat op gebiedsniveau speelt toepasbaar. 

De specifieke invulling voor een onderzoeksaspect is afhankelijk van de wijze van meten 

van de gevoeligheden en de wijze van meten van de effecten. 

 

Met deze algemeen toepasbare ordening kunnen onderzoeken structureel doelmatiger 

worden aangestuurd en de onderzoekslasten structureel worden verminderd, zonder dat 

de te beschermen kwaliteiten of waarden in het geding komen. 

Per onderzoeksaspect kan aangegeven worden: 

 of onderzoek in deze situatie eigenlijk wel relevant en dus nodig is. Veel situaties 

onder (a.) in fig. 2.4 zijn vooraf generiek te duiden. Die generiek te duiden situaties 

kunnen worden vastgelegd in een besluit (algemene regels), waarin ook een gene-

rieke ontheffing van de onderzoeksplicht wordt opgenomen. 

 de situaties aangeduid met (b.) in fig. 2.4 kennen voor een aantal onderzoeksaspec-

ten een standaard toegepaste ontheffing. Deze generiek te duiden situaties kunnen 

worden vastgelegd in een besluit waarin ook een generieke ontheffing van de onder-

zoeksplicht wordt opgenomen. Feitelijk worden daarmee deze (b.) situaties voor be-

paalde gebieden gelijk geschakeld aan de (a.) situaties. Bij aspecten waar dit rele-

vant is, kan voor (b.) situaties bijvoorbeeld wel een meldingsplicht worden opgeno-

men, omdat wellicht sprake kan zijn van een cumulatieve werking op termijn die moe-

ten worden gemonitord. 

 in situaties geduid met (c.) in fig. 2.4 is onderzoek van belang, omdat hier sprake is 

van grenssituaties, waarbij de resultaten van het onderzoek van betekenis kunnen 

zijn voor eventuele realisatievoorwaarden. Deze ontwikkelingen kunnen ook van be-

tekenis zijn voor de cumulatie van de gebiedsbelasting wat aanleiding kan zijn voor 

maatregelen. 

 in de (d.) situaties is sprake van een zodanige interactie tussen de activiteit met zijn 

effecten en de gevoeligheden van het gebied dat naar verwachting de activiteit alleen 

onder stringente voorwaarden of maatregelen realiseerbaar is. 

Aan de basis van dit doelmatiger maken van het onderzoek staat uiteraard wel een in-

spanningsplicht van de overheid, om alle daarvoor relevante informatie op een voor een-

ieder raadpleegbare en controleerbare wijze beschikbaar te stellen. 

 

 
2.4 Toepassingsbereik 
 
In de bijlagen is een overzicht opgenomen waarint per onderzoeks(deel)aspect het toe-

passingsbereik van de onderzoeksplicht aangegeven wordt. Per deelaspect is aangege-

ven welke onderzoeksplichten mogelijk denkbaar zijn. Onderstaand wordt bij elke vorm 

van onderzoeksplicht aangegeven welke (deel)aspecten in principe daaronder vallen 

(zonder compleet te willen zijn). 
  



Hoofdstuk 2 22  

Aspecten die bepaald worden door de situering van het plangebied 

Resultaten van het onderzoek: Indien dit aspect aan de orde is realisatie van de activiteit 

op deze locatie niet mogelijk, of alleen onder verplichtende voorwaarden (gebod). 

 Radarverstoringszones; 

 Zones rondom vliegvelden: o.a. invliegfunel; 

 Externe veiligheid: plaatsgebonden risico, plasbrandaandachtsgebied; 

 Beschermingszones water: o.a. waterkeringen en grondwaterbeschermingsgebieden; 

 Geurafstandzones veehouderijen zonder emissiefactoren; 

 Geluidzones gezoneerde industrieterreinen. 

 

Aspecten die effecten hebben op het plangebied zelf 

Resultaten van het onderzoek: Indien het aspect aan de orde is zijn mitigerende en/of 

compenserende maatregelen nodig om realisatie mogelijk te maken. 

 Archeologie; 

 Cultuurhistorie; 

 Flora en fauna (instandhouding soorten); 

 Bodemkwaliteit. 

 

Aspecten die die effecten hebben op de omgeving of vanuit de omgeving aan de 

orde zijn 

Resultaten van het onderzoek: Indien het aspect evident aan de orde is, zijn brongerichte 

maatregelen en/of overdrachtsmaatregelen nodig om het effect op een zodanig niveau te 

brengen dat realisatie mogelijk is. 

