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HOOFDSTUK 2 
DE FILOSOFIE VAN 
DE OMGEVINGSWET

2.1 De geest van de wet
Vaak komt een wet tot stand als reactie op een maatschap-
pelijk probleem of een maatschappelijke kwestie. In de 
documenten die voor de behandeling in het parlement 
worden opgesteld (in de aanhef wetsontwerp) wordt dat 
beschreven en ook hoe de wet een oplossing wil bieden. 

De geest van de Omgevingswet (ontwerp: Eric Brugman)
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Het eerste document is de Memorie van Toelichting bij het 
wetsvoorstel (2014). Ook latere stukken zijn van belang, 
omdat die aanpassingen van het wetsvoorstel toelichten. In 
een Memorie van Antwoord geeft de minister bijvoorbeeld 
antwoord op kamervragen. Amendementen zijn aanpas-
singen die de Tweede Kamer zelf heeft aangebracht. 
Uiteindelijk leidt dit tot een ‘gewijzigd voorstel van wet’, dat 
in de Eerste Kamer wordt behandeld. 

De uiteindelijke wettekst van de Omgevingswet (afgekort 
tot Ow) is - zoals eerder benoemd - flink veranderd door 
de aanvullings- en invoeringswetgeving. De uiteindelijke 
wettekst is dus anders dan de Omgevingswet die in 2016 
in het Staatsblad verscheen. Alle parlementaire stukken bij 
elkaar zijn van belang om de bedoeling van de wetgever of  
‘de geest van de wet’ te begrijpen. In dit hoofdstuk wordt de 
geest van de Omgevingswet op hoofdlijnen beschreven. 

2.2 Juridische vereenvoudiging
In 1901 werd de Woningwet vastgesteld. In de honderd 
jaar daarna volgden wetten voor andere onderwerpen die  
te maken hebben met onze leefomgeving, zoals milieu   -
hinder, afval, bodem, geluid, infrastructuur, mijn bouw, 
monumentenzorg, natuur, ruimtelijke ordening en water-
beheer. Overheids besluiten kwamen daardoor vaak los van 
elkaar tot stand. Wettelijke bepalingen uit verschillende 
wetten waren soms niet met elkaar te verenigen. Besluiten 
over de fysieke leefomgeving werden daardoor ingewikkeld 
voor bedrijven en mensen. Zo kon een initiatief door een 
bestemmingsplan zijn toegestaan, maar vervolgens op 

problemen stuiten vanwege milieuwetgeving. Dat zijn 
dan nog maar twee ‘sectorale sporen’: het ruimtelijk en 
het milieuspoor. Het kon zomaar voorkomen dat er ook 
nog een spoor van natuur, water, archeologie en externe 
veiligheid aan de orde waren; elk met hun eigen besluiten.
Eind vorige eeuw werden wetten daarom weer samen-
gevoegd. Zo ontstonden bijvoorbeeld de Wet milieubeheer 
en de Waterwet. De Omgevingswet is de volgende stap 
in die trend. Deze wet vervangt niet alleen 26 bestaande 
wetten. Ook moet er ‘een samenhangende benadering’ 
komen. Inhoudelijk betekent dat een integrale afweging 
van alle zaken die spelen bij een project, activiteit of in een 
gebied. De onderlinge samenhang daarvan wordt bezien en 
dat leidt tot een besluit met een keuze voor een bepaald 
resultaat. Die besluiten maken duidelijk of projecten of 
activiteiten zijn toegestaan, ook als er meerdere thema’s uit 
de fysieke leefomgeving bij betrokken zijn. Dat is voor de 
leefomgeving, maar ook voor haar gebruikers duidelijker en 
beter. De Omgevingswet streeft zo’n integrale aanpak  na bij 
beleid, bij het stellen van regels, bij het nemen van besluiten 
en bij de uitvoering en handhaving.

Met de Omgevingswet hebben we dus één wet voor de 
hele fysieke leefomgeving, ongeacht welke thema’s op een 
bepaalde locatie of in een bepaald gebied aan de orde zijn. 
Bij de toepassing van die wet moeten belangenafwegingen 
en keuzes gemaakt worden. Die keuzes kunnen van 
maatschappelijke betekenis zijn en dus een politiek karakter 
hebben, maar het kan ook gaan om een inpandige verbouwing 
of de voorwaarden voor een bedrijf. Of het aanwijzen van 
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projectbesluit, omgevingsvergunning of melding. Meer 
smaken - zoals  vrijstellingen, ontheffingen en dergelijke - 
zijn er niet. De Omgevingswet werkt ook consequent met 
het begrip ‘activiteit’. 

Een vergunning van het waterschap is een omgevings-
vergunning voor een wateractiviteit. 

Een handeling in een grondwaterbeschermingsgebied is 
een beperkingengebiedactiviteit. 

Het begrip ‘inrichting’ dat in het milieurecht centraal stond, 
is verdwenen. De Omgevingswet werkt met omgevings-
vergunningen voor milieubelastende activiteiten.  

Als het bouwen van een woonwijk in een gebied met een  
agrarische functie door het omgevingsplan niet is toe- 
gestaan, is sprake van een ‘buitenplanse omgevingsplan-
activiteit’. 

Het systeem van de Omgevingswet heeft wel iets weg 
van de Wet ruimtelijke ordening/Wabo, maar is door alle 
samenhang die is aangebracht met andere thema’s en door 
het wegvallen van allerlei wetten, toch heel anders.

Door de Omgevingswet neemt het aantal wetten, besluiten 
en regelingen fors af. Op rijksniveau hebben bijvoorbeeld 75 
visies plaatsgemaakt voor één visie. Door per gemeente één 
omgevingsplan verplicht te stellen worden ongeveer 19.500 
bestemmingsplannen en beheersverordeningen en een 

een monument. Of het beheer van een natuurgebied. Of, 
wat er zoal nog meer speelt in de betreffende fysieke 
leefomgeving. 

Voor procedures geldt hetzelfde. Die waren voorheen vooral 
geregeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo). Deze is opgegaan in de Omgevingswet evenals de 
Wet ruimtelijke ordening en de Crisis- en herstelwet.

Het effect voor de toekomst is dat voor alle onderwerpen in 
de leefomgeving dezelfde besluiten ingezet moeten worden. 
Alle beleid op hoofdlijnen voor de fysieke leefomgeving 
staat per overheid in één document. Het rijk en iedere 
provincie of gemeente hebben dus elk één omgevingsvisie. 
Het waterschap kan ambities en beleidskeuzes in een ander 
beleidsdocument aangeven, bijvoorbeeld een Wateragenda 
of waterbeheerplan, maar moet ervoor zorgen dat het 
waterbeleid in de omgevingsvisies is opgenomen. Regels 
voor activiteiten met gevolgen voor de fysieke leefomgeving 
staan op rijksniveau in 4 Algemene Maatregelen van Be-
stuur en 1 ministeriële regeling. Iedere provincie maakt één 
omgevingsverordening, iedere gemeente één omgevings-
plan. Gemeenten en provincies moeten bij de totstand-
koming van hun documenten rekening houden met de  
gevolgen voor het beheer van watersystemen (het 
watertoetsproces). Water is dus een onderdeel van een veel 
meer omvattende belangenafweging.

Concrete toestemmingen voor activiteiten met gevolgen 
voor de fysieke leefomgeving worden gegeven met een 
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Minder regels en meer ruimte voor initiatieven (bron: Ministerie van IenM)
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onbekend aantal andere verordeningen vervangen door zo’n 
380 omgevingsplannen. Met die vereenvoudiging hoopt de 
wetgever initiatieven vanuit de samenleving uit te lokken, 
die vervolgens met snellere en betere besluiten kunnen 
worden toegestaan. Vooral maatwerk van een gemeente 
moet een uitkomst bieden voor de complexiteit van het 
leven in een klein land, met veel mensen, die een bepaalde 
levensstandaard gewend zijn en veel ambities hebben. Het 
systeem zou flexibel genoeg moeten zijn om verschillende 
situaties te kunnen bedienen.

