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Korte lesjes
in leuker werken
Procedures staan vaak een vlotte en plezierige afhandeling van
vergunningen en plannen in de weg. Dat maakt het werken aan
de ruimtelijke ordening er niet altijd leuker op. De nieuwe
Omgevingswet zal de procedures gemakkelijker en meer gestroom
lijnd maken. Maar ook nu al is dat mogelijk, zo blijkt uit een aantal
aansprekende voorbeelden uit de praktijk. Dit boekje geeft een korte
achtergrond bij de Omgevingswet en een aantal inspirerende voor
beelden om te laten zien hoe simpel het kan zijn om eenvoudiger en
beter te werken aan de ruimte in Nederland.
Van 24 naar 1!
Er komt een Omgevingswet. In deze wet
komen vierentwintig bestaande wetten
geheel of gedeeltelijk samen. Dat maakt
het voor burgers veel eenvoudiger om
vergunningen aan te vragen en maakt het
voor overheden veel eenvoudiger om ver
gunningen te beoordelen en te handhaven.
Er komen immers vele wetten en vergun
ningsprocedures te vervallen. De rijksover
heid grijpt dit integratieproces aan om de
ruimtelijke wetgeving te vereenvoudigen.

De vierentwintig bestaande wetten bevat
ten nogal eens verouderde delen die
nauwelijks meer van toepassing zijn, maar
nog altijd wel wettelijk geldig zijn. Met de
stofkam is door alle wetten gegaan en is
een overzichtelijk, toepasselijk en modern
wettelijk stelsel ontstaan. Maar misschien
nog wel het belangrijkste is dat de wet ook
een andere manier van werken stimuleert.
In dit boekje laten we zien wat werken in
de geest van de Omgevingswet betekent.
En vooral willen we laten zien dat dat ook
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nu al mogelijk is. En dat werken in de geest
van de Omgevingswet veel interessanter en
leuker is.

Naar een nieuwe Omgevingswet
Ruim 200 jaar na de inwerkingtreding van
de eerste wet op het gebied van de leef
omgeving, de Mijnwet, hebben we in
Nederland 24 wetten, zo’n 120 algemene
maatregelen van bestuur en een paar hon
derd ministeriële regelingen op het gebied
van de leefomgeving, ruimtelijke ordening,
bodem- en waterbeheer, milieu, monu
mentenzorg, natuur, geluid, bouwen en
infrastructuur. In de loop der jaren werden
regels aangepast aan nieuwe maatschap
pelijke ontwikkelingen. Met als gevolg dat
het huidige omgevingsrecht op onnavolg
bare wijze is verbrokkeld en verdeeld over
een groot aantal verschillende wetten en
regels. Elke wet richt zich op een deel
belang en heeft een eigen systematiek en
terminologie. Daardoor spreekt de ene wet
de andere soms tegen. En daardoor ook
vertraagt en frustreert het omgevingsrecht
regelmatig nieuwe ontwikkelingen. Zo
beschermt het omgevingsrecht de techniek
van verouderde windturbines, en bemoei
lijkt het de ontwikkeling van moderne
windparken. Ook houdt het huidige
omgevingsrecht weinig rekening met
regionale verschillen. Steden in bijvoor
beeld de Randstad hebben met andere
vraagstukken te maken dan krimpregio’s
of kleine dorpen. Dat vereist flexibele
regelgeving, waarmee snel op ontwikkelin
gen kan worden ingespeeld.
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Het werd dus hoog tijd om de wet- en regel
geving kritisch tegen het licht te houden en
waar mogelijk te vereenvoudigen. Dit heeft
geresulteerd in het voorstel voor de Omge
vingswet. De Omgevingswet wil nieuwe,
duurzame ontwikkelingen in de samen
leving mogelijk maken en wettelijk onder
steunen. Daartoe is een integrale benade
ring essentieel, waarin de diverse belangen
in onderlinge samenhang worden
beschouwd. Deze integrale aanpak komt
sterk naar voren in het wetsvoorstel, bij
voorbeeld bij de omgevingsvisie van Rijk
en provincie en bij het gemeentelijke
omgevingsplan. Dit plan omvat niet alleen
het huidige bestemmingsplan, maar ook
alle verordeningen die betrekking hebben
op de leefomgeving, zoals de kapverordening
of terrasverordening. Straks komen alle
relevante factoren in het omgevingsplan
samen: ruimtelijke ordening, milieu,
verkeer en vervoer, water, natuur en
cultureel erfgoed.
Stel je heb een prachtig idee om in het
buitengebied, op een idyllische plek langs
de rivier in een leegstaande boerderij een
kleinschalige horeca op te zetten. In de
huidige situatie moet je daarvoor een
bestemmingsplanwijziging aanvragen,
een ontheffing voor de flora- en faunawet,
een vergunning voor de waterwet en beheer
rijkswaterstaatswerken, en bovendien een
toestemming van de welstandscommissie.
Alle vijf zelfstandige procedures waar je als
indiener telkens ongeveer hetzelfde moet
opschrijven. Grote kans dat je drie of vier
van de vijf benodigde vergunningen krijgt,

maar nu net niet die laatste. In de nieuwe
situatie met de Omgevingswet dien je een
keer een plan in en komt er een integrale
afweging of je plan al dan niet toegestaan
wordt.