 Geluid: wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en luchtvaartlawaai; 

 Stikstofdepositie (en andere habitatkwaliteiten); 

 Externe veiligheid: groepsrisico; 

 Geur: dieren met emissiefactoren. 
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3. CONCLUSIE EN AANBEVELINGEN 

3.1 Conclusie 
 
De onderzoekslasten gerelateerd aan een besluit in het omgevingsrecht, worden bepaald 

door de verschillen in doorwerking van aspecten die betrekking hebben op de situering of 

ligging van het plangebied, doorwerking van aspecten die betrekking hebben op waarden 

en kwaliteiten van het plangebied zelf en doorwerking van aspecten die van invloed zijn 

op de effecten op of vanuit de omgeving. De uit te voeren onderzoeken dienen daarvoor 

de onderbouwing of bewijslast te leveren. 

De gewenste inzichten van het onderzoek ten behoeve van de besluitvorming verschillen 

daarmee, en daarmee ook de aard van de onderzoekslast en de mogelijkheden voor 

structurele vermindering van de onderzoekslasten. 

 

De aanbevelingen in 3.2 zijn daarom toegespitst op deze drie vormen van onderzoek. 

 Aanbevelingen voor de onderzoeksplichten die bepaald worden door de situering van 

het plangebied. 

 Aanbevelingen voor de onderzoeksplichten die effecten hebben op het plangebied 

zelf. 

 Aanbevelingen voor de onderzoeksplichten die effecten hebben op de omgeving of 

vanuit de omgeving aan de orde zijn. 

 

Overheid stelt de kaders 

De kaders die inhoudelijk sturing geven aan het onderzoek, worden gesteld door de 

overheid. Primair door de Rijksoverheid, voor een aantal aspecten door andere overhe-

den. De overheid stelt eisen aan besluiten in het omgevingsrecht en heeft daarmee de 

impliciete zorgplicht zo eenduidig mogelijk te zijn over die eisen en dus ook over het on-

derzoek dat daarmee gemoeid is.  

Het bieden van flexibiliteit en interpretatieruimte in deze kaders zal niet leiden tot een 

grotere slagvaardigheid bij de gemeentelijke overheid. Interpretatieruimte zal per definitie 

leiden tot meer zekerheidsonderzoek, om afbreukrisico in beroep zo klein mogelijk te 

maken. Interpretatieruimte in de kaders zal de huidige praktijk “Onderzoek voor de ze-

kerheid alles en zo uitgebreid mogelijk” in stand houden, en daarmee niet leiden tot het 

verminderen van onderzoekslasten voor een initiatiefnemer. 

Om inhoud te geven aan het verminderen van de onderzoekslasten moet de overheid de 

wijze van onderzoek zo eenduidig mogelijk, juridisch verankeren in het Omgevingsbe-

sluit. 
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In paragraaf 3.2 doen we concrete, onderzoekstechnische, aanbevelingen om de onder-

zoekslasten structureel te verminderen. Ze zijn er op gericht om de wijze van onderzoek 

doelmatiger, effectiever en gerichter te maken en daarmee de onderzoekslasten te ver-

lichten. Er worden geen aanbevelingen gedaan gericht op de inzetbaarheid van instru-

mentarium in relatie tot onderzoeksplichten. 

 

Om daadwerkelijk te komen tot een vermindering van de onderzoekslasten zullen deze 

aanbevelingen procedureel en materieel in de uitvoeringsregelingen moeten worden ge-

borgd. De Ow biedt hiervoor het kader. (o.a. artikel 2.1, lid 3). 

De meest logische plek voor de procedurele borging is het Omgevingsbesluit (Besluit 

omgevingsrecht). De materiële borging zal via uitvoeringsbesluiten per aspect geborgd 

moeten worden. 

 

 

3.2 Aanbevelingen 
 

De aanbevelingen zijn toegespitst op de drie onderscheiden vormen van onderzoeks-

plichten. 

 
A. Aanbevelingen voor de onderzoeksplichten die bepaald worden door de situe-

ring van het plangebied 

1. Regels die kunnen leiden tot een verbod of gebod dienen helder, concreet en 

eenduidig te zijn. Zij dienen normatief te zijn en niet open te staan voor een kwa-

litatieve, dus mogelijk subjectieve, beoordeling. Een initiatiefnemer moet kunnen 

weten waar hij voor die activiteit op die locatie aan toe is of waarmee hij reke-

ning moet houden. 