Samengevat gaat de wetgever uit van vier verbeterdoelen:

»  Verhogen gebruiksgemak regels.
»  De leefomgeving centraal.
»  Ruimte voor lokaal maatwerk.
»  Versnellen en verbeteren van processen.

In de praktijk blijken die doelen elkaar soms in de weg te 
zitten. Lokaal maatwerk staat bijvoorbeeld op gespannen 
voet met voorspelbaarheid en transparantie van regels. 

De verbeterdoelen komen samen in het motto van de wet: 
Eenvoudig Beter. Zij zijn al toegepast bij de rijksregels. 
Het rijk vraagt bovendien aan alle gemeenten, provincies 
en waterschappen om ook niet méér te regelen dan echt 
noodzakelijk is. 

De verbeterdoelen moeten bereikt zijn op het moment dat 
de wet, de omgevingsverordeningen van de provincies en 
waterschappen en de gemeentelijke omgevingsplannen in 
werking treden. De regering verwacht dat de verbeterdoelen 
op de lange termijn een besparing van kosten zullen 
opleveren. 

2.3 Toepassingsgebied
De Omgevingswet is een wet voor alle onderdelen van de 
‘fysieke leefomgeving’ inclusief alle activiteiten die daarop 
invloed uitoefenen. Dit wordt de verbrede reikwijdte van 
de Omgevingswet genoemd omdat, anders dan bij het 
begrip een ‘goede ruimtelijke ordening’ (uit de Wro), ook 
gezondheid, veiligheid en duurzaamheid eronder vallen.  

Artikel 1.2 lid 2 Ow somt op wat in ieder geval onder de 
fysieke leefomgeving wordt verstaan. Genoemd worden: 
bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, 
lucht, landschappen, natuur (inclusief aanplant), cultureel 
erfgoed en werelderfgoed. Hoe de fysieke leefomgeving 

26 wetten
4.700 artikelen

60 AMvB’s

75 ministeriële
regelingen

1 Omgevingswet
349 artikelen

4 AMvB’s

1 ministeriële
regeling

Vereenvoudiging Omgevingswet (bron: Ministerie van IenM)
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er precies uitziet, hangt dus wel af van wat ergens precies 
speelt. In een natuurgebied ligt dat anders dan in een 
drukke stad. Het kan dus nogal verschillen welke regels uit 
het omgevingsrecht binnen een bepaalde leefomgeving 
relevant zijn.

Gevolgen voor de fysieke leefomgeving zijn er als mensen 
op wat voor manier dan ook de fysieke leefomgeving 
veranderen. Daarbij kan het gaan om het gebruik van 
natuurlijke hulpbronnen of om de uitstoot van stoffen. 
Het kan ook gaan om activiteiten die hinder of risico’s 
veroorzaken. Zo kan de luchtkwaliteit bijvoorbeeld afnemen 
door de komst van een chemische fabriek of door de aanleg 
van een snelweg. Ook het achterwege laten van activiteiten 
kan gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving. Denk 
daarbij aan branden vanwege slecht bosbeheer of het 
instorten van een monument door gebrekkig onderhoud. 

De fysieke leefomgeving verandert ook uit zichzelf. Zo 
zullen we in de toekomst vaker te maken krijgen met 
extreme weersituaties, zoals droogte en stortbuien, zijn er 
grote zorgen over de biodiversiteit en de insecten in ons 
land, terwijl dieren als de bever en de wolf zich opnieuw 
in Nederland vestigen. Dit heeft allemaal gevolgen voor de 
fysieke leefomgeving: eenmalig of structureel en valt dus 
binnen de reikwijdte van de Omgevingswet.

Niet alles wordt in de Omgevingswet opgenomen. Voor 
sommige activiteiten blijven aparte wetten gelden. Een 
voorbeeld daarvan is de Kernenergiewet. Als zo’n wet geldt, 

is de Omgevingswet niet van toepassing. Zolang het tijdelijke 
omgevingsplan geldt, blijven ook bepaalde verordeningen 
gelden.

Bevers veranderen het stroomgebied van de Hunze (Drenthe en Groningen). 

(bron: http://www.moiassen.com/archieven/59328)

2.4 Maatschappelijke doelen
De ambitie van de wetgever reikt verder dan eenvoudige 
regels en een betere (digitale) toegang daartoe. Het gaat er 
vooral om dat de samenleving - dus niet alleen de overheid - 
de fysieke leefomgeving op een andere manier gaat zien en 
behandelen. In de Memorie van Toelichting is dit aangeduid 
als het inzetten op een paradigmawisseling. Hierbij wordt 
aangesloten op vele ontwikkelingen en trends die in onze 
maatschappij al zichtbaar zijn. We zijn ons meer dan ooit 
bewust van onze gezondheid, eten bewuster, bewegen 
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duidelijke afspiegeling van de huidige tijdgeest. Dat ligt 
vast in de maatschappelijke doelen, die in artikel 1.3 Ow 
zijn opgenomen. Dat is daarmee een van de belangrijkste 
artikelen van de wet.

Artikel 1.3 (maatschappelijke doelen): 
Deze wet is met het oog op duurzame ontwikkeling, de 
bewoonbaarheid van het land en de bescherming en 
verbetering van het leefmilieu gericht op het in onderlinge 
samenhang.
a.  bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde  
       fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit,  
      ook vanwege de inherente waarde van de natuur, en
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de  
               fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke  
      behoeften.

Opvallend zijn de zogenaamde ‘oogmerken’: de nadruk op 
duurzame ontwikkeling, bewoonbaarheid van het land en de 
bescherming en zelfs verbetering van het leefmilieu. 

Onderdeel a geeft aan dat de kwaliteit van de leefomgeving 
heel belangrijk is. De leefomgeving moet veilig en gezond 
zijn, een goede omgevingskwaliteit hebben, waarbij ook de 
natuurwaarden van betekenis zijn. Vanwege het woordje ‘en’ 
moet de kwaliteit van de leefomgeving in balans zijn met wat 
wij mensen ermee doen. In de toelichtende parlementaire 
stukken valt hierover te lezen, dat onze economie (’ter 
vervulling van maatschappelijke behoeften’) weliswaar 
belangrijk is, maar toch ‘slechts’ één van de onderdelen is 

meer en hechten veel waarde aan een gezonde en veilige 
leefomgeving. Corona heeft dat nog eens versterkt. Ook 
zijn we ons meer bewust van de negatieve gevolgen van 
ons (consumenten)gedrag op het klimaat. Velen zijn al 
aan het ‘consuminderen’ en aan het ‘verduurzamen’ door 
bijvoorbeeld hun fietsen, auto’s en gereedschappen met 
elkaar te delen (de zogenoemde deeleconomie), op hun 
energieverbruik te letten, duurzame producten te kopen en 
hun huizen aan te passen. Daar staat een ander deel van de 
samenleving tegenover die hier helemaal niet mee bezig is 
of zich er zelfs tegen verzet. Dat leidt tot tegenstellingen en 
lastige politieke en maatschappelijke discussies.

Bovendien laten mensen zich niet langer klakkeloos door de 
overheid de wet voorschrijven. Velen zijn maatschappelijk 
betrokken en willen ook actief betrokken worden bij alles 
wat met hun fysieke leefomgeving te maken heeft of 
komen in verzet tegen maatregelen. Denk bijvoorbeeld 
aan de stikstofcrisis die een gevolg is van mensen die het 
Nederlandse  natuurbeleid ter discussie hebben gesteld bij 
de rechter en de landbouwers en bouwers die vervolgens in 
2019 protesteerden tegen de gevolgen ervan. De tijdgeest 
brengt dus volop belangentegenstellingen in beeld. Onze 
democratie heeft het daar soms moeilijk mee. Er is kritiek 
op wetgeving en rechterlijke uitspraken en  de kloof tussen 
politici en mensen lijkt groter te worden.  