Naar een nieuwe praktijk
De opstellers van de nieuwe Omgevingswet
hebben bij de herziening van het stelsel van
wetten en regels vier verbeterdoelen voor
ogen gehad:
1. Het omgevingsrecht moet inzichtelijk,
voorspelbaar en gemakkelijk in het
gebruik zijn.
2. De leefomgeving moet op een samen
hangende manier centraal staan in
beleid, besluitvorming en regelgeving.
3. Een actieve en flexibele aanpak moet
overheden meer afwegingsruimte bieden
om doelen voor de leefomgeving te
bereiken.
4. Besluitvorming over projecten in de
leefomgeving moet sneller en beter.

werken die daarbij hoort. Veel initiatieven
komen van buiten het rijk. Zo zijn er al
35 gemeenten die experimenteren met het
opstellen van een omgevingsplan en starten
er in het najaar van 2014 ruim 30 overheden
met het opstellen van een omgevingsvisie.
Het Rijk zelf kan daarbij niet achterblijven.
Daarom wordt gewerkt aan een programma
Nu al Eenvoudig Beter Rijk, waarin ook
voorbeeldprojecten en pilots worden
ontwikkeld. Zo is het ministerie van Infra
structuur en Milieu gestart met de voor
bereiding van een nationale omgevingsvisie.

Deze doelen haal je niet alleen door een wet
te veranderen. Het gaat er ook om dat in
de geest van de Omgevingswet gehandeld
wordt: kennis, houding en gedrag. En die
zaken regel je niet in een wet, maar met
elkaar.

Veel individuele bestuurders en ambtenaren
hebben zelf al bedacht hoe een en ander
gemakkelijker, eenvoudiger en vriendelijker
kan. Het zijn voorbeelden van een manier
van denken en werken die straks bij de
Omgevingswet onontbeerlijk is. Eigenlijk is
het in de meeste gevallen niet eens zo heel
ingewikkeld gebleken. Ambtenaren of
bestuurders zijn bij zichzelf te rade gegaan
en hebben zich de vraag gesteld hoe ze de
procedures, de werkwijzen konden verbete
ren zonder concessies te doen aan de kwali
teit van hun werk. In veel gevallen komt
het er op neer dat ze zichzelf hebben afge
vraagd: wat gaat er eigenlijk mis als we de
procedures eenvoudiger maken of de regels
anders toepassen?

De overheid heeft daarom parallel aan het
wetgevingstraject diverse acties opgezet om
ook te werken aan een nieuwe praktijk. Met
voorbeeldprojecten, pilots en experimenten
wordt ervaring opgedaan met de instrumen
ten van de Omgevingswet en de manier van

Soms neemt een ambtenaar het initiatief
voor een dergelijk proces. In andere voor
beelden is het juist een bestuur dat de
ambtelijke organisatie opdraagt om de
procedures eens tegen het licht aan te hou
den. Of komt het initiatief van bedrijven,
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burgers of maatschappelijke organisaties.
Voor het uiteindelijke resultaat lijkt het niet
zo veel uit te maken bij wie het initiatief
ligt. Wel is van groot belang dat er uiteinde
lijk zowel ambtelijk als bestuurlijk draagvlak
voor moet zijn!
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Omgevingswet
nu al in de praktijk

Dit boekje gaat verder met een aantal aan
sprekende voorbeelden van werkwijzen die
niet alleen voor de burgers vaak veel erger
nis en gedoe kunnen voorkomen, maar ook
het werk voor de ambtenaren en bestuur
ders veel fijner maken. De voorbeelden
sluiten naadloos aan op de nieuwe manier
van werken straks onder de Omgevingswet.
Daarom beschrijven we hier eerst enkele
veranderingen in de Omgevingswet die ook
nu al te implementeren zijn. De nieuwe
Omgevingswet zal zorgen voor meer samen
hang tussen verschillend beleidssectoren,
een grotere afwegingsruimte voor bevoegd
gezag en snellere procedures.

Samenhang
Voor beleidsontwikkeling kent de huidige
wetgeving vijf strategische planfiguren en
zeven meer op uitvoering gerichte beleids
plannen, elk met hun eigen procedures.

De Omgevingswet brengt het aantal instru
menten terug tot zes kerninstrumenten.
Daarbij wordt er zoveel mogelijk gewerkt
met algemene regels, vooral in het gemeen
telijk omgevingsplan en een zeer beperkt
aantal algemene maatregel van bestuur.
Gemeenten kunnen daarbij alle regels rond
om de fysieke leefomgeving integreren in
het omgevingsplan. Door het samenvoegen
van regelgeving in één stelsel van omgevings
recht vermindert de complexiteit.
De huidige instrumenten Omgevingswetproof maken kan door het samenbrengen
van verschillende bestaande verordeningen
in één verordening. Gemeenten kunnen
overgaan tot het integreren in één nieuwe
omgevingsvisie en ze kunnen experimente
ren met het opstellen van een omgevings
plan. Met een ‘verbrede reikwijdte’ van het
bestemmingsplan kunnen gemeenten ook
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nu al milieumaatregelen, natuur, welstand
enz. in het integrale plan meenemen omdat
het plan gaat over de fysieke leefomgeving
en niet alleen over de ruimtelijke aspecten
daarbinnen. Verordeningen kunnen inte
graal onderdeel uitmaken van het plan.