2. De informatie die ten grondslag ligt aan deze aspecten is concreet en dus uiter-

mate geschikt op te nemen in de ‘Laan van de Leefomgeving’. Het opnemen in 

de ‘Laan van de Leefomgeving’ moet een plicht zijn van het orgaan dat het be-

sluit neemt dat het betreffende aspect kan leiden tot een verbod op een activiteit. 

Indien de doorwerking gekoppeld is aan een fysieke situatie van derden (bij-

voorbeeld een veiligheidszone bij een hoofdgasleiding), dan dient die instantie 

die voor de fysieke situatie verantwoordelijk is verplicht te zijn voor het opnemen 

in de Laan zorg te dragen. 

3. De Laan van de Leefomgeving moet voor deze onderdelen een specifieke juridi-

sche status hebben. Alle voor deze aspecten relevante fysieke elementen en 

zones dienen daarom verplicht, compleet en juist in de Laan te worden opgeno-

men. Daarmee worden geborgd dat alleen aspecten die in de Laan van de Leef-

omgeving zijn opgenomen, juridisch kunnen leiden tot een verbod op een activi-

teit.  

Om dit te borgen dient een besluit tot realisatie van een nieuw fysiek element 

pas rechtskracht te krijgen indien dit ook is opgenomen in de Laan. Op deze 

manier krijgen de op deze wijze voor deze specifiek bij uitvoeringsregels be-
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noemde aspecten de Laan een verplichte juridische status. Een status die het 

mogelijk moet maken dat aan deze aspecten alleen getoetst hoeft te worden aan 

de in de Laan van de Leefomgeving met juridische status opgenomen gegevens. 

 

Juridische verankering 

a) Neem in het Omgevingsbesluit de verplichting op voor het realiseren van de Laan 

van de leefomgeving. Dit kan in soortgelijke bewoordingen als waarmee de lan-

delijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl (zie artikel 1.2.2. Bro) verplicht ge-

steld is. 

b) Overheidsorganen moeten daarbij verplicht worden om de daarvoor benodigde 

informatie beschikbaar te stellen, volledig, toegankelijk en raadpleegbaar. 

c) Aan het niet tijdig beschikbaar stellen van deze informatie dienen sancties te 

worden gesteld. 

 

B. Aanbevelingen voor de onderzoeksplichten die effecten hebben op het plange-

bied zelf 

1. Deze aspecten leiden niet tot een verbod, maar tot verplichtingen en/of maatre-

gelen bij de planinrichting en/of planrealisatie. De daarvoor noodzakelijke onder-

zoeken moeten worden geknipt in twee delen. 

Deel 1: een quickscan om te bepalen of aan planinrichting of planrealisatie van-

uit dit aspect nadere eisen moeten worden gesteld. Het verkennend onderzoek 

voor dit eerste deel vormt onderdeel van de motivering voor het te nemen be-

sluit. De Ow biedt hier reeds een kader voor (pag 137 Memorie van Toelichting) 

Deel 2: onderzoek gericht op het adequaat inhoud geven aan de bij realisatie te 

nemen maatregelen. Deze onderzoeksplicht wordt, met een heldere resultaats-

duiding, als voorwaardelijke bepaling opgenomen in de regels van een omge-

vingsplan, of als vergunningsvoorwaarden bij het verlenen van een omgevings-

vergunning. Het onderzoek bij realisatie kan daarmee beperkt blijven tot de voor 

uitvoering relevante informatie. 

2. Schrap het systeem van formele ontheffingverlening vooraf door een daartoe 

aangewezen bevoegde instantie. Geef de betreffende instantie een adviesrol 

voor de te hanteren voorwaarden. Koppel deze adviesverantwoordelijkheid aan 

de voor die planvorm geldende ter inzage legging. Dit advies kan vervolgens 

worden meegenomen bij eventueel voor realisatie uit te voeren aanvullend on-

derzoek. 

3. Borg deze onderzoeksfasering in het Omgevingsbesluit of indien nodig aan de 

daaraan ten grondslag liggende sectorale wetgeving. 

 

Juridische verankering 

a) De beoogde ‘knip’ in de onderzoeksverplichtingen zoals bedoeld in de Memorie 

van Toelichting bij het wetsvoorstel (p. 137) dient te worden verankerd in het 

Omgevingsbesluit. 
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b) Het schrappen van het systeem van formele ontheffingverlening dient te worden 

bezien in samenhang met de daarvoor samenhangende wetgeving (nationaal en 

internationaal) en kan worden vertaald in de Invoeringswet Ow.  