De Omgevingswet wil een systeem bieden dat kan 
meebewegen met deze trends en op die manier een bijdrage 
leveren aan oplossingen. In die zin is de Omgevingswet een 



23

waarop de wet zich richt. De kwaliteit van de leefomgeving 
is net zo belangrijk. Het gaat dus om de balans. Misschien is 
daarom het woordje ‘en’ wel het belangrijkste woord uit dit 
artikel. Het duidt op het spanningsveld tussen economie en 
ecologie en tussen beschermen en benutten van de fysieke 
leefomgeving. 

In de Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet is veel 
aandacht besteed aan die balans. Hechten we bijvoorbeeld 
veel waarde aan een natuurgebied, dan moeten we de 
kwaliteit van dat gebied ook waarborgen, zelfs als daardoor 
bepaalde economische activiteiten niet of alleen op een 
andere manier mogelijk zijn. Dat maakt de toepassing van 
dit artikel zeer politiek gevoelig. Er zullen moeilijke keuzes 
gemaakt moeten worden. Bijvoorbeeld over de vraag of 
een zonneveld wel thuishoort op landbouwgrond en als dat 
het geval is onder welke voorwaarden, zodat tegelijkertijd 
ook andere doelen (biodiversiteit stimuleren bijvoorbeeld) 
gediend worden. 

Het artikel maakt ook duidelijk dat er bij besluiten meerdere 
doelen gediend moeten worden. Dit wordt vaker beschreven 
met het woord ‘meekoppelkansen’. 

Woningen bouwen kan circulair door hergebruik van 
bestaand materiaal. Door er multifunctionele daken bij toe 
te passen en te kijken of groene architectuur mogelijk is kan 
een effect bereikt worden wat natuurwaarden respecteert 
of zelfs versterkt en dat helpt bij wateroverlast. Door op 
een andere manier de energievoorziening van een gebouw 

te regelen kunnen klimaatdoelen gehaald worden. En een 
dergelijk gebouw kon zomaar ook nog eens goed zijn voor 
de gezondheid van mensen. 

De schaarse ruimte van ons land zo goed mogelijk waarderen 
en kansen daarbij grijpen; daar draait het eigenlijk om.

Uit artikel 1.2 Ow blijkt al dat het begrip ‘fysieke 
leefomgeving’ veelomvattend is. De balans die in artikel 1.3 
Ow is verwoord, moet worden afgewogen bij alle besluiten 
en handelingen met effect op de fysieke leefomgeving. 
Uit de zinsnede ‘in onderlinge samenhang’ volgt bovendien 
dat de integrale benadering niet alleen aan de orde is bij 
nieuwe ontwikkelingen, maar ook bij de inrichting, het 
beheer en het gebruik van de bestaande leefomgeving. Een 
veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit moeten dus niet alleen worden bereikt, 
maar ook in stand worden gehouden. Bij omgevingskwaliteit 
gaat het overigens niet alleen om ruimtelijke kwaliteit, 
maar expliciet ook om de natuurwaarden en andere ‘zachte’ 
waarden. 

Artikel 1.3 Ow geeft hiermee een duidelijke opdracht mee 
door van iedereen een actieve en resultaatsgerichte houding 
te vragen. In een tijd waarin het in onze leefomgeving soms 
maar matig met de veiligheid, gezondheid, kwaliteit en 
duurzaamheid is gesteld, is dat een belangrijke opdracht. 
Een opgave zelfs.

Als je dit vergelijkt met de geest van de Wet ruimtelijke 
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in artikel 2.1 Ow. Daarin staat dat de overheid zijn taken en 
bevoegdheden moet uitoefenen ‘met het oog op de doelen 
van de wet’. Dus als een overheid overgaat tot actie moet 
daarbij rekening worden gehouden met de samenhang van 
de verschillende onderdelen van de fysieke leefomgeving 
en met alle belangen die daarbij spelen. Waar de grenzen 
liggen, is vastgelegd in de regels (AMvB, provinciale of 
waterschapsverordening en omgevingsplan). Die regels 
kunnen dus gaan over allerlei zaken: van gezondheid tot 
milieu, van een mooi landschap tot een goede kwaliteit van 
bouwwerken, van het tegengaan van klimaatverandering tot 
het beheer van natuurlijke hulpbronnen en natuurgebieden.
In artikel 2.1 lid 3 Ow is een lange lijst van zaken 
opgenomen, waar de overheid rekening mee moet houden. 
Opvallend daarbij is bijvoorbeeld dat het bevorderen van 
de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte voor 
personen als taak wordt genoemd. Dit is bij amendement 
aan dit artikel toegevoegd met het oog op een beter 
gebruik van de buitenruimte door mensen met een 
beperking. Daarmee is een sociaal aspect toegevoegd aan 
de belangenafweging. Dat geldt ook voor het bij onderdeel 
b opgenomen ‘beschermen van de gezondheid’. Ook het 
tegengaan van klimaatverandering is een opvallende taak 
voor bestuursorganen. 

Bij onderdeel k is als taak ‘een evenwichtige toedeling van 
functies aan locaties’ opgenomen. Daarvoor bevat artikel 
2.1 lid 4 Ow een extra opdracht. Bij dat toedelen moet in 
ieder geval rekening worden gehouden met het belang 
van het beschermen van gezondheid. Dit is vooral een 

ordening, dan zie je een andere benadering van de fysieke 
leefomgeving. De Wet ruimtelijke ordening kreeg nog 
als motto mee: ‘van hindermacht naar ontwikkelkracht’. 
Ontwikkelen en bouwen werd gezien als motor van 
economische groei en dat stond voorop. De Omgevingswet 
richt zich op het vinden van een nieuwe balans en het halen 
van doelen bezien vanuit de kwaliteit van de leefomgeving. 
Dit is uitgedrukt in het tweede motto van de wet: ‘ruimte 
voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’.
 

Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit (bron: Ministerie van 

IenM)

Artikel 1.3 Ow is van belang voor iedereen die iets met de 
leefomgeving te maken heeft: inwoners, initiatiefnemers, 
bedrijven en overheden. Voor de overheid is dit uitgewerkt 
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opdracht aan gemeenten, omdat met name zij functies 
toedelen aan locaties. Dat gebeurt bij het omgevingsplan 
en bij de omgevingsvergunningen die een afwijking van 
het omgevingsplan toestaan. Bij de functietoedeling wordt 
aangegeven waarvoor een bepaalde locatie mag worden 
benut. Dit lijkt op het bestemmen dat voorheen in een 
bestemmingsplan plaatsvond, maar het kan ook gaan om 
het aanwijzen van monumenten, het beschermen van 
bijzondere bomen en dergelijke. Bij de functietoedeling 
kunnen regels voor activiteiten opgenomen zijn. Mag er 
worden gebouwd? Mag er worden gesloopt? Mogen bomen 
worden gekapt? Welk gebruik is toegestaan? Is het gebouw 
een monument en in hoeverre mag dat worden veranderd? 
Waar mag een woonboot liggen? Hoe groot mag een terras 
zijn? Hoeveel lawaai mag er zijn? Onder welke voorwaarden 
kan een evenement worden gehouden? Enzovoort. Bij deze 
vragen moet dus steeds het belang van bescherming van 
de gezondheid worden meegenomen. De functietoedeling 
krijgt hierdoor ook een sociaal karakter. De toedeling door 
een gemeente kan door de provincie en het rijk worden 
bijgestuurd, vooraf (instructies) en achteraf (voorkomen 
dat het in werking treedt). Via de rechtsbescherming bij 
besluiten beoordeelt de rechter uiteindelijk of een gemeente 
bij een toedeling correct heeft gehandeld of niet. 

