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Wat is een programma in de Omgevingswet



Wat staat in de Omgevingswet?

ARTIKEL 3.5

1. Uitwerking van het te voeren beleid voor

ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming

en behoud van de fysieke leefomgeving.

2.        Maatregelen om aan omgevingswaarden

te voldoen of maatregelen om een of 

meer andere doelstellingen voor 

de fysieke leefomgeving te bereiken.

opgave)
Gebied 

Sectoraal 
(thema)

individueel gezamenlijk

Multi-
Sectoraal 
(thema)



Soorten programma’s  

1. Onverplichte programma’s 

2. Verplichte programma’s 
volgend uit EU regelgeving 

3. Verplichte programma’s bij 
dreigende overschrijding 
omgevingswaarde

4. Programma’s met 
programmatische aanpak

→ Vast te stellen door B&W, AB, GS, Minister



Verplichte programma’s

Rijk

• Nationaal nec-programma (IenW)

• Actieplan geluid (rijkswegen, hoofdspoorwegen, 

luchthavens, IenW)

• Stroomgebiedsbeheerplan (IenW)

• Overstromingsrisicobeheerplan (IenW)

• Maatregelen mariene strategie (IenW)

• Nationaal waterprogramma (IenW)

• Beheerplan Natura 2000-gebied Rijk (LNV)

• Programma aanpak Stikstof (LNV)



Provincies:

• Actieplan Geluid; provinciale en waterschapswegen en 

lokale spoorwegen, burgerluchthavens van regionale 

betekenis

• Regionaal Waterprogramma

• Beheerplan Natura 2000-gebieden (werkplaats 

geonovum)

• (Inrichtingsprogramma landinrichting – niet verplicht)

Waterschappen:

• Waterbeheerprogramma (rekening houdend met prov. 

Waterprogramma)

Gemeenten:

• Actieplan Geluid  voor sommige gemeenten

• (Gemeentelijk Rioleringsplan – niet verplicht)



Het vrijwillig programma

• beleidsdoelen - beleidsuitwerkingen

• communicatie- of informatie-instrumenten

• financiële instrumenten, bijv. beschikbaar 

stellen van subsidie, heffing

• afspraken met organisaties, bestuurlijk 

overleg, regionale afspraken

• feitelijke/fysieke maatregelen, bv aanleggen 

damwand 

• aankondiging juridische maatregelen, bijv. 

regels voor activiteiten, het aanscherpen van 

bestaande omgevingsvergunningen, 

• etc., etc,.. 



Waarom zou je een programma maken

• Bundeling maatregelen, koppeling maatregelen aan doel 

• Motivering inzet ‘maatregelen’, bijv. inzet juridisch instrumentarium

• Maken samenhangend beleidsbouwwerk van omgevingsvisie en 
programma’s en omgevingsplan

• Verantwoording beleid, volgen uitvoering, cyclisch werken (koppeling 
beleids- en begrotingscyclus), voortdurend werken aan goede kwaliteit 
leefomgeving

• Communiceerbaarheid en kenbaarheid beleid

• Betrokkenheid stakeholders bij beleidsontwikkeling

• Vrijheid in vormgeving (onverplicht programma),verschillende 
maatregelen mogelijk,  passend bij opgaven, thema’s, gebieden, andere 
programma’s, omgevingsvisie. Let op tekststructuur!

• Mogelijkheden voor gezamenlijke programma’s - met meer 
bestuursorganen inzet richten/regionale programma’s

• Digitale (op thema) vindbaar in www.pre.overheid.omgevingswet.nl

http://www.pre.overheid.omgevingswet.nl/


Motiveringsplicht

De decentrale overheden moeten aangeven:

• hoe burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en 
bestuursorganen zijn betrokken bij de voorbereiding

• wat de resultaten daarvan zijn 

• hoe invulling is gegeven aan hun eigen participatiebeleid 



Relatie visie/programma

• Zijn doelen uit omgevingsvisie concreet of verdere uitwerking nodig? Thema, 

gebied of opgave? Een programma kun je inzetten voor uitwerking van beleid.

• Welke overheidsrol (sturingsstijl) hanteer je in de omgevingsvisie? Dit kan per 

thema, gebied of opgave verschillen, dat geldt ook voor de inzet van 

instrumentarium.

• Welke afspraken hebben Raad en College B&W/ PS en GS / ministers gemaakt 

over uitwerking van beleid en onderlinge afstemming? Met elkaar leren anders 

werken

• Programma’s hebben niet altijd een haakje nodig in de omgevingsvisie. Wel 

borgen dat nieuw beleid niet in strijd is met integraal omgevingsbeleid.

• Inventarisatie bestaand beleid. Welke hoofdlijnen horen in de omgevingsvisie en 

wat is uitwerking (in programma) of kan worden geïntegreerd of ingetrokken. 

Welk beleid ondersteunt het omgevingsplan en heeft update nodig. 



Afstemming (art 2.2 Ow)

Motiveringsplicht participatie (art 10.8 Ob)

Verplichte programma’s, GRP, 
Inrichtingsprogramma prov. 

programmatische aanpak 

Onverplichte ‘vrije’ 
programma’s

Afd 3.4 Awb: wel zienswijzen, 
geen bezwaar (art 16.27 Ow)

Geen afd 3.4, tenzij
Mer plichtig (art 16.34 en 16.36 

Ow) of Aarhus

Geen beroep (negatieve lijst Awb)



MER

• Plicht plan-m.e.r. voor ‘plan of programma’ volgt uit Europese 
regelgeving (smb-richtlijn).