In veel gevallen wordt in de praktijk voor een aantal onderzoeksaspecten een 

standaard ontheffing toegepast. Deze generiek te duiden situaties kunnen wor-

den vastgelegd in het Besluit omgevingskwaliteit en de daarop te baseren mini-

steriele regelingen.  

 

C. Aanbevelingen voor de onderzoeksplichten die effecten hebben op de omge-

ving of vanuit de omgeving aan de orde zijn 

1. Voor de gebruiksruimte van een initiatief (de mate waarin een activiteit binnen 

de normstelling mag bijdragen aan een belasting) is inzicht in zowel de te res-

pecteren norm als in de huidige situatie (de toestandswaarde, achtergrondbelas-

ting, achtergronddepositie e.d.) van belang. Voor de aspecten waarbij dit van be-

lang is moet deze informatie, actueel, opgenomen worden in de Laan van de 

leefomgeving. Dit kan zowel landsdekkende informatie zijn, maar ook regionale 

of lokale gebiedsinformatie betreffen. Daarnaast moeten reeds eerder uitge-

voerde onderzoeken in de omgeving van een initiatief en de bijbehorende re-

kenmodellen ook raadpleegbaar en bewerkbaar zijn. 

2. Maak in de instructieregels die gericht zijn op de omgevingswaarden en andere 

doelstellingen van de fysieke leefomgeving die op gebiedsniveau spelen duide-

lijk onderscheid in: 

a. Situaties waarin geen onderzoek noodzakelijk is; 

b. Situaties waar geen onderzoek noodzakelijk is, maar waarbij melding van de 

activiteiten verplicht is ten behoeve van monitoring van toestandswaarde; 

c. Situaties waar onderzoek beperkt blijft tot informatie noodzakelijk om realisa-

tievoorwaarden te bepalen; 

d. Situaties waarin verwacht mag worden dat realisatie van een project zodani-

ge effecten heeft dat dit niet mogelijk is zonder stringente voorwaarden of 

maatregelen. Het onderzoek moet dan gericht zijn op het bepalen van die 

voorwaarden of maatregelen. 

3. Voor aspecten waarbij de huidige toestandswaarde de gewenste norm reeds 

overschrijdt en waar dus sprake is van een te hoge achtergrondbelasting of te 

hoge achtergronddepositie, kan de daarvoor verantwoordelijke overheid door 

middel van een programma, actief deze te hoge belasting reduceren. Door deze 

reductie kan meer gebruiksruimte ontstaan (het verschil tussen de toestands-

waarde en de norm), die er voor een initiatief toe kan leiden dat de onderzoeks-

verplichting verschuift van bijvoorbeeld een d-situatie naar een c-situatie. 

Een programma gericht op verbeteringen van de toestandswaarde is per defini-

tie gebiedsgericht, en heeft ten aanzien van het verlagen van onderzoekslasten 

vooral meerwaarde voor die gebieden waar meerdere initiatieven die om ge-

bruiksruimte vragen beleidsmatig gewenst zijn. Feitelijk neemt de overheid met 

een programma de verantwoordelijkheid voor een pakket van maatregelen om 
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de toestandswaarde te verbeteren, inclusief de daarbij behorende onderzoeks-

lasten. 

4. De gewenste omgevingswaarde is niet altijd normatief vastgelegd. Voor een be-

hoorlijk aantal aspecten is sprake van een kwalitatieve duiding van de waarde, 

of van inspanningsvereisten, zoals een instandhoudingsplicht. De praktijk leert 

dat, bij gebrek aan heldere normstelling vanuit beleid, jurisprudentie gebaseerd 

op bewust of toevallig ingezet sectoraal wetenschappelijk onderzoek, vervolgens 

als normstelling gaat werken. Dit speelt met name bij die aspecten waarbij de 

feitelijke kwaliteiten complex zijn, maar waar mogelijkheden bestaan deze te 

versimpelen naar het wel of niet aanwezig zijn van een bepaalde soort, of op 

basis van laboratoriumproeven te herleiden naar iets dat nog meetbaar is. 

Voor een aantal aspecten heeft dit geleid tot een complex stelsel van uitspraken, 

standpunten, beweringen en overtuigingen al dan niet ondersteund met jurispru-

dentie. Voor de onderzoekslasten heeft dit geleid tot het maximaliseren van on-

derzoeksinspanningen, niet gericht op een inhoudelijk betere planvorming, maar 

om procedurerisco’s te minimaliseren, of afhankelijk van het belang, te maxima-

liseren. 