2.5 Integrale benadering en verbrede reikwijdte
De Omgevingswet zet de inhoudelijke samenhang tussen 
de verschillende onderdelen van de fysieke leefomgeving, 
zoals lucht, water, bodem en gebouwen voorop. Door 
een integrale benadering worden thema’s met elkaar 

geconfronteerd. De ‘zachte’ belangen (bijvoorbeeld natuur, 
erfgoed, duurzaamheid en dergelijke) mogen daarbij niet 
ondergesneeuwd raken. Ook vindt een verbreding plaats 
naar thema’s als (volks) gezondheid, klimaat, veiligheid en 
dergelijke. 

De integrale benadering betreft zowel de bescherming en 
het behoud van de bestaande situatie als de vraag of en 
welke nieuwe ontwikkelingen gewenst zijn, waarbij een 
verbetering wordt nagestreefd. De Nationale Omgevingsvisie 
(NOVI) stimuleert het combineren van functies: bijvoorbeeld 
in plaats van een keuze maken tussen natuur of economie 
zoeken naar mogelijkheden om beiden te combineren. 
Heel vaak gaat dit ook samen. Het is daarom belangrijk de 
randvoorwaarden te benoemen waaronder dit kan.

In het kader van de ‘verbrede reikwijdte’ ziet de Omge- 
vingswet dus op veel meer thema’s dan bijvoorbeeld de 
Wet ruimtelijke ordening of de Wet milieubeheer. Waar een 
structuurvisie en bestemmingsplan ‘slechts’ zijn gericht 
op ‘een goede ruimtelijke ordening’, is het bereik van de 
omgevingsvisie en het omgevingsplan veel groter. Alle 
belangen die spelen in relatie tot de fysieke leefomgeving, 
komen hierin samen. Goede ruimtelijke ordening, goede 
milieukwaliteit zijn evenals economische afwegingen en de 
vele andere belangen onderdeel van de integrale benadering. 
Samengevat kun je zeggen dat het bij de Omgevingswet 
gaat om oog hebben voor de omgeving.
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Bij een integrale benadering worden eerst alle belangen en 
mogelijke problemen in kaart gebracht. Ook moet helder 
zijn waar de ambities liggen, wat mensen het belangrijkst 
vinden, waarin bedrijven willen investeren en wat de andere 
overheden als beleidsdoelstellingen hanteren. Vervolgens 
wordt alles in samenhang bezien: vaak kunnen ontwikke-
lingen en kwaliteiten onder voorwaarden tegelijkertijd, soms 
moeten keuzes worden gemaakt. Daarbij spelen ambities, 
bijvoorbeeld van een bedrijf of van een gemeenteraad een 
rol. Wat vinden we belangrijk en waarom? Hoe verhoudt 
een economische ontwikkeling zich tot duurzaamheid en 
gezondheid? Wat kan er dan? Gelden er omgevingswaarden 
die in acht moeten worden genomen (grenswaarden) of 
waarmee rekening moet worden gehouden (richtwaarden)? 
En als dat niet zo is: accepteren we dan bijvoorbeeld ergens 
meer geluid als dat minder geur oplevert of andersom? 
Vinden we een bepaalde mate van bodemvervuiling wel 
acceptabel als er geen woningen gebouwd worden? Al deze
vragen vormen samen de grondslag voor het uiteindelijke 
integrale besluit. Die belangenafweging zal niet altijd 
eenvoudig zijn. Wat het soms makkelijk maakt is deze vragen 
niet alleen op het schaalniveau van de hele gemeente of de 
hele provincie, maar ook per deelgebied te bezien.

Als alles in kaart is gebracht, komt de vraag waar het eigenlijk 
op aan komt: wat is de keuze die we maken? Welk ‘benutten’ 
is verantwoord? De sectorale benadering die we gewend 
waren, schoot hierbij tekort. De verschillende onderdelen 
van de fysieke leefomgeving grijpen namelijk bijna altijd op 
elkaar in, beïnvloeden elkaar of zijn verweven met elkaar.

Het ‘OOg voor de omgeving’ is een verbeelding van 
de aspecten die komen kijken bij het werken onder de 
Omgevingswet. Het is denkbaar dit OOg in te vullen aan 
de hand van de analysegegevens en participatie. Verder 
kan het worden gebruikt bij de monitoring en evaluatie 
van beleid, waarbij de kleuren staan voor de gegeven 
scores. Het OOg kan ook gebruikt worden als toetsing- en 
inspiratie-instrument.
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De zichtbare elementen van het fysieke domein komen 
voort uit minder zichtbare sociaal-maatschappelijke 
onderstromen. Dit betekent dat het sociale- en fysieke 
domein alles met elkaar te maken hebben. Mensen ervaren 
dit verschil ook niet. Alleen daarom al is het van belang om 
ook afwegingen vanuit het sociale domein te betrekken bij 
de toepassing van de Omgevingswet. Daar is eigenlijk geen 
expliciet rijksbeleid voor nodig.

Een integrale benadering vraagt dus om veel kennis  van  de 
verschillende onderdelen, maar vooral ook van de onderlinge 
verwevenheid daarvan en van de sociale aspecten. Het is 
verder een kwestie van ambities, van de juiste personen 
met de vereiste kennis bij elkaar zetten, op zoek gaan 
naar samenhang en synergie en kunnen loslaten als dat 
kan, maar ook kunnen vasthouden als dat nodig is. Daarbij 
is van belang dat vooraf bij iedereen duidelijk is wat het 
uiteindelijke, gezamenlijke doel is. Deze benadering komt 
terug bij visievorming, het vaststellen van regels en normen, 
bij de concrete besluiten, bij handhaving en toezicht en bij 
monitoring en evaluatie.

Natuurlijk is dit niet helemaal nieuw. Ook de Wet ruimtelijke 
ordening en zelfs de voorganger daarvan, de oude Wet 
op de Ruimtelijke Ordening, gingen uit van een integrale 
benadering. Maar dan anders.

Veranderingen in de geest van de Omgevingswet:

» Duurzame ontwikkeling, bewoonbaarheid van het land  
(klimaat, energie), veiligheid, omgevingskwaliteit 
inclusief de inherente waarde van de natuur, gezondheid 
en een verbeterdoelstelling voorop.

» Eén integraal document voor alle regels voor de fysieke 
leefomgeving per gemeente, waterschap of provincie.

» Meer regelen aan de voorkant (met algemene regels) 
dan aan de achterkant (met aparte concrete besluiten).

» Meer betrokkenheid van burgers en initiatiefnemers bij 
de totstandkoming van de besluiten.

» Meer ruimte binnen de regels om een keuze te maken 
(bestuurlijke afwegingsruimte, handelingsruimte bur- 
gers en bedrijven).

» Meer ruimte voor initiatieven: de meedenkende over- 
heid, van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’.

» Integrale en samenhangende aanpak en  werkwijze voor 
de fysieke leefomgeving.

» Eén loket bij aanvragen voor activiteiten die samen-
hangen en een samenhangende beoordeling achter het 
loket.

» Kortere procedures.
» Toegankelijke digitale informatie waar iedereen  vanuit 

kan gaan: burger, initiatiefnemer en overheid.

2.6 Mensen erbij betrekken
Dat mensen die in een gebied wonen en werken vroeg bij 
veranderingen in hun omgeving worden betrokken, klinkt 
heel vanzelfsprekend. Zij zijn er dagelijks aanwezig, maken 
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frustrerend en demotiverend. Het draagt bovendien niet bij 
aan vertrouwen in de overheid. Vertrouwen, dat vanwege 
andere (politieke) trends aan het afnemen is, maar wel 
nodig is om de moeilijke opgaven van onze tijd het hoofd te 
bieden. Al langer wordt er daarom bij overheden, adviseurs 
en ontwikkelaars gezocht naar  andere manieren om mensen 
te betrekken bij gebiedsontwikkelingen. De Omgevingswet 
haakt aan bij die trend. 