Grotere afwegingsruimte
De regels voor het nemen van besluiten,
zoals omgevingsplannen en vergunningen,
worden vastgelegd in een algemene maatre
gel van bestuur. Het idee is om het bevoegd
gezag in de nieuwe wet meer afwegings
ruimte te bieden. De programmatische
aanpak geeft de mogelijkheid om op
gebiedsniveau de doelen voor de leef
omgeving te halen, terwijl de afzonderlijke
projecten door kunnen gaan. Met project
saldering wordt binnen één besluit meer
flexibiliteit geboden.
Met de Crisis- en herstelwet kan nu al
gewerkt worden met ontwikkelings
gebieden. De status van ontwikkelings
gebied geeft de mogelijkheid om in 10 jaar
aan milieunormen te voldoen. Door de
aanwijzing tot ontwikkelingsgebied kan
een gemeente meer sturingsmogelijkheden
geven door flexibeler om te gaan met de
milieugebruiksruimte in een gebied. Ook
kunnen gemeenten ook nu al experimen
teren met een flexibel bestemmingsplan.
Zo zijn er gemeenten die meer ruimte bie
den aan ontwikkelaars en initiatiefnemers,
door in het bestemmingsplan te volstaan
met stedenbouwkundige uitgangspunten.
Ook kunnen gemeenten tot 15 jaar tijdelijk
gebruik toestaan.
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Sneller
De sneller-en-beter-aanpak voor grote
infrastructurele projecten is verbreed naar
de hele leefomgeving voor projecten met
een publiek belang. De beslistermijn voor
de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State op projectbesluiten is
gemaximeerd op zes maanden. Daarnaast
komt er meer ruimte voor maatwerk in
de m.e.r., die meer onderdeel wordt van de
voorbereiding van een besluit. Er worden
meer vergunningstelsels aan de omgevings
vergunning toegevoegd, waardoor initiatief
nemers vaker met één vergunning toe kun
nen en sneller weten waar ze aan toe zijn.
Vooruitlopend op de Omgevingswet is er al
veel mogelijk om besluitvorming te versnel
len en te verbeteren. Veel gemeenten lukt
het om de doorlooptijd van vergunningen
sterk te verkorten, tot soms een totale door
looptijd van een tot enkele dagen. Hetzelfde
kan voor het wijzigen van een bestemmings
plan. Ook zijn er gemeenten die vaste
momenten hebben bepaald voor het wijzi
gen van het bestemmingsplan, waardoor
het niet alleen sneller kan, maar ook goed
koper. Ook het investeren in het voortraject
levert vaak veel tijdwinst op. Vooroverleg
met initiatiefnemers helpt vaak om
vergunningaanvragen compleet te krijgen.

Het omgevingsrecht beschermt de
techniek van verouderde windturbines
en bemoeilijkt de ontwikkeling van
moderne windparken. Foto: Lex Broere
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Lopik
Gemeente is partner voor
ruimtelijke initiatieven

In het buitengebied van de gemeente Lopik, aan de Lek tussen Utrecht
en Gouda, hebben burgers en bedrijven allerlei plannen. De een wil een
bed&breakfast, de ander wil het bedrijf uitbreiden, de ander wil de woning
vergroten. Het mooie landelijk gebied van Lopik is een gewild gebied voor
allerlei activiteiten.

Als je echter het bestemmingsplan van
de gemeente leest, mag er bijna niets.
Het is een tamelijk strikt open en
beschermd landschap. En toch mag je
van de gemeente Lopik afwijken van het
bestemmingsplan, als het maar kwaliteit
toevoegt aan de omgeving. Economische
ontwikkelingen zijn mogelijk als de initia
tiefnemer maar duidelijk maakt hoe hij
kwaliteit toevoegt aan de omgeving. Daar
voor treedt de gemeente in overleg met
de initiatiefnemers om te kijken wat er aan
kwaliteit te winnen is. Leidraad voor overleg
10 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu

met initiatiefnemers is een kwaliteitshand
boek met een visie op de inrichting van
ruimte, opgesteld in samenspraak met
betrokkenen.
Wethouder Gerrit Spelt is pleitbezorger van
deze werkwijze: “Ruimtelijke ordening, en
dan vooral de ordening, staat me niet aan.
In een bestemmingsplan moet je niet willen
ordenen, maar moet je ruimte geven voor
ontwikkeling en aangeven wat je per se niet
wilt. Dan heeft een bestemmingsplan een
goede functie. Sterker nog, ik wil er naar toe

om het bestemmingsplan nog beperkter,
strakker van opzet te maken. Dus dat er
volgens het bestemmingsplan nog minder
mag en initiatiefnemers dus nog vaker met
ons in overleg moeten om iets te realiseren.
Dan kunnen we bij nog meer initiatieven in
overleg met de mensen om te komen tot
een extra slag in de ruimtelijke kwaliteit.”
“En ja, dat kost de gemeente extra mens
kracht om elk initiatief intensief te begelei
den. En daarom zijn de leges bij ons ook
relatief hoog. Sterker nog, wij zijn de duur
ste gemeente in Utrecht, maar burgers
zeggen zelf dat ze daar echt wat voor terug
krijgen. De gemeente wil altijd meedenken,
wil helpen om een mooi plan te maken
waar zo veel mogelijk mensen baat bij
hebben. Dat is precies de taak die wij als
gemeente voor ons zien weggelegd.”

Lopik wil ook bij de bouw van meer
stallen een extra slag in de ruimtelijke
kwaliteit. Foto: Mandy Kampman
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Boekel
Vergunningen klaar terwijl u wacht

Een aantal gemeenten heeft de afgelopen jaar eens heel kritisch gekeken
wat er met een dossier gebeurt nadat het bij het gemeentehuis binnenkwam. Gewoon volgen en kijken op welk bureau het waarom en hoelang
ligt. Dan blijkt dat het natuurlijk helemaal niet altijd acht weken hoeft
te duren.