Om deze onderzoeks- en verantwoordingimpasse te doorbreken en daarbij de 

belangen toch op de juiste wijze te blijven borgen zal voor een aantal aspecten 

eerst nieuwe fundamentele beleidskeuzen moeten worden gemaakt. Het in de 

loop van de tijd ontstane stelsel van bestaande wet- en regelgeving en de daar-

op betrekking hebbende jurisprudentie biedt voor deze aspecten geen reële mo-

gelijkheden. Wij zijn van mening dat stikstofdepositie een van de aspecten is 

waarvoor het maken van fundamentele beleidskeuzen gewenst is. Bijvoorbeeld 

dat de overheid voor alle Natura 2000-gebieden, net als bij rijksmonumenten, 

aangeeft wat de concrete feitelijk te beschermen waarden zijn. Deze te be-

schermen waarden bepalen vervolgens of, en op welke wijze stikstofdepositie 

voor dat Natura 2000 een te onderzoeken (en op te lossen) aspect is. 

 

Juridische verankering 

a) Leg de gebiedsgerichte benadering als bedoeld onder C.2 vast in het Omge-

vingsbesluit. Per onderzoeksaspect (of omgevingswaarde) kan aangegeven wor-

den: 

o Of onderzoek in deze situatie eigenlijk wel relevant en dus nodig is. Veel si-

tuaties zijn vooraf generiek te duiden (zoals de situaties onder C.2.a en 

C.2.b). Die generiek te duiden situaties, die voor heel Nederland kunnen 

gelden, kunnen worden vastgelegd in het Omgevingsbesluit of wellicht het 

Besluit kwaliteit van de leefomgeving7, en de daarop te baseren Ministeriële 

regelingen. Daarin kan ook een generieke ontheffing van de onderzoeks-

                                                      
7  Dit besluit richt zich op bestuursorganen die de instrumenten van de Ow toepassen. Alle inhoudelij-

ke normen en instructieregels voor bestuurlijk handelen zullen in principe gebundeld worden in één 
algemene maatregel van bestuur. Kortweg genoemd Besluit omgevingskwaliteit. 
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plicht wordt opgenomen (vergelijk o.a. het Besluit niet in betekenende mate 

bijdragen luchtkwaliteitseisen).  
Voorbeeldregeling (artikelnummering conform versie mei 2014) 
Aan artikel 2.9 (afdeling 2.3) zou onderstaande bepaling kunnen worden toege-
voegd. Of de wetgever kan op grond van artikel 2.1, derde lid een en ander uit-
werken in een ministeriële regeling of uitvoeringsbesluit: 
“Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur / ministeriële regeling kunnen 
regels worden gesteld over het vaststellen van een omgevingswaarde, waartoe in 
ieder geval regels kunnen behoren over:  
het aanwijzen van activiteiten waarin, vanwege het niet in betekenende mate van 
invloed zijn op de fysieke leefomgeving, in afwijking van de artikelen <….>, een 
omgevingswaarde niet wordt betrokken bij de uitoefening van een taak of be-
voegdheid.” 

o In de uitvoeringsregelingen (Besluit omgevingskwaliteit en ministeriële rege-

lingen) kan daarbij een koppeling worden gelegd met in een omgevingsvisie 

vast te leggen gebieden en hun specifieke gevoeligheden en daaraan weer 

gekoppeld een standaardontheffing en eventuele te nemen maatregelen (in 

programma’s vast te leggen). Op deze manier worden gebiedsgerichte loka-

le ambities en voorwaarden vertaald in een omgevingsvisie en vervolgens 

uitgewerkt in een programma en (eventueel) vastgelegd in een omgevings-

plan. Door de maatregelen uit dat programma zal de achtergrondbelasting 

van een gebied afnemen, waardoor er door het overheidshandelen meer 

gebruiksruimte ontstaat voor een initiatief. Door de ruimere gebruiksruimte 

kan een initiatief in een lichtere onderzoekscategorie komen. 

Voorwaarde is dat over het programma en de inhoudelijk daaraan ten 

grondslag liggende omgevingsvisie besluitvorming plaatsvindt. Daarbij kan 

ook voor aspecten waar dit relevant is, voor situaties een meldingsplicht 

worden opgenomen, en worden aangegeven op welke wijze men een cumu-

latieve werking op termijn monitoort. 

o Nadere aanbeveling voor de inhoud van de uitvoeringsregelingen: het ge-

bruik van geo-gerelateerde kaartbeelden die het voor initiatiefnemers een-

voudiger maken inzicht te krijgen in deze situaties.  

o Bij de uitwerking moet rekening worden gehouden met de reikwijdte van de 

verschillende omgevingswaarden. Voor luchtkwaliteit en stikstof geldt dat de 

invloed (en eventuele maatregelen) zowel op landelijk niveau als op lokaal 

niveau kan spelen; bij geluid is maatwerk op lokaal en regionaal niveau va-

ker aan de orde. 