De wetgever denkt dat vroege betrokkenheid van mensen 
bij aanvragen en besluiten uitkomst biedt. Vroeg wil zeggen: 
voordat er een besluit, ontwerp besluit of concrete aanvraag 
ligt. Het maakt hierbij niet uit wie initiatiefnemer is en wie 
participeert. Bewoners, ondernemers of de overheid zelf: 
iedereen kan participatie organiseren. Een gemeente kan 
haar inwoners uitnodigen om actief mee te denken over 
een omgevingsvisie. Een ondernemer kan omwonenden 
betrekken bij zijn ideeën over bijvoorbeeld de uitbreiding 
van zijn bedrijfsgebouwen of nieuwe activiteiten. Een 
groep burgers kan bij het gemeentehuis aankloppen met 
een mooi idee. Bijvoorbeeld voor een actie om zwerfafval 
op te ruimen, een windmolen te exploiteren of een buurt te 
‘vergroenen’. 

Participatie kent uiteenlopende vormen en varianten, maar 
in de kern komt het altijd op hetzelfde neer: het creëren van 
wederzijds begrip en draagvlak door al vroeg met elkaar in 
gesprek te gaan, informatie uit te wisselen en vooral door 
goed naar elkaar te luisteren. Het mes snijdt dan aan twee 
kanten. Als proces kan het mensen verbinden en actiever 

er het meeste gebruik van en ondervinden de gevolgen van 
veranderingen. Bij met name ruimtelijke ontwikkelingen 
kwam het in de praktijk vaker ook neer op besloten publiek-
private onderonsjes, waarop die mensen - zeker in het begin 
van het proces - zelden zicht hadden. Zij kregen plannen 
pas onder ogen als deze al bijna helemaal uitgewerkt 
waren. Vaak had de betrokken overheid dan al naar de 
initiatiefnemer uitgesproken medewerking te verlenen en 
was er een overeenkomst gesloten met deze initiatiefnemer. 
De initiatiefnemer had al diep in de buidel getast vanwege 
onderzoeken om tot een planvoorstel te komen of door 
grond aan te kopen en soms al een ontwerp te laten maken. 
Niemand zit dan nog op ‘bemoeienis’ en ideeën van andere 
mensen te wachten. Betrokkenheid van mensen was in de 
wet geregeld in de vorm van mogelijkheden om bezwaar 
te maken tegen besluiten of zienswijzen in te dienen 
tegen ontwerp-besluiten of ontwerp-plannen. De daaraan 
voorafgaande informele inspraakrondes gingen meestal 
ook over voorgenomen concrete besluiten en voorontwerp-
plannen. Voor de initiatiefnemer en de betrokken overheid 
was - lang voordat de mensen ergens van wisten - wel 
duidelijk welk eindresultaat er moest komen. Bij het 
nemen van de vereiste besluiten gingen vervolgens aan alle 
kanten de hakken in het zand met langdurige en kostbare 
juridische procedures als gevolg. Waar vooral economische 
en financiële belangen vaak doorslaggevend waren, kon het 
zomaar ook nog eens slecht uitpakken voor de kwaliteit van 
de leefomgeving. In een samenleving met mondige, deels 
actieve en vanuit verschillende belangen betrokken mensen, 
werkt deze - legale - manier van werken voor alle betrokkenen 
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bij hun leefomgeving betrekken. De energie erbij is anders, 
omdat mensen vanuit een positieve instelling proberen 
samen te werken in plaats van - negatief of alleen reactief- 
te reageren op een (concept)besluit. Als resultaat staat het 
aan de basis van een fysieke leefomgeving die beter op haar 
gebruikers is afgestemd en waarbij meekoppelkansen zijn 
benut. Participatie is voor de wetgever dus eigenlijk een 
hulpmiddel om iedereen verantwoordelijk te maken voor de 
kwaliteit van de fysieke leefomgeving en samen de balans 
tussen beschermen en benutten te vinden.

In de praktijk wordt de meerwaarde niet altijd gezien. 
Dan vindt participatie nog teveel plaats voor de vorm, 
bijvoorbeeld op een moment in het besluitvormingsproces  
waarin er eigenlijk geen mogelijkheid meer is en geen 
bereidheid bestaat om een voorgenomen besluit nog aan te 
passen. Participeren gebeurt dan omdat het moet worden 
‘afgevinkt’ in het kader van de voorbereiding van een 
besluit. Er zijn ook voorbeelden van participatie die een soort 
bezuiniging lijken te zijn. Werkzaamheden die de overheid 
normaliter zou doen, worden bij de bewoners van een 
gebied neergelegd. Soms ook wordt participatie ‘gebruikt’ 
om lastige vraagstukken bij elkaar - burger, ondernemer en 
overheid - over de schutting te gooien.

De participatie die de Omgevingswet beoogt, kan echter een 
prachtige mogelijkheid zijn om met elkaar de basis te leggen 
voor breed gedragen veranderingen. Daarbij kunnen ieders 
kennis, ervaringen, wensen en verwachtingen al vroeg worden 
ingebracht. Dit wordt ook wel ‘social mining’ genoemd. Deze 

voor velen in de praktijk en opzet toch nog nieuwe manier 
van werken biedt geen garantie voor het uitblijven van lastig 
te nemen hobbels, verharding van standpunten en juridische 
procedures, maar maakt het voor een initiatiefnemer en 
betrokken overheid wel mogelijk om veel eerder bij te sturen 
en beter gemotiveerde besluiten te nemen. Dat kan frontale 
botsingen later bij de besluitvorming voorkomen. Het maakt 
het bovendien eenvoudiger om betere plannen te maken, 
waarbij de maatschappelijke doelen leidend zijn. Daarvoor is 
nodig dat de overheid participatie consequent een geschikte 
plek geeft bij de vorming van beleid. Zo ontstaat er een 
‘permanente dialoog met de samenleving’. Dat zorgt er weer 
voor dat de maatschappelijke doelen en de opgaven van 
onze tijd ook bij de betrokken mensen bekend worden.

In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe participatie bij de 
verschillende instrumenten in de wet is vormgegeven en 
wat daarbij in de praktijk van belang is.   
 
2.7 Maatschappelijke Opgaven

2.7.1. Inspelen op klimaatverandering
Sinds de achttiende eeuw heeft de industriële revolutie onze 
levens blijvend veranderd. Grootschalige productieprocessen 
maakten (luxe) producten plotseling voor een veel grotere 
groep mensen bereikbaar. We zijn flink gaan produceren en 
consumeren. Onze welvaart steeg naar ongekende hoogten 
en niets leek ons succes nog in de weg te kunnen staan. De 
werkelijkheid bleek (al in 1971 dankzij de Club van Rome) 
helaas anders. Lang hebben we ons nog kunnen troosten 
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bijvoorbeeld met 5 procent afnemen, maar ook met 
6 procent stijgen. Dat maakt het lastig om goed op de 
klimaateffecten in te spelen. Wetenschappelijk is inmiddels 
erkend dat het grootste deel van de opwarming van de aarde 
in de afgelopen decennia is veroorzaakt door toename van 
broeikasgassen, zoals CO2, methaan (CH4), lachgas (N2O), 
fluorbevattende gassen, ozon (O3), waterdamp en aërosolen 
(stofdeeltjes die vrijkomen bij verbranding van fossiele 
brandstoffen en hout). De Europese Unie heeft namens 
alle lidstaten bij het klimaatverdrag van Parijs afgesproken 
om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met minstens 
40 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Dit is 
onvoldoende om de opwarming van de aarde te beperken 
tot 2 of zelfs 1,5 graden Celsius. Daarom gaat het rijksbeleid 
inmiddels uit van reductie van 49 procent broeikasgassen 
in 2030. Via een nationaal klimaat- en energieakkoord en 
uitwerkingen daarvan in Regionale Energie Strategieën 
(RES) wordt ingezet op die doelstelling. Het rijk wil daarvoor 
allerlei maatregelen nemen, zoals vergroening van het 
belastingstelsel, meer kavels op zee voor windenergie, 
de introductie van een minimumprijs van CO2 voor de 
elektriciteitssector en het sluiten van kolencentrales. Dit 
rijksbeleid moet doorwerken in het beleid van provincies, 
gemeenten en waterschappen. Daarover zijn afspraken 
gemaakt. Er is gestart met experimenteren met de eerste 
gasloze wijken. Woningbouwverenigingen zijn opgeroepen 
om energieneutrale woningen te bouwen. Gemeenten 
moeten regionaal afspraken maken over energie (de 
Regionale Energie Strategie, RES) en deze verwerken in het 
eigen beleid. Dat roept wisselende reacties op. 

met de gedachte dat de negatieve kant van succes wel zou 
meevallen, maar de confronterende aanblik van smeltende 
ijskappen, terugtrekkende gletsjers, zeeën vol plastic en 
allesverwoestende orkanen maken het tegenwoordig zelfs 
voor de meest hardnekkige milieu- en klimaatontkenners 
moeilijk om nog langer weg te kijken. Daarom tekenden 
in 2016 195 landen voor de klimaatdoelen van het 
klimaatverdrag van Parijs. 