Door het werkproces slimmer in te richten
weten sommigen gemeenten de procedures
relatief eenvoudig te verkorten tot een week
of soms nog korter. In Epe is iedereen
verantwoordelijk voor de voortgang van
de vergunningen en is inzichtelijk hoeveel
dossiers er liggen te wachten, en wat er is
afgehandeld. Iedere ambtenaar mag slechts
één dossier op zijn kamer hebben. Hiermee
is de proceduretijd teruggebracht van twaalf
naar minder dan drie weken. Heel bijzonder:
een belangrijke tijdwinst zit in Epe in het
feit dat aanvragers niet voortdurend bellen
12 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu

hoe ver het met de aanvraag zit. Want de
betrokken ambtenaar ging dat voorheen
telkens even navragen en uitzoeken. Tegen
woordig is de aanvraag al beoordeeld voor
dat het eerste telefoontje bij de gemeente
binnenkomt!
In Boekel worden bouwvergunningen zelfs
verstrekt ‘terwijl u wacht’. De gemeente
heeft heldere voorschriften opgesteld waar
bouwaanvragen aan moeten voldoen. De
gemeente gaat er vanuit dat de betrokken
architect er zorg voor draagt dat de bouw

aanvraag hieraan voldoet. Dus de aanvraag
wordt ingediend, er komt een stempel op
en de procedure is afgerond. Als echter
tijdens of na de bouw, bij een bezoek van de
gemeente blijkt dat hier niet aan voldaan is,
gaat het bouwwerk plat. En de betrokken
architect gaat op de zwarte lijst. De verant
woordelijkheid voor een deugdelijke aan
vraag ligt dus helemaal bij de aanvrager en
de architect.

Boekel verstrekt bouwvergunningen
‘terwijl u wacht’. Foto: Nationale Beeldbank /
Bomboto
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Rijnland
Zorgplicht in plaats van vergunningen

Hoogheemraadschap van Rijnland zet de vergunningverlening op zijn kop.
In plaats van het gebruikelijke ‘Nee, tenzij’, gaat Rijnland het ‘Ja, mits’principe toepassen. Burgers en bedrijven hoeven voor verreweg de meeste
activiteiten geen vergunningen meer aan te vragen als ze zich maar aan
hun zorgplicht houden.

De zorgplicht betekent bijvoorbeeld voor
lozen op het oppervlaktewater dat er netjes
en zorgvuldig wordt gewerkt, zodat veront
reinigingen zo min mogelijk in het opper
vlaktewater terecht komen. En als iemand
een steiger achter het huis in de sloot wil
bouwen, mag dat vergunningsvrij. Water
schapbestuurder Thea de Roos: “Ik ben er
van overtuigd dat burgers heel goed weten
wat we met zorgplicht bedoelen. Voor het
bouwen van dat steigertje hadden we tot nu
toe allerlei regels: zo hoog, zo breed, zo
diep, dit hout, die spijkers etc. Nu laten we
14 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu

het aan het gezonde boerenverstand van
mensen over hoe zo’n steigertje er uit moet
zien. En die burgers snappen heus wel dat
de scheepvaart er nog langs moet komen en
dat de steiger niet voor het huis van de
buren moet liggen. En dat als je slecht hout
gebruikt, dat dan de steiger eerder in elkaar
stort. Dat snappen mensen echt wel, daar
hebben ze ons niet voor nodig. Bovendien
geven we ze voor een aantal veelvoorko
mende activiteiten nog een paar erkende
maatregelen mee: als je ongeveer volgens
deze erkende maatregel werkt, is er niets

aan de hand, dan voldoe je aan de zorg
plicht.”
Het grote voordeel is dat het hoogheem
raadschap veel minder vergunningen hoeft
te verlenen. Dat betekent dus voor burgers
en bedrijven minder administratieve lasten,
en dus kan alles veel goedkoper en veel
sneller. Nadeel zou kunnen zijn dat burgers
geen gelegenheid meer hebben om bezwaar
aan te tekenen. Maar, zo stelt De Roos daar
tegenover, dat het hoogheemraadschap
vooral geen ‘burenruzies’ meer hoeft te
beslechten.
En als iemand dan toch misbruik maakt van
de vrijheid en zich niet aan de zorgplicht
houdt? “Ik vertrouw de burgers en bedrijven
en daarom hoef ik niet op voorhand uitge
breide procedures te bedenken voor het

Rijnland laat het aan het gezonde
verstand van bewoners over hoe
een aanlegsteiger eruit moet zien.
Foto: Nationale Beeldbank / Kim Kaminski

geval het mis zou gaan. Bovendien is het
ook een zeker risico dat ik durf te nemen:
er gaat misschien een keer iets fout, en dat
moeten we op de koop toe durven nemen.
En vooral niet in de valkuil trappen om als
er iemand een keer iets doet wat je eigenlijk
niet wil, daar dan meteen toch maar regels
voor gaan maken. En alles gaan repareren
en proberen dicht te timmeren.”
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Achterhoek
Mediation, gewoon een goed gesprek

De helft minder bezwaarprocedures door simpelweg een gesprek
met de indiener te houden. Het klinkt te mooi om waar te zijn.