• Onder ‘plan of programma’ moet in ieder geval verstaan: 
omgevingsvisie, programma, omgevingsplan, 
voorkeursbeslissing (art. 16.34 Ow). 

Plan-m.e.r.  bij ‘plan of programma’ (art 16.36 Ow):

• als dat het kader vormt voor te nemen besluiten voor 
projecten als bedoeld in art. 16.43, eerste lid Ow. 

• als bij de voorbereiding op grond van artikel 16.53c Ow een 
passende beoordeling voor natura-2000 gebieden moet 
worden gemaakt.



MER
Art. 16.34 Ow:

• Lid 1: Deze paragraaf gaat over de milieueffectrapportage voor plannen en 
programma’s als bedoeld in artikel 2, onder a, van de smb-richtlijn, waarvan de 
vaststelling is geregeld in wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen en waarin 
het voor de vaststelling van die plannen en programma’s bevoegde 
bestuursorgaan en de procedure voor de opstelling ervan is vastgelegd.

• Lid 2: In deze paragraaf wordt onder een plan of programma in ieder geval 
verstaan een omgevingsvisie, een programma, een omgevingsplan en een 
voorkeursbeslissing. 

Art. 16.36 Ow:

• Lid 1: Het bevoegd gezag voor een plan of programma maakt bij de 
voorbereiding daarvan een milieueffectrapport als dat plan of programma het 
kader vormt voor te nemen besluiten voor projecten als bedoeld in artikel 
16.43, eerste lid. 

• Lid 2: Het bevoegd gezag voor een plan of programma maakt bij de 
voorbereiding daarvan een milieueffectrapport als bij de voorbereiding van dat 
plan of programma op grond van artikel 16.53c een passende beoordeling 
moet worden gemaakt. 



Overgangsrecht
Verplichte programma’s: 

Programma's op grond van het oude recht blijven gelden onder de Omgevingswet. 

Het Europese recht bepaalt de datum waarop vernieuwing nodig is. 

Onverplichte programma’s: 

Geen standaard overgangsrecht, vaak buitenwettelijke figuren. 

Via Invoeringswet een gelijkstellingsartikel voor programma’s vastgesteld op of na 23 

maart 2016 (publicatie Ow) en voldoen aan criteria van artt. 3.4 en 3.5 Ow (maar 

oudere beleidsplannen blijven gelden).

Overschrijding omgevingswaarde:

De verplichting om programma’s bij dreigende overschrijding omgevingswaarde vast te 

stellen als uit de monitoringsresultaten blijkt dat niet voldaan wordt of dreigt niet 

voldaan te worden aan de omgevingswaarde. Ook als die monitoringsresultaten onder 

het oude recht tot stand zijn gekomen. 



2. De wegwijzer







Wegwijzer en Navigator

Wegwijzer vrijwillig programma - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

Navigator voor ontwikkeling vrijwillig programma bodem en grondwater - Aan 
de slag met de Omgevingswet

Systematiek navigator ook voor andere onderwerpen te gebruiken. 

Verkenning, uitwerking, vaststelling, uitvoering/bijstelling

Geeft reikwijdte, diepte, breedte en procesinrichting van programma aan. 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/programma/wegwijzer-vrijwillig-programma/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/regelgeving/instrumenten/programma/wegwijzer-vrijwillig-programma/navigator-ontwikkeling-vrijwillig-programma-bodem/


Navigator werkblad



3. Ervaringen werkplaats programma

• Tekststructuur is belangrijk

• Vindbaarheid vergroot bij digitale ontsluiten

• Collega’s meekrijgen gaat vaak moeizaam

• Goede beleidsinventarisatie (zie ook verhaal Haarlem)

• Denk na over relatie visie-programma-plan (zie ook Haarlem)

• Geef aan wat verschil is met huidig beleid

• Bedenk of MER verplicht is 

• Instrument voor regionale samenwerking

Inspiratiedocument rond de zomer gereed!

Ministerie van Infrastructuur en Milieu



Haarlemse aanpak; Een nieuw beleidshuis

Doelen:

Zorgen dat de Haarlemse ambities zoals vastgesteld in de Omgevingsvisie 
ook werkelijk gerealiseerd worden.

Overzichtelijk, samenhangend en toegankelijk gemeentelijk beleid voor 
initiatiefnemers, ondernemers, inwoners, bestuurders, politici, 
ambtenaren en andere stakeholders.

Beoogde resultaten:

Breed gedragen structuur die helpt bij het doelbewust, uitvoeringsgericht, 
efficiënt en in samenspraak met relevante stakeholders opstellen van 
beleid conform de Omgevingswet: het beleidshuis met bijbehorend 
beleidsproces.

Helder en toegankelijk overzicht van beleid en (hiërarchische) relaties 
tussen beleid.

Van visie naar uitvoering

22



Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Het nieuwe beleidshuis



Hoe werkt het?

Van visie naar uitvoering
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uitvoeringsparagraaf op ieder niveau: planning en uitvoeringsstrategie: op 
ieder niveau kijken hoe we het gaan doen en betalen

integraal tactisch beleid o.b.v. thematische positionering zonder status

verschillende keuzes maken op verschillende abstractieniveaus

operationeel beleid gebiedsgericht en niet sectoraal/thematisch vastleggen

omgevingsprogramma’s zijn het centrale instrument

van visie naar uitvoering



Beleidscyclus

Van visie naar uitvoering
2
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Digitale ontsluiting /TPOD



Meer informatie?

Kijk op www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

of neem contact op met de helpdesk via

Contact - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
https://iplo.nl/contact/