De cijfers laten het ook zien. De tien warmste jaren wereldwijd 
zijn gemeten vanaf 1998. Het warmste jaar ooit was 2015. 
Overstromingen en stormen waren de oorzaak voor 80% 
van alle rampen tussen 2000 en 2010. In Nederland steeg de 
temperatuur in de afgelopen eeuw met 1,7 graden Celsius, 
tweemaal hoger dan gemiddeld in de rest van de wereld. Het 
aantal jaarlijkse zomerse dagen nam met bijna 20 toe. De 
totale hoeveelheid jaarlijkse neerslag steeg met ongeveer 
20 procent. In 2012 werd geconstateerd dat de frequentie 
van hevige regenbuien veel groter was1.  2018, 2019 en 
2020 waren de droogste jaren sinds we zijn gaan meten. 
Inmiddels gaat 97% van alle klimaatwetenschappers ervan 
uit dat klimaatverandering het gevolg is van menselijke 
activiteiten. Klimaatverandering heeft grote gevolgen 
voor mensen en dieren. Volgens de huidige inzichten zal 
de klimaatverandering in Nederland de komende eeuwen 
verder doorzetten. Omvang en tempo daarvan zijn onzeker. 
De neerslag in Nederland kan tot het einde van deze eeuw 

  1    Planbureau voor de leefomgeving, Effecten van klimaatverandering in  

         Nederland: 2012. Beleidsstudies, www.pbl.nl.
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Zonder slag of stoot gaat het niet. Windmolenparken en 
zonnevelden roepen verzet op bij mensen in de directe 
omgeving ervan. Zonnevelden roepen de vraag op of 
zonnepanelen niet beter op (bestaande) daken gelegd 
kunnen worden, zodat de benodigde gronden beschikbaar 
blijven voor andere functies. Discussies zijn ontstaan over 
biomassacentrales en houtkachels. Met enige regelmaat 
keert de vraag terug of kernenergie geen betere tijdelijke 
optie is. Ook de vraag wie het moet betalen leidt tot flinke 
meningsverschillen. 

Zonneveld verandert het landschap  in Holten. (foto: T. van der Schoot)

Klimaatbeleid richt zich niet alleen op reductie van 

broeikasgassen. Onze gebouwen, openbare ruimte en 
rioleringen aanpassen op de veranderingen is ook nodig. Dat 
wordt wel klimaatadaptatie genoemd. 

Eind januari 2021 vond in Nederland een (digitale) 
internationale klimaattop plaats, de Climate Adaptation 
Summit 2021 (CAS 2021). Deze klimaattop was gericht 
op het vinden van oplossingen om ons aan te passen 
aan de effecten van klimaatverandering, zoals extreme 
buien, droogte, hitte en een stijgende zeespiegel. 
Wereldleiders lanceerden een brede Adaptation Action 
Agenda met praktische klimaatoplossingen en -plannen 
tot 2030. Besproken werd bijvoorbeeld hoe steden meer 
klimaatbestedig kunnen worden ingericht, hoe landbouw 
beter kan anticiperen op droogte en verzilting en hoe 
kusten beter kunnen worden beschermd tegen de stijgende 
zeespiegel. Ook de financiering van klimaatprojecten was 
tijdens de klimaattop een belangrijk onderwerp van gesprek.

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving zijn 
er vooral lokaal en regionaal kansen om stad en land 
klimaatbestendiger te maken. Dat vraagt om een andere 
stedenbouw en andere architectuur waarbij groen en water 
een expliciete plaats krijgen. Ook vanuit het oogpunt van 
het bevorderen van de gezondheid is dit interessant. De 
Gezondheidsraad adviseert om in en om steden meer groen 
voor recreatie aan te leggen. De coronacrisis liet ons zien 
hoe belangrijk extra groen en natuur is. Voor het eerst in 
de geschiedenis werden natuurgebieden ‘op slot’ gedaan, 
omdat het te druk werd.
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Gemeenten zijn er al mee aan de slag, bijvoorbeeld door de 
opvang van hemelwater op eigen terrein en groene daken te 
stimuleren.  Dat kan op allerlei manieren: door de invoering 
van een heffing op versteend oppervlak (‘tegeltaks’) 
of met een stimuleringsregeling. Desnoods zou met de 
Omgevingswet een maximaal verhardingspercentage 
kunnen worden afgedwongen. Dat is niet de insteek, want 
een van de verbeterdoelen is juist gericht op minder regels, 
maar het kan wel.

2.7.2  Intrinsieke waarde van de natuur
Natuur is er in vele vormen: van natuur met internationaal 
belang tot stadsnatuur voor de deur van de mensen, met 
allerlei gradaties daartussen. De natuur verandert bovendien: 
de wolf heeft zich in Nederland gevestigd, de lynx is vanuit 
België in aantocht, everzwijnen en herten nemen in aantal 
toe, de uitgezette otters en bevers doen het erg goed. De 
klimaatverandering leidt er ook toe dat er nieuwe dieren- en 
plantensoorten komen en andere soorten verdwijnen. 

Natuur heeft een eigen waarde, los van haar waarde voor de 
mens. Dat noemen we de intrinsieke waarde van de natuur.  
De Omgevingswet is ook gericht op een veilige en gezonde 
fysieke leefomgeving en goede omgevingskwaliteit 
vanwege die intrinsieke waarde van de natuur. Dat is logisch: 
wij maken onderdeel uit van het natuurlijke systeem, hoe 
kunstmatig we ons leven soms ook inrichten. We ondergaan 
de invloed van de natuur, maar hebben ook effect op 
natuurwaarden, omdat we onderdeel zijn van de natuur. Het 
beschermen van de natuur is daarom ook een bescherming 

De Omgevingswet biedt nieuwe instrumenten om aan de 
slag te gaan met met het streven naar  gezonde, duurzame 
en klimaatbestendige steden en dorpen, zowel wat betreft 
ontwikkeling, inrichting als beheer. Artikel 2.1 lid 3 Ow 
wijst in onderdeel i het tegengaan van klimaatverandering 
zelfs expliciet aan als taak en bevoegdheid van de 
overheid. Klimaatbestendig worden vraagt om heel wat 
ingrepen in de fysieke leefomgeving en de economie. Het 
toevoegen van groen kan bijvoorbeeld ten koste gaan van 
parkeerplaatsen. Daar hangt bovendien een prijskaartje 
aan. Klimaatmaatregelen en daarmee dus de besluiten van 
de Omgevingswet zijn in hoge mate een politiek gevoelig 
thema. 

The importance of a single tree, https://forfun.com/FZs7
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van onszelf. Dat is ingewikkeld, omdat de natuur in Nederland 
onder druk staat door klimaatverandering en menselijke 
activiteiten die ruimte nodig hebben. Maar ook omdat 
Nederland dichtbevolkt is. Sommige activiteiten zijn door 
hun effecten op de natuur een probleem. 