 

Slotopmerking  

Voor de juridische doorwerking in de Ow en de daarop te baseren uitvoeringsbesluiten is 

ook gekeken naar aanknopingspunten binnen het systeem van de Wet milieubeheer en 

de daarop gebaseerde besluiten, zoals het Besluit Niet In Betekenende Mate Bijdragen 

(luchtkwaliteitseisen) (Besluit NIBM). Als voorbeeld van een concrete toepassing verwij-

zen we naar de Relatie NSL/Besluit NIBM en Regeling NIBM. Hierin liggen aanknopings-

punten voor een meer algemene regeling in de Ow.  
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Relatie NSL/Besluit NIBM en Regeling NIBM 
Wet milieubeheer 
Artikel 5.16 Wm (eerste lid) geeft aan hoe en onder welke voorwaarden bestuursorganen bepaal-
de bevoegdheden (opgesomd in het tweede lid, waaronder het vaststellen van een bestemmings-
plan en inpassingsplan) kunnen uitoefenen in relatie tot luchtkwaliteitseisen. Als aannemelijk is dat 
aan één of een combinatie van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitsei-
sen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid: 
a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;  
b. een project leidt - al dan niet per saldo - niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit;   
c. een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de concentratie van een stof;  
d. een project is genoemd of past binnen het NSL, binnen een regionaal programma van maatre-
gelen of hiermee niet in strijd is.  
 
De wettelijke regels zijn uitgewerkt in de volgende besluiten en regelingen: 
•  het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)  
•  de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) 
•  de Regeling projectsaldering luchtkwaliteit 2007 
•  de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 
•  het Besluit gevoelige bestemmingen 
•  het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 
 
Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 
Het NSL bevat een pakket aan generieke en lokale maatregelen, die ervoor gaan zorgen dat de 
huidige overschrijdingen worden opgelost en de negatieve effecten van geplande ruimtelijke ont-
wikkelingen worden gecompenseerd. De effecten van NIBM projecten zijn verdisconteerd in de 
trendmatige ontwikkeling van de achtergrondconcentraties. Gevolg is dat NIBM projecten niet 
meer afzonderlijk hoeven te worden getoetst aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. 
Ook voor projecten die In Betekenende Mate (IBM) bijdragen aan de concentraties is het NSL 
relevant. Een IBM project dat in het NSL is beschreven hoeft niet aan de grenswaarden te worden 
getoetst. De effecten van deze IBM projecten op de luchtkwaliteit worden met de maatregelen 
binnen het NSL gecompenseerd. 
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4. NAWOORD 

Het onderzoek naar de lastenverlichting heeft plaatsgevonden in het voorjaar van 2014, 

vóór het vrijgeven van de ontwerpOmgevingswet door de Ministerraad. Bij het uitvoeren 

van het onderzoek hebben we gebruik kunnen maken van onder embargo aangereikte 

relevante passages uit de ambtelijke versie(s). 

Bij de afronding van het onderzoek is waar mogelijk teruggegrepen op de aan de Tweede 

Kamer aangereikte tekst van de ontwerpOmgevingswet en de Memorie van toelichting. 

Mogelijk dat incidenteel nog tekstueel geleund wordt op een eerdere ambtelijke versie. 

Voor de conclusies van het onderzoek is dit niet echt relevant, omdat onze adviezen 

vooral gericht zijn op de verdere uitwerking van de Ow in Omgevingsbesluiten. 

 

De gevolgen van de verbetervoorstellen die we in ons advies hebben gedaan zullen niet 

door iedereen vanzelfsprekend worden omarmd. Onderzoeksverplichtingen en daar om-

heen gecreëerde procedures en protocollen hebben immers ook veel te maken met be-

langen en belangenbehartiging en de daar omheen geïnstitutionaliseerde werkproces-

sen.  

Juist daarom stellen we in ons advies de wijze van onderzoek in relatie tot de doorwer-

king naar te nemen besluiten in het omgevingsrecht centraal. En niet de vraag of een 

belang wel of niet relevant is voor dat besluit. 