Toch neemt het aantal procedures in de
Achterhoek zo spectaculair af sinds alle
gemeenteambtenaren met klantcontacten
er een cursus hebben gehad om te leren
luisteren, samen te vatten en door te vra
gen en er mediators worden ingezet bij
conflicten.
Mediation is een vorm van conflictbemidde
ling waarbij een onafhankelijke en profes
sionele derde (de mediator) wordt ingezet
om partijen te helpen een conflict op een
voor beide partijen bevredigende manier op
te lossen. Met mediation kunnen partijen
ook de dreiging van een conflict afwenden.
De mediator is procesbegeleider, doet geen
16 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu

uitspraak en geeft geen inhoudelijke stu
ring. De mediationgesprekken verlopen
volgens van tevoren afgesproken regels.
Wanneer de gesprekken tot een oplossing
leiden, worden de gemaakte afspraken
vastgelegd in een bindende overeenkomst.
Het klinkt zo simpel, en dat is het ook, zo
blijkt in de praktijk van de Achterhoek. Zo is
er een intergemeentelijke mediationpool
opgezet. Ambtenaren van een gemeente
worden ingezet om conflicten tussen een
buurgemeente en burger op te lossen.
Als burgers of bedrijven een bezwaarschrift
indienen, wordt dat bezwaarschrift niet in
de gewone procedure gebracht, maar volgt
er eerst uitnodiging tot een gesprek met

de indiener. Als mensen bereid zijn tot zo’n
gesprek, dan leidt dat in ongeveer de helft
van de gevallen tot het intrekken van een
bezwaarschrift. Soms omdat mensen het
besluit aanvankelijk niet goed hadden
geïnterpreteerd maar soms ook omdat bleek
dat ze de afwegingen waarom een bestuur
tot het besluit kwam niet goed hadden
begrepen. Effect was in ieder geval dat ze het
bezwaarschrift terugtrokken. In beide geval
len was een gebrek aan communicatie het
onderliggend probleem. Het mediationge
sprek is soms de eerste keer dat iemand zich
gehoord voelt.

In de Achterhoek zijn steeds minder
bezwaarprocedures; men gaat
gewoon met elkaar in gesprek.
Foto: Communicatiebureau de Lynx
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Eindhoven
Ontslakken: welke regels
zijn er nog echt nodig?

Ten tijde van crisis is een gemeentebestuur al lang blij als er een initiatiefnemer met een mooi plan komt. Des te frustrerender is het dan als ook
de eigen lokale gemeentelijke regels beperkingen opleggen waardoor
het initiatief alsnog niet van de grond kan komen.

De optelsom van de gemeentelijke secto
rale beleidsnota’s, verordeningen en
(bestemming-)plannen maakt projecten
vaak onhaalbaar, te duur of zorgt er voor
dat de voorbereiding te lang gaat duren.
Soms zijn de regels uit de verschillende
beleidsnota’s onderling strijdig. In som
mige langdurige discussies tussen gemeen
telijke sectoren raakt het belang van het
totale project ondergesneeuwd onder de
veelheid van specifieke sector-belangeisen die worden gesteld. Het belang van
het toepassen van sectorale regels lijkt
soms ook de sleepboot van een organisatie
18 | Ministerie van Infrastructuur en Milieu

belang ofwel een bestaansrecht
argumentatie.
Een voorbeeld: een initiatiefnemer komt
met een plan om in de gemeente een nieuw
hotel te realiseren. Reactie van de plantoet
sers: kan niet want volgens onze nota hore
cabeleid is er slechts behoefte aan x kamers
en die zijn reeds gerealiseerd. Toch is er een
ondernemer die op basis van marktonder
zoek wel kansen ziet. Moet (mag) een
gemeente dan voor de markt denken? Het
ook beter weten? Of is ook dat een kwestie
van ‘loslaten’? Net zoals de gemeente zich

soms ook zou moeten veroorloven om
tegen een corporatie te zeggen: wij bemoei
en ons niet met het aantal en de soorten
woningen die in de inbreilocatie moeten
komen, maar de eis is dat jullie met een
plan komen waar de omwonenden het mee
eens zijn. Loslaten, ook dan. Dat voorkomt
overigens ingewikkelde procedures volgens
de gemeentelijke inspraakverordening.
In Eindhoven en Zaandam is daarom
begonnen met het zogenaamde ‘ontslakken’.
Daarbij kijkt de gemeenteraad of bestuur
naar alle regels die er voor een gebied
gelden en beoordeelt welke er echt nodig
en relevant zijn. Dit leidt tot het opschonen
van de diverse sectorale beleidsregels. In
Zaandam heeft dat bijvoorbeeld geleid tot
het verkleinen van de stapel beleidsnota’s
van 130 naar 40. En zelfs dat vindt de wet
houder nog te veel.

Eindhoven houdt op met denken voor
de horeca-ondernemer: minder regels,
meer loslaten. Foto: Nationale Beeldbank /
Guido Koppes Fotografie

Belangrijkste resultaat van het ontslakken is
dat initiatieven niet meer gefrustreerd
worden door regels waar niemand meer van
weet waarom ze er zijn. Ontslakken vergroot
de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en
het gebruiksgemak. En voor de betrokken
ambtenaren is het grootste voordeel dat
het werk er veel leuker en interessanter van
wordt: niet meer alleen maar afvinken, maar
meewerken aan een beter eindproduct.
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Zwolle
Natuurwetgeving zonder hoofdpijn

De natuurwetgeving is voor de meeste gemeenten en initiatiefnemers
een blok aan het been. Voor veel plannen moet immers een adviesbureau
een (duur) natuuronderzoek uitvoeren. Duur, tijdrovend, en voor niet
iedereen is het nut even duidelijk. Met alle ergernis van dien.