Herkomst stikstofverbindingen Nederland 2019, bron Wikipedia

Dat geldt bijvoorbeeld voor activiteiten die stikstof uitstoten. 
De hoeveelheid stikstof terugdringen, de natuur versterken 
en tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk maken 
was het doel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat de 
overheid in 2015 introduceerde. Dit bood ruimte om allerlei 
activiteiten in de buurt van een beschermd natuurgebied toe 
te staan, ook al kwam er daardoor extra stikstof in de natuur 
terecht. Het programma voorzag namelijk tegelijkertijd in 
maatregelen die op een later moment de stikstofdepositie 
zouden gaan verminderen waardoor de natuur zou herstellen. 
Of de PAS voldoende zou bijdragen aan het verbeteren van de 
natuurwaarden werd al langer betwijfeld. In 2019 oordeelde 
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat de 
PAS in strijd was met Europese natuurwetgeving: de twijfel 
over positieve natuureffecten bleek te groot. Projecten 
met een lopende vergunningaanvraag, projecten die eerst 
geen natuurvergunning nodig hadden en nieuwe projecten 
met stikstofdepositie moesten (opnieuw) beoordeeld 
worden. De stikstofcrisis was een feit: veel bouw- en 
wegenbouwprojecten waren niet meer mogelijk. Het tekort 
aan woningen werd mede hierdoor nog groter met stijging 
van de huizenprijzen tot gevolg. Voor oplossingen wordt met 
name gekeken naar de agrarische sector. Boerenprotesten 
waren in 2019 en 2020 het gevolg. De Omgevingswet werd 
daarbij als boosdoener aangewezen.

Natuur en landschap vallen onder het begrip ‘fysieke 
leefomgeving’. De kwaliteit en de biologische 
diversiteit daarvan maken onderdeel uit van het begrip 
‘omgevingskwaliteit’. Natuurbescherming en -ontwikkeling,  
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voor de begrenzing en ontwikkeling van een netwerk van 
bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden, dat de 
naam Natuurnetwerk Nederland (NNN) heeft gekregen. In 
deze gebieden heeft de natuur voorrang. 

De Omgevingswet is ook gericht op de bescherming 
van dieren- en plantensoorten. De wet kan hiervoor op 
verschillende manieren worden ingezet. Daarbij is het 
doel om verdere achteruitgang van de biodiversiteit te 
voorkomen en liefst de soortenrijkdom te vergroten. 
Gebiedsbescherming biedt al bescherming. Daarnaast zijn 
soorten van Europees belang die vallen onder de Vogel- en 
Habitatrichtlijn en bepaalde soorten van nationaal belang 
wettelijk beschermd. Hiervoor bevat de Omgevingswet 
onder andere de omgevingsvergunning voor flora- en 
fauna-activiteiten. Dat zijn activiteiten die kunnen leiden 
tot het doden van planten en dieren en het beschadigen 
of vernielen van verblijfplaatsen van beschermde soorten. 

Aalscholver  (foto Luuk Boerema). Net als alle andere vogels die van nature 

in het wild in Nederland voorkomen, zijn ook  aalscholvers beschermd.

behoud en herstel van biologische diversiteit en waardevolle 
landschappen vallen onder de aanhef en onderdeel a van 
artikel 1.3 Ow. Het gebruiken, beheren en ontwikkelen van 
natuur of landschappen voor menselijke behoeften valt onder 
de aanhef en onderdeel b van artikel 1.3 Ow. Het gaat hierbij 
om onderlinge samenhang. Hoe de balans uitvalt, hangt 
onder andere af van kaders uit internationale verplichtingen, 
zoals bijvoorbeeld de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.  
 
Natuurgebieden, die onderdeel uitmaken van een netwerk 
van Europese natuurgebieden - de zogenaamde Natura 
2000 gebieden - moeten worden beschermd. De Minister 
van LNV wijst deze gebieden aan, evenals de zogenaamde 
‘instandhoudingsdoelstellingen’: de  natuurwaarden 
die moeten blijven bestaan of worden verbeterd. 
De Omgevingswet regelt deze gebiedsbescherming 
onder andere met een omgevingsvergunning voor een 
Natura2000-activiteit en door het opnemen van regels in 
omgevingsplannen. Provinciale omgevingsverordeningen 
sturen hierop. Bij besluiten over menselijke activiteiten 
moeten de effecten op de natuurwaarden van deze gebieden 
grondig worden onderzocht. Deze ‘passende beoordeling’ 
kan leiden tot het aanpassen of weren van activiteiten in de 
beschermde gebieden. 

Vanwege de effecten van klimaatverandering en de 
afnemende biodiversiteit investeert de overheid ondanks 
alle ruimteclaims in nieuwe natuur. In het Natuurpact 
hebben provincies en rijk afgesproken om tot 2027 80.000 
ha natuur in te richten. De provincies zijn verantwoordelijk 
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Verder bevat de Omgevingswet zorgplichten die regelen 
dat de zorg voor de fysieke leefomgeving niet alleen een 
zaak van de overheid is, maar van iedereen. Alle elementen 
die in de natuur voorkomen vallen onder de zorgplichten. 
Bovendien kent het Besluit activiteiten leefomgeving 
specifieke zorgplichten voor Natura 2000 gebieden, 
soortenbescherming en de bescherming van bomen. Die 
bepalen dat er zeer zorgvuldig moet worden omgegaan met 
natuurwaarden, ook als deze niet gelden als ‘beschermde 
natuur’. 

Handelingen met nadelige gevolgen voor alle in het wild 
levende planten en dieren, hun directe leefomgeving of een 
Natura 2000-gebied moeten zoveel mogelijk achterwege 
blijven. Iemand die een bepaalde handeling wil doen met 
mogelijk nadelige gevolgen voor natuurwaarden, moet zich 
eerst op de hoogte stellen van de aanwezige natuurwaarden, 
de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen ervan. 
Hierbij kan de hulp van een (stads)ecoloog nodig zijn. Alleen 
als het achterwege laten van de handeling redelijkerwijs 
niet kan worden verlangd, mag deze doorgaan mits er 
maatregelen worden getroffen om de nadelige gevolgen 
te voorkomen. Bij de uitvoering moet men vervolgens alert 
zijn op het daadwerkelijk achterwege blijven van de nadelige 
gevolgen. Lukt het niet om die gevolgen te voorkomen, dan 
moeten maatregelen worden getroffen om deze zoveel 
mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Ook hierbij kan 
het nodig zijn deskundigheid van anderen in te roepen. De 
zorgplichten kunnen bestuursrechtelijk en strafrechtelijk 
worden gehandhaafd. Bijvoorbeeld als iemand zonder zich 

op de hoogte te stellen van de aanwezige planten en dieren in 
een natuurterrein graaft, bomen kapt, daar in het wild levende 
dieren doodt of zeldzame planten vernietigt. Voorkomen is 
natuurlijk beter dan genezen: overheid en initiatiefnemers 
kunnen beter vooraf samen bespreken of een project of 
activiteit wel nodig is en zo ja, welke maatregelen schade 
kunnen voorkomen, beperken of ongedaan maken. 

Er zijn ook andere maatregelen mogelijk. Bijvoorbeeld door 
regels te stellen of fysieke maatregelen te nemen voor 
gebieden of voor bepaalde dier- of plantensoorten. Hiervoor 
zijn als eerste de provincies verantwoordelijk, maar ook een 
waterschap of gemeente kan actief beleid voeren. Andere 
voorbeelden zijn:  een programma  voor soortenbescherming, 
aankoop en aanleg natuurgebieden en het stimuleren van  
natuurinclusief bouwen/groene architectuur. Natuur leent 
zich namelijk goed om als ‘meekoppelkans’ mee te nemen 
bij andere activiteiten, zoals bij bouwactiviteiten.

Verder reguleert de Omgevingswet ook de handel in dieren 
en planten, het omgaan met exoten, populatiebeheer, jacht 
en schadebestrijding. 