 

We danken tot slot iedereen, binnen en buiten het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

voor haar of zijn bijdrage aan het tot stand komen van dit advies. 
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Hoe gevoeliger een gebied of soort is, des te groter de kans dat stikstofdepositie signifi-

cante gevolgen heeft voor behouden of herstellen van een gunstige ‘staat van instand-

houding’. De gebied- of soortspecifieke gevoeligheid voor stikstofdepositie wordt uitge-

drukt in de “Kritische Depositie Waarde” (KDW). 

 

Niet alle gebieden en soorten hebben dezelfde gevoeligheid voor stikstofdepositie. In het 

Alterra-rapport Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof toegepast op habi-

tattypen en leefgebieden van Natura 20008 wordt onderscheid gemaakt in verschillende 

gevoeligheden: 

 Zeer gevoelig voor stikstofdepositie < 1400 mol N/ha/jaar; 

 Gevoelig voor stikstofdepositie 1400- <2400 mol N/ha/Jaar; 

 Niet gevoelig voor stikstofdepositie >2400 mol N/ha/jaar. 

 

In de voor alle 160 Natura 2000 gebieden opgestelde natuurbeheersplannen zijn voor de 

voor dat betreffende gebied relevante habitattypen en habitatsoorten de ‘staat van in-

standhouding’ vastgelegd. Tevens is daarbij voor elk habitattype de kritische depositie-

waarde (KDW) bepaald. Deze gegevens zijn beschikbaar, maar moeilijk vindbaar.  

 
  

                                                      
8  Overzicht van kritische depositiewaarden voor stikstof toepast op habitattype en leefgebieden van Natura 

2000, Alterra, 2012. 
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Een belangrijk onderdeel bij de inspanningsplicht van de overheid is het monitoren van 

de feitelijke ontwikkeling van de achtergronddepositie in de tijd. 

 

Doorvertaling naar de onderzoekspraktijk 

Met de hiervoor geschetste ordening kunnen de onderzoeksplichten voor stikstofdeposi-

tie beperkt blijven tot het modelmatig berekenen van de stikstofdepostite uitstoot op 

daarvoor relevante gebieden en het al dan niet doen van een melding. 

 

Om dit voor de initiatiefnemer nog verder te vereenvoudigen verdient het de aanbeveling 

dat de rijksoverheid het gebiedsgerichte verschil tussen de Kritische Depositiewaarde en 

de Achtergronddepositie, geo-gerefereerd en voor een ieder raadpleegbaar beschikbaar 

stelt via de Laan van de Leefomgeving. 

 

De discussie over de stikstofproblematiek wordt vanuit verschillende insteken en vanuit 

verschillende posities gevoerd. Waarbij veel overwegingen worden aangedragen die voor 

een andere, meer doelmatige benadering binnen de huidige kaders nauwelijks mogelijk-

heden biedt.  

Het implementeren van deze vereenvoudiging van de onderzoeksmethodiek voor stikstof 

is daarmee eerder een fundamentele beleidskeuze dan het zoeken naar toepassingsmo-

gelijkheden binnen de bestaande wet- en regelgeving. 

  

Relatie met de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

De programmatische aanpak is een nieuw instrument dat mogelijkheden biedt om initia-

tieven op een andere wijze te toetsen, waardoor een initiatief wellicht mogelijk wordt dat 

met een reguliere toets niet mogelijk zou zijn. Maar de programmatische aanpak gaat wel 

uit van dezelfde normstelling en dus met dezelfde daarbij behorende onderzoekslasten. 

 

De programmatische aanpak richt zich op het bereiken van de gewenste omgevings-

waarden in samenhang met het daarbij toch mogelijk maken van nieuwe activiteiten. Het 

integrale pakket van maatregelen waar de PAS de basis voor biedt is onder meer gericht 

op het bereiken van de omgevingskwaliteit (Kritische Depositiewaarde) voor de gevoelige 

gebieden. Bij stikstof is dat bijna niet mogelijk zonder het terugdringen van de achter-

gronddepositie. Deze vermindering van de achtergrond depositie kan bij minder gevoeli-

ge gebieden leiden tot meer “gebruiksruimte” tussen de achtergronddepositie en de Kriti-

sche Depositiewaarde. 

 

  

  





 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 3: 
 

Overzicht van het toepassingsbereik 
  



 

 
  



 

Onderstaand overzicht geeft per onderzoeks (deel)aspect het toepassingsbereik van de 

onderzoeksplicht aan. 