Bovendien is het nauwelijks effectief: de
natuurtoets op projectniveau kijkt heel
lokaal waardoor de soorten onvoldoende
bescherming krijgen en er bovendien prach
tige kansen gemist worden door de lokale
blik.
Om dit te voorkomen maakt de gemeente
Zwolle soortmanagementplannen voor
beschermde soorten in de gemeente. Daarin
staat waar de soort voorkomt, in welke
aantallen, hoe het leefgebied eruit ziet en
waar de gemeente verwacht dat de komende
tien jaar het leefgebied aangetast zou kun
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nen gaan worden. De gemeente compenseert
waar nodig vooraf al voor de mogelijke
ingrepen. Deze aanpak vergt veel capaciteit
en tijd bij de ambtelijke voorbereiding.
De aanpak zorgt uiteindelijk wel voor
een snellere en eenvoudigere vergunning
verlening, omdat het lange traject van
effectbeoordeling niet elke keer afgelegd
hoeft te worden. Dit zorgt ook voor snellere
verkoop van percelen, omdat het voorwerk,
de onderzoeken en de compensatie al
gedaan zijn door de gemeente.
De gemeente Zwolle waarschuwt er wel voor

dat dit niet zo maar een ‘truc’ of een handig
heidje is. Het natuurbeleid in Zwolle heeft
de afgelopen jaren een belangrijke positie
verworven in het ruimtelijk beleid en daar
door hebben de ecologen het bestuur zo ver
gekregen om voor deze aanpak te kiezen.
Dat kon alleen door jarenlang zorgvuldig te
werken aan een natuurvisie op de hele stad
en het buitengebied en de samenhang
daartussen. En bovendien: deze aanpak
vergt de nodige voorinvesteringen waar
niet elk bestuur altijd op zit te wachten.

Zwolle maakt het ondernemers
makkelijker met een helder natuur- en
ruimtelijk beleid. Foto: Nationale Beeldbank /
Lichtspeler

van het bedrijventerrein, dan zijn de vergun
ningen snel geregeld: het tijdrovende
natuuronderzoek en compensatie zijn
immers al geregeld! Dit tot grote verbazing
en opluchting van de bedrijven. De voor
investeringen betaalden zich terug in good
will en in snelle aankopen van grond!

In Zwolle is geëxperimenteerd met deze
aanpak bij de ontwikkeling van een groot
bedrijventerrein. Het terrein is eerst grondig
geïnventariseerd op beschermde soorten.
Voor die soorten is vervolgens een compen
satieplan gemaakt en uitgevoerd. Als er nu
een bedrijf interesse toont voor een kavel
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Zaanstad
Milieu in het bestemmingsplan

Zaanstad wil haar typische Zaanse mix van wonen en werken toekomst
bestendig maken. Dat wil zeggen dat de industrie in de stad mag blijven
als de milieucondities verbeteren, zodat er ook nieuwe woningen in
het gebied De Hemmes kunnen worden gebouwd.

De Hemmes is een unieke plek in Zaanstad.
Het biedt veel rust en ruimte door de ligging
in het water, maar wel in de nabijheid van
de stad. Op dit relatief kleine schiereiland
beleef je de typisch Zaanse combinatie van
industrie en de Zaan. De gemeente Zaanstad
heeft het gebied daarom aangemeld als
ontwikkelingsgebied onder de Crisis- en
herstelwet. Hierdoor kan de gemeente
de reikwijdte van het bestemmingsplan
verbreden naar het milieudomein. Door
de bedrijven in het plangebied op te nemen
ontstaat de mogelijkheid om met hen
gemaakte afspraken over geur en geluid vast
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te leggen in het bestemmingsplan-plus en
de vergunningen.
Bij dit soort complexe ontwikkelingen ligt
namelijk het gevaar op de loer dat de
gemeente en bedrijven recht tegen over
elkaar komen te staan en zaken uitvechten
voor de rechter. De Zaanse aanpak betekent
onder meer dat de gemeentelijke proces
manager vast contactpersoon is voor alle
kwesties en vragen tussen het bedrijf en de
gemeente. Een ander belangrijk kenmerk
van de werkwijze van het zogenaamde Zaans
Proeflokaal is, dat de vier betrokken bedrijven

en de gemeente door middel van een open
dialoog op zoek gaan naar het verenigen
van de belangen om te komen tot weder
zijds voordeel. Binnen deze werkwijze wordt
in het voortraject gezocht naar effectieve
oplossingen die door beide partijen worden
onderschreven waardoor later juridische
trajecten worden voorkomen.
Met de verbrede reikwijdte van het bestem
mingsplan loopt de gemeente vooruit op
het omgevingsplan van de Omgevingswet.
Hiermee wordt meer dan voorheen een
samenhangende benadering voor de leef
omgeving gerealiseerd. De verbreding naar
het milieudomein vergroot de inzichtelijk
heid, voorspelbaarheid en het gebruiks
gemak. Ten slotte kan de gemeente op basis
van het bestemmingsplan-plus voor maxi
maal tien jaar van wet- en regelgeving

Zaanstad maakt met behulp van
de Chw mogelijk dat er woningen
naast industrie worden gebouwd.
Foto: Gemeente Zaanstad

a fwijken. Deze mogelijkheden voor bestuur
lijke afwegingsruimte, flexibiliteit en
maatwerk sluit aan op de omgevingswet.
In december 2013 heeft het college van
B&W een concept normenkader voor geur
en geluid voor De Hemmes vastgesteld.
Dit normenkader beschrijft de situatie die
over 10 jaar bereikt moet zijn voor een
aanvaardbaar woon- en leefklimaat.
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Gelderland
Samenwerken aan een integrale visie
voor de provincie

Gelderland heeft een nieuwe omgevingsvisie geschreven. Dit is niet
louter een visie op de ruimtelijke ordening maar bevat veel meer: het is
een integrale visie op ruimte die ook gaat over waterkwaliteit, veiligheid,
bereikbaarheid, economische ontwikkeling, natuur en milieu, inclusief
de sociale gevolgen daarvan.

