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Inleiding

Dit webinar is eerste van twee georganiseerd vanuit het Project Omgevingswet van 
LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederaties, 
IVN, SoortenNL, Natuur & Milieu en Milieudefensie in samenwerking met het Programmateam ‘Aan 
de Slag’ van het ministerie van BZK.

Deel 2: Participatie rond natuur, landschap, milieu binnen de Omgevingswet op 11 mei 
van 14.00-15.15

Deze introductie:
- Gaat niet over alle inhoudelijk en/of juridische veranderingen van de Omgevingswet mbt tot 

natuur en landschap
- Vooral verkenning van het nieuwe stelsel 
- Ophalen vragen die leven rond Omgevingswet en natuur-en milieubescherming

Eerst maar een pollvraag



De OmgevingswetOmgevingswet bundelt de regels 
opnieuw

Regels van sectorale wetgeving 
Wnb, Wm e.a. op verschillende 
wetgevingsplekken neergelegd:

Omgevingswet, Omgevingsbesluit 
(procedureboek), Bal (alles over 
activiteiten), Bkl (regelboek BG) , 
Bbl (bouwen)

Vernieuwd instrumentarium 
Beleidsneutraal

Omgevingswet vertaalt

Stelsel hanteert eigen 
terminologie, “vakterminologie” 
blijft (vooral door 
internationaalrechtelijke 
verplichtingen natuur, erfgoed, 
milieu)



Omgevingswet maakt ruimte

Rollen en bevoegdheden bevoegd gezag
- Decentraal, tenzij

Ruimte voor activiteit /initiatief 
- ja tenzij
- algemene regels en zorgplicht, 
- alleen vergunningsplicht vanwege internationaalrechtelijke verplichting of als 
algemene regels niet voldoende zijn om belangen af te wegen

Snellere en betere procedures



Beschermen en benutten

Doel van de Omgevingswet is het            
bereiken van een balans tussen:

• een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit bereiken en in stand 
houden, ook vanwege de intrinsieke 
waarde van natuur 

• de fysieke leefomgeving doelmatig 
beheren, gebruiken en ontwikkelen om er 
maatschappelijke behoeften mee te 
vervullen.

• Natuur en milieu onderdeel van integrale 
afwegingen in beleid, uitvoering en 
monitoring gehele fysieke leefomgeving:

• a. bouwwerken, b. infrastructuur, c. 
watersystemen, d. water, e. bodem, f. 
lucht, g. landschappen, h. natuur, i. 
cultureel erfgoed, j. werelderfgoed.



Vernieuwd instrumentarium

Instrumentarium stelsel Ow:

Natuurvisie -> omgevingsvisie 

Beheerplan wordt (verplicht) programma 

Provinciale verordening (en waterschap 
verordening)

-> omgevingsverordening

Bestemmingsplan -> omgevingsplan

Ontheffing wordt omgevingsvergunning

Algemene zorgplicht fysieke leefomgeving

Specifieke zorgplicht natuuractiviteit



Vernieuwd instrumentarium

Omgevingswaarde
Maatstaf voor staat en kwaliteit van de fysieke leefomgeving:

- Gewenste staat of kwaliteit
- Toelaatbare belasting door activiteiten
- Toelaatbare concentratie of depositie van stoffen
- Objectief en meetbaar 

Vaststellen is monitoren
Geen automatische doorwerking
Verplichte en andere omgevingswaarden

Bevoegdheden decentrale overheid 
BG houdt bij uitoefening taken en bevoegdheden rekening met die van een ander BG

Instructieregel (Bkl) als verantwoordelijkheid van het Rijk of een provincie noodt tot sturing op beperking 

Decentrale afwegingsruimte



Benutten natuur? Ja, mits!

Na samenvoeging in de Omgevingswet blijven de doelstellingen van de Wet natuurbescherming 
gelden. Bepalingen van de Wnb en bijbehorende uitvoeringsregeling zijn integraal overgegaan naar 
stelsel Omgevingswet.

Natuurbeschermingseisen internationale verplichtingen zijn hard ->
Geen vergroting van de afwegingsruimte voor kaders natuurbescherming voor andere overheden 
dan voorheen het geval was.

Het beschermen en ontwikkelen van natuur. En het behoud en herstel van de biologische diversiteit.
Het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur voor maatschappelijke functies.

Het verzekeren van een samenhangend beleid voor het behoud en beheer van waardevolle 
landschappen. Dit voor bijdrage aan de biologische diversiteit en cultuurhistorische betekenis. 
En voor maatschappelijke functies.