 

Aspect Deelaspect 

De activiteit als 

ontvanger 

(gevoelig) 

De activiteit als 

bron (effecten) 

Onderzoek 

gerelateerd 

aan de Situ-

ering van 

het plange-

bied 

Onderzoek 

naar effecten 

op het plan-

gebied zelf 

Onderzoek 

naar effec-

ten op en 

vanuit de 

omgeving 

G
elu

id
 

Wegverkeerslawaai 

Spoorweglawaai 

Industrielawaai 

Geluidgevoelige 

functie / be-

stemming 

    

 Infrastructuur 

Bedrijfsactivitei-

ten 

Verkeersproduc-

tie van de activi-

teit 

   

Luchtvaartlawaai Geluidgevoelige 

functie / be-

stemming 

    

L
u

ch
tk

w
aliteit 

Stikstofdioxide NO2 

Fijn stof PM 10 

Fijn stof PM 2,5 

Zwaveldioxide 

Koolmonoxide 

Lood 

Benzeen 

Roet (EC) 

Luchtkwaliteit 

gevoelige functie 

/ bestemming 

    

 Bedrijfsactivitei-

ten 

Verkeersproduc-

tie  

   

E
xtern

e veilig
h

e
id

 
Bedrijven 

Wegen 

Spoorlijnen 

Waterwegen 

Buisleidingen 

Luchthavens 

Functies gevoe-

lig voor veilig-

heidsrisico’s 

    

 Bedrijfsactivitei-

ten 

Transport 

   

G
eu

r 

Veehouderijen Geurgevoelige 

functies  

    

 Veehouderij    

Bedrijven  Geurgevoelige 

functies  

    

 Bedrijfsactivitei-

ten 

   



 

Aspect Deelaspect 

De activiteit als 

ontvanger 

(gevoelig) 

De activiteit als 

bron (effecten) 

Onderzoek 

gerelateerd 

aan de Situ-

ering van 

het plange-

bied 

Onderzoek 

naar effecten 

op het plan-

gebied zelf 

Onderzoek 

naar effec-

ten op en 

vanuit de 

omgeving 

L
ich

t 

Kunstlicht Voor licht gevoe-

lige functies en 

gebieden 

    

 Terreinverlichting 

Kassen 

   

E
lektro

m
ag

n
etisch

e 

veld
en

 

Magneetveldzones Voor straling 

gevoelige objec-

ten 

    

 Zendmasten, 

kabels en leidin-

gen 

 

   

F
lo

ra e
n

 fa
u

n
a

 

Gebiedsbescher-

ming:  

(Verzuring, vermes-

ting, verzoeting, 

verzilting, verontrei-

niging, verdroging, 

vernatting) 

(Verandering 

stroomsnelheid, 

overstromingsfre-

quentie, dynamiek 

substraat) 

(Geluid, licht, trillin-

gen, verstoring door 

mensen, mechani-

sche effecten) 

(Barrièrewerking, 

versnippering) 

 

 

Veehouderij 

Verkeer 

Industrie 

   

Soortenbescherming  Bouwen, slopen, 

kappen, grond-

verzet, verhar-

den. 

   

en
 

m
ili-

eu
zo

Geur 

Stof 

Gevoelige func-

ties 
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(gevoelig) 
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bron (effecten) 

Onderzoek 

gerelateerd 
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Onderzoek 
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Geluid 

Gevaar 

 Milieucategorie-

en bedrijfsactivi-

teiten 

   

B
elem

m
erin

g
en

 

zo
n

es
 

Radarverstoringsge-

bieden 

Invliegfunnel 

IHCS 

ILS 

 Obstakelvorming    

W
ater 

Waterkwaliteit  Lozing van water    

Waterberging/ riole-

ring 

 Voorkomen 

overlast 

   

Bescherming water-

keringen, dijken etc. 

 Activiteiten die 

waterstaatswer-

ken kunnen 

aantasten 

   

B
o

d
e

m
k

w
a-

liteit 

Bodemverontreini-

ging 

Voor functie 

geschikte bo-

demkwaliteit 

    

E
xp

lo
sie

-

ven
 

Explosieven 

 

Veiligheid functie 

 

    

A
rch

eo
-

lo
g

ie
 

Archeologische 

waarden 

 Vergraven van 
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C

u
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u
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waarden 
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G
ezo

n
d

h
eid

 

 Kunnen functio-

neren zonder 

risico’s voor de 

gezondheid 

    

 Uitstoot van 

stoffen 
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