De omgevingsvisie is door ‘co-creatie tot
stand gekomen. Dat betekent dat organisa
ties en inwoners van Gelderland onder
de noemer ‘Gelderland anders’, hun visie
hebben gegeven op de opgaven waar
Gelderland de komende jaren op diverse
terreinen voor staat. Anders, omdat de
provincie er voor koos om samen met
partijen tot een visie te komen in plaats
van een plan te presenteren waar inwoners
alleen tijdens de ter visie legging op zouden
kunnen reageren.
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In de visie staan de doelen centraal en niet
de regels. Een ander vernieuwend aspect
bij het opstellen van de omgevingsvisie is
het centraal stellen van de SER-ladder voor
duurzaam ruimtegebruik. De ladder is een
hulpmiddel voor een zorgvuldige afweging
en transparante besluitvorming bij alle
ruimtelijke en infrastructurele besluiten.
Bovendien was het nadrukkelijk niet alleen
de provincie die het schrijfwerk voor haar
rekening nam. De waterschappen schreven
de waterparagrafen, natuurorganisaties

de herijking van de Ecologische hoofd
structuur (EHS). De Kamer van Koophandel
Gelderland werkte aan een onderzoek naar
de detailhandel, een belangrijke bron van
gegevens voor de omgevingsvisie. In plaats
van een eigen onderzoek naar detailhandel
in te stellen sloot de provincie aan bij dit
initiatief van de Kamer van Koophandel.
De provincie heeft de samenwerking met
een groot aantal partijen gezocht. Er werd
intensief samengewerkt met waterschap
pen, gemeenten, Kamer van Koophandel,
belangengroepen, bewoners, land- en
tuinbouworganisatie en vele anderen. Het
was nadrukkelijk een samenwerking in
partnerschap op basis van gelijkwaardig
heid. De partijen hadden allemaal hetzelfde
uitgangspunt: samen komen tot het beste
resultaat!

Gelderland stelt in haar nieuwe
omgevingsvisie de doelen centraal en
niet de regels. Foto: Communicatiebureau de Lynx
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Rotterdam
Een goed begin is het halve werk

Soms zijn projecten zo complex dat nauwelijks meer te overzien is wat
de gevolgen kunnen zijn en wie er allemaal bij betrokken moet worden.
Zo’n project is Eneco gestart in Rotterdam.

De energieproducent gaat een centrale
sluiten en vindt dat een mooie aanleiding
om de aangesloten 95.000 huizen als alter
natief van duurzame energie te gaan voor
zien. Eneco heeft bedacht om de restwarmte
van afval- en energiecentrale AVR in Rozen
burg daarvoor te gaan gebruiken.
Duurzame warmte voor 95.000 woningen
en bedrijven dat klinkt heel mooi, maar hoe
krijg je die warmte vanuit de haven naar de
stad? Eneco legt hiervoor een 17 kilometer
lang ondergronds warmtenet aan door
dichtbevolkt gebied. Dat vraagt om een
nauwe samenwerking met de omgeving.
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Eneco is daarom vanaf het begin van het
project in gesprek gegaan met de circa
250 belanghebbenden. Besproken is wat het
doel van het project is en geïnventariseerd is
welke knelpunten het project oplevert voor
de belanghebbenden. Nadat het project
voor de omgeving helder was en de knel
punten inzichtelijk en waar mogelijk ook
opgelost waren, is door de belanghebben
den en Eneco gezamenlijk het definitieve
leidingtracé ontworpen.
Vernieuwend in dit project is dat de omge
ving is benaderd als projectpartner. Hierbij
is de tijd genomen om relaties op te bouwen

en elkaars vertrouwen te winnen. Naast een
intensieve samenwerking met de betrokken
gemeenten, is er ook geïnvesteerd vereniging
van eigenaren, bewonersorganisaties, maat
schappelijke organisaties zoals Bomenridders
en Milieudefensie. Dit heeft er voor gezorgd
dat de belanghebbenden zich herkennen in
het uiteindelijk ontwerp en ook de belangen
afweging achter het ontwerp begrijpen.
De omgeving is op deze wijze echt partner
geworden in het project.

Rotterdam benadert de omgeving
als volwaardige projectpartner.
Foto: Sicco van Grieken

De aanpak van het project Leiding over
Noord maakt concreet hoe vroegtijdige
participatie van belanghebbenden resulteert
in tevreden ‘buren’ en een goed geoliede
realisatie van een omvangrijk project.
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Utrecht
Gezondheid en ruimtelijke planvorming
hand in hand

Het onderwerp gezondheid komt bij ruimtelijke ontwikkelingen vaak pas
laat in planproces aan de orde. Dan is er voor een project bijvoorbeeld al
een locatie gekozen en zijn de ontwerpen al gemaakt als de GGD mag
adviseren over de gezondheidsaspecten.