Bescherming in vogelvlucht

Resumerend

• Wettelijke bescherming soorten en gebieden 
Wnb ongewijzigd overgeheveld naar 
Omgevingswet: 

• Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale 
natuurgebieden, flora- en fauna activiteit, 
hout en houtopstanden

• Bescherming, verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden, instrumenten blijven 
hetzelfde -> soms met andere benaming

• Uitvoering beleid gebieden, soorten en 
houtopstanden (buiten bebouwde kom) 
gedecentraliseerd naar provincie (conform 
Wnb)



Waar maken we ons eigenlijk druk om? Wnb geheel 

beleidsneutraal over naar Omgevingswet, juridisch-

inhoudelijk is er nauwelijks verandering.

Misschien af en toe even zoeken waar alles staat, 

maar:

Omgevingswet omvat gehele breedte fysieke 

leefomgeving. Zo wordt een goede afstemming 

bereikt die zorgt voor goede (zelfde) bescherming.

Mogelijkheid om waarden natuur en erfgoed te 

positioneren (en te versterken) binnen 

maatschappelijke opgaven: actieve 

natuurontwikkeling, hittestress, natuur en 

gezondheid, natuurinclusief bouwen en landbouwen.

Dilemma’s



Dilemma’s 
Lokale afwegingsruimte!

12 provincies, 352 gemeenten. 364 visies met natuur en 
landschap verpakt in integrale afwegingen. 

Goed zoeken waar alles staat en 364 tafelpartners.

Hoe ver reikt integrale afwegingsruimte?

Grote variëteit aan visies, plannen en partners. Waar te 
beginnen? 

Hoe voer ik het gesprek over natuur aan de tafel van de 
energietransitie?



Ruimte voor ambitie
Innovatie stelsel gericht op creëren ruimte

Het begint bij visie

Omgevingsvisie vormvrij en zelfbindend
Hoofdlijnen kwaliteit leefomgeving, hoofdlijnen 

voorgenomen ontwikkeling en hoofdzaken beleid 
fysieke leefomgeving

Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen 
ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en 
vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed

Provinciale omgevingsvisie en omgevingsverordening klaar 
bij inwerkingtreding.

Gemeentelijke omgevingsvisie veelal in voorbereiding 
(uiterlijke vaststelling 2024)

Mogelijkheid aanvullende bescherming bij decentrale 
afwegingsruimte provincie en gemeente



Provincie: natuur in Omgevingsverordening

Aanwijzing gebieden Natuurnetwerk Nederland bij of krachtens 
omgevingsverordening

- A. Begrenzing, wezenlijke kenmerken en waardes 
- B. Regels voor bescherming, instandhouding en zo nodig herstel –

- > zorg voor samenhang gebieden en tijdige (natuur)compensatie bij 
activiteiten. 

- “Nee, tenzij” Barro vervalt

Toelichting Minister: compensatie (…) zodanig dat de kwaliteit, oppervlakte en samenhang 
van het natuurnetwerk behouden blijven. Dat resultaat betekent dus dat het natuurnetwerk 
Nederland nooit en te nimmer door toegestane ontwikkelingen mag achteruitgaan.



Provincie: natuur in Omgevingsverordening

Aanvullend op NNN

Mogelijkheid aanwijzing bijzondere provinciale natuurgebieden en bijzondere 
provinciale landschappen (op basis natuurwaarden of landschappelijke waarde)

Mogelijkheid verdergaande provinciale eisen door instructie aan gemeenten voor 
omgevingsplan 

Mogelijkheid provinciale maatwerkregels gekoppeld aan specifieke zorgplicht voor 
Natura 2000- en flora- en faunactiviteit (Bal) en herplantplicht houtbestanden 

Rekening houden met watersystemen (waterschapsverordening)



Dilemma’s – kijk naar de verschillen
Provincie

Landelijk kader wordt zo beleidsneutraal mogelijk 
omgezet, maar invulling kan wijzigingen geven.

Voorbeeld: landelijk kader vrijstellen 
vergunningsplicht wordt neutraal omgezet, maar 
verschillen per provincie mogelijk door bepaling 
vrijstelling vergunningplicht voor verschillende 
activiteiten.

Hoe geeft provincie op hoofdlijnen natuur vorm in 
provinciale omgevingsvisie- en verordening?

- Als het gaat om “harde” beschermingswaarden

- Als het gaat om samenhang en verbinding met 
andere thema’s en onderwerpen

Is gebruik gemaakt van aanvullende/strengere 
omgevingswaarden (lucht, water)?

Zijn omgevingswaarden geborgd in resultaats- en/of 
inspanningsverplichtingen met bijbehorende 
monitoring en eventueel programma?

Hoe staat het met vrijstellingen vergunningplicht 
soorten, activiteiten en maatwerkregels 
houtopstanden?

Visie en verordening van kracht per 1 januari 2022

Participatie en rechtsbescherming

Omgevingsvisie: zienswijze

Programma: zienswijze, beroep bij AB Raad van State

Omgevingsverordening: zienswijze



Reflectie