Gezondheidsmaatregelen zijn in die fase
soms moeilijk in te passen en kunnen zelfs
een showstopper zijn voor de ruimtelijke
ontwikkeling. En dan komt natuurlijk het
commentaar dat ‘de stad op slot gaat als je
rekening houd met gezondheid’. In de
gemeente Utrecht trekken Volksgezondheid
(voorheen GGD) en Ruimtelijke & Economi
sche ontwikkeling gezamenlijk op om dit
knelpunt te tackelen.
Als vertrekpunt hebben de betrokkenen
gekeken hoe de gezondheidsadvisering bij
ruimtelijke ontwikkelingen tot dan toe
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verliep. Op basis daarvan hebben ze verkend
waar in het proces en op welke wijze
gezondheidsadviezen effectief kunnen
aanhaken bij het planproces van ruimtelijke
ontwikkelingen. Het bleek dat dit het beste
aan het begin van een planproces kan
gebeuren. Dit is concreet vormgegeven door
de deelname van Volksgezondheid aan de
zogenaamde gebiedsteams Ruimtelijke &
Economische ontwikkeling. In deze teams
worden nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
besproken. De GGD schuift tweewekelijks
aan bij de tien gebiedsteams. De nieuwe
werkwijze is vastgelegd in het proceskader

Gezondheidsadviezen bij Ruimtelijke
Ontwikkeling. Hiermee zijn de gezondheids
adviseurs van begin af aan betrokken bij
advisering over nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen.
Gezondheid heeft nu een vanzelfsprekende
en inzichtelijke plaats binnen het plan
proces voor ruimtelijke ontwikkelingen.
Het wordt vanaf het begin betrokken en
integraal afgewogen met de andere belan
gen. De gezondheidsadvisering is omgebo
gen van ‘benoemen van beperkingen aan
het einde van het proces’ naar ‘actief mee
denken over kansen en mogelijkheden aan
het begin van het proces’.

Utrecht denkt al in een vroeg stadium
ook aan de gezondheidsaspecten.
Foto: Nationale Beeldbank / Atsje

keuze voor de herbouw van een school.
De nieuwbouw van een bestaande school
op dezelfde locatie was de wens van het
schoolbestuur. Toen uit het gezondheids
advies van de GGD bleek dat een school
vlakbij een drukke verkeersweg niet goed is
voor kinderen én er alternatieve locaties
mogelijk waren, heeft het college van B&W
afgezien van de herbouw op de bestaande
locatie en is uitgeweken naar een andere
locatie.

Een concreet resultaat van het meenemen
van het gezondheidsadvies bij een ruimte
lijke ontwikkeling is de alternatieve locatie
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Ede
Sneller, flexibeler en goedkoper
aan de slag

Aan de randen van het dorp Wekerom in de gemeente Ede zijn twee
gebieden aangewezen als woongebied. De twee gebieden worden op
een vernieuwde manier ontwikkeld.

Hierbij zijn drie markpartijen aan zet en
wordt samen met de marktpartijen bepaald
wat een passend moment is voor het opstel
len van het bestemmingsplan. Daarnaast
brengt de gemeente het aantal beleidsnota’s
waaraan een plan getoetst moet worden
fors terug.
De gemeente Ede en de betrokken markt
partijen laten door middel van hun pilot
project zien dat er ook een ander recept
bestaat waarin het initiatief en het creëren
van draagvlak bij de markt ligt. Drie concur
rerende ontwikkelaars slaan de handen
ineen en bepalen samen met de klant en
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de inwoners van Wekerom welke woning,
op welk tijdstip, waar en in welke volgorde
wordt gerealiseerd en stellen daartoe zelf
de plannen op.
Zodra de ontwikkelaars en de dorpsgemeen
schap het eens zijn over het plan, faciliteert
de gemeente de gebiedsontwikkeling door
een bestemmingsplan op te stellen. In die
zin zijn de regels op een andere manier
toegepast door achteraf een bestemmings
plan op te stellen.
Daarnaast wordt de regeldruk verminderd
door het aantal beleidsnota’s waaraan

getoetst moet worden bij ruimtelijke ont
wikkelingen terug te brengen van 70 nota’s
naar 4 nota’s op hoofdlijnen. Doordat
ontwikkelaars samen met de klant en de
inwoners bepalen welke woning, op welk
tijdstip, waar en in welke volgorde gereali
seerd wordt, kan flexibel gebouwd worden,
gaat geen energie verloren aan uitgebreide
procedures en worden in het dorp die
woningen gebouwd waar het dorp behoefte
aan heeft. En de projectontwikkelaars kunnen
bouwen op het moment dat er behoefte is
aan nieuwe woningen.

Ede laat ontwikkelaars en (toekomstige) bewoners zelf een plan maken.
Het bestemmingsplan volgt achteraf.
Foto: Communicatiebureau De Lynx
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Colofon
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Korte lesjes in leuker werken
Procedures staan vaak een vlotte en
plezierige afhandeling van vergunningen
en plannen in de weg. Dat maakt het
werken aan de ruimtelijke ordening er niet
altijd leuker op. De nieuwe Omgevingswet
zal de procedures gemakkelijker en meer
gestroomlijnd maken. Maar ook nu al
is dat mogelijk, zo blijkt uit een aantal
aansprekende voorbeelden uit de praktijk.
Dit boekje geeft een korte achtergrond
bij de Omgevingswet en een aantal
inspirerende voorbeelden om te laten
zien hoe simpel het kan zijn om eenvoudiger
en beter te werken aan de ruimte in
Nederland.
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