Het omgevingsplan van een gemeente kan natuur 
beschermen, beeldbepalende bomen aanwijzen, een 
minimum percentage voor het handhaven daarvan 
stellen, cultuurlandschappen aanwijzen en bomen, fruit-
boomgaarden en andere natuurlijke kenmerken en waarden 
als onderdeel van de fysieke leefomgeving beschermen. 
Het kan regels bevatten over het kappen van bomen. Voor 
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Al met al betekenen deze mogelijkheden dat voor een 
samenhangende benadering in ieder geval de betekenis 
van natuur, bomen en groen voor de omgevingskwaliteit, 
de gezondheid en het leefmilieu in kaart gebracht moeten 
worden. Vervolgens zijn deze een afwegingsfactor bij 
de totale belangenafweging. De inzichten over wat een 
gezonde stedelijke omgeving is, hebben intussen al geleid 
tot een andere kijk op bomen en natuur. Ook groeit het 
besef dat een groene leefomgeving misschien op de korte 
termijn geld kost, maar op de lange termijn, indirect via 
gezondheidswinst en de waardestijging van onroerend goed 
door een aantrekkelijke leefomgeving, de maatschappij 
geld oplevert. Naast intrinsieke waarde heeft een groene 
omgeving dus ook economische waarde. 

2.7.3  De duurzame samenleving
Nog niet eerder zijn zoveel mensen zich zo bewust van 
de effecten die wij zelf veroorzaken op de aarde. Een 
grote verandering kondigt zich aan: die naar de duurzame 
samenleving. De Omgevingswet sluit hierop aan door in 
te zetten op duurzame ontwikkeling (artikel 1.3 Ow). In 
de Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet wordt 
uitgelegd wat dat is door de definitie van de VN-commissie 
Brundtland uit 1987 aan te halen:

Een duurzame ontwikkeling is een ontwikkeling  die 
aansluit op de behoeften van vandaag zonder dat het de 
mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun eigen  
behoeften te voorzien in gevaar brengt.

bomen buiten de bebouwde kom, kunnen ook rijksregels 
of regels in de provinciale omgevingsverordening zijn 
opgenomen. Houtopstanden (bossen en bosjes) buiten de 
bebouwde kom worden beschermd door een kapverbod 
met daaraan gekoppeld een meldingsplicht, op grond van 
het Besluit activiteiten leefomgeving. Wie het voornemen 
heeft een houtopstand te kappen moet dat eerst bij de 
provincie melden. Na de kap geldt een herplantplicht. Als 
in het omgevingsplan een regeling is opgenomen voor het 
kappen van bomen heet dat ‘een omgevingsplanactiviteit 
inhoudende het kappen van bomen’.  Daarvoor kan een 
omgevingsvergunning verplicht gesteld worden. Het lijkt 
erop dat de regelgeving over het vellen en herbeplanten van 
houtopstanden in de Omgevingswet ruimer is dan voorheen 
en ook een ruimere strekking heeft. Individuele bomen 
kunnen bijvoorbeeld extra bescherming krijgen, ook als er 
geen sprake is van een boom in een houtopstand. 

Bron: https://www.duurzaammbo.nl/natuur



37

Het Brundtland-rapport is de naam waaronder het rapport 
‘Our common future’ uit 1987 bekend is geworden. Het 
rapport is geschreven door de World Commission on 
Environment and Development (WCED). De naam verwijst 
naar de toenmalige voorzitster van de commissie, de 
Noorse premier Gro Harlem Brundtland. De belangrijkste 
conclusie van het Brundtland-rapport was dat onze grootste 
milieuproblemen het gevolg zijn van de armoede in het 
ene deel, en de niet-duurzame consumptie en productie in 
het andere deel van de wereld. Het rapport werd daarmee 
de eerste oproep om te streven naar een duurzame en 
inclusieve samenleving.

Bron: People, Planet & Profit

Dat vraagt om anders omgaan met de beschikbaarheid 
van grondstoffen en de draagkracht van de natuurlijke 
omgeving, maar ook om het opvangen en tegengaan van 
klimaatverandering. 

Duurzaamheid gaat dus om een toekomstbestendige 
relatie van de mens met de aarde. Binnen een duurzame 
samenleving zijn de factoren planet, people & profit met 
elkaar in evenwicht. Alle ontwikkelingen die op technologisch, 
economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen 
aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed 
functionerende ecosystemen zijn dus duurzaam.

Ecologische voetafdruk. Een bekende metafoor voor duurzaamheid is de 

ecologische voetafdruk, die aangeeft hoeveel aarde er nodig is voor onze 

levensstijl .

People
(mensen)

Profit
(resultaat)

Sustainability
(duurzaamheid)

Bearable
(leefbaar)

Viable
(levensvatbaar)

Equitable
(billijk)

Planet
(aarde)
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duurzame samenleving is daarmee een opdracht voor de 
andere overheden, ook in de periode dat de Omgevingswet 
nog niet in werking is en in de overgangsperiode waarin de 
besluiten bij gemeenten en waterschappen nog tot stand 
komen. Met name gemeenten zullen de komende jaren veel 
besluiten gaan nemen in afwijking van het omgevingsplan 
dat bij de invoeringsdatum automatisch ontstaat. Van de 
belangenafweging daarbij maakt de afweging hoe het  
besluit bijdraagt aan een duurzame samenleving dus 
onderdeel uit. 

Duurzaamheid wordt door overheden heel verschillend 
aangepakt. Sommige gemeenten richten zich op de 
energietransitie door te stimuleren dat olie en gas worden 
ingeruild voor zonnepanelencellen, windmolens en 
aardwarmte. Andere hebben zich ten doel gesteld om binnen 
een bepaalde periode volledig duurzaam te zijn. Zij houden 
zich ook bezig met ander materiaalgebruik, het anders 
ontwerpen van gebouwen en inrichten van de buitenruimte, 
andere manieren van produceren, anders omgaan met afval, 
etcetera.

Voor velen is het begrip duurzaamheid nog steeds lastig te 
plaatsen. Veel mensen, ook politici, denken ten onrechte dat 
het vooral gaat om verandering van de energievoorziening. 
Maar het begrip is veel breder. Dat neemt niet weg dat 
ook veel bedrijven en burgers ermee bezig zijn, wat al 
tal van nieuwe ideeën, inzichten en uitvindingen heeft 
opgeleverd.  Streven naar een duurzame samenleving is een 
maatschappelijke trend geworden.

Duidelijk is dat een duurzame samenleving een heel 
andere houding vraagt dan waar we de afgelopen eeuwen 
aan gewend zijn geraakt. Onze groeiende economie en 
exploderende wereldbevolking - er komen maandelijks maar 
liefst 6 miljoen mensen bij - hebben inmiddels hun tol geëist. 
Voor al onze voetafdrukken bij elkaar zijn nu al 3 aardbollen 
nodig. We leven eigenlijk dus al jaren op krediet. Daarom zijn 
duurzame oplossingen nodig waarbij sociale, ecologische en 
economische belangen met elkaar in evenwicht zijn.

Dit vraagt om een andere kijk op en omgang met de fysieke 
leefomgeving: we moeten haar koesteren en versterken, 
in plaats van opgebruiken. In de Nationale Omgevingsvisie 
(NOVI) staat het versterken van de omgevingskwaliteit 
daarom centraal: alle plannen voor de leefomgeving moeten 
met oog voor de natuur, gezondheid, milieu en duurzaamheid 
gemaakt worden. De ondertitel van de NOVI is dan ook: 
‘Duurzaam perspectief voor onze leefomgeving’. Met de 
Nationale Omgevingsvisie loopt het rijk vooruit op artikel 
1.3 Ow van de Omgevingswet, dat uidrukkelijk benoemt dat 
de Omgevingswet gericht is op een duurzame ontwikkeling. 
Omdat dit artikel - samen met de zorgplichten - ook bedoeld 
is als een soort vangnet voor alle situaties waarvoor geen 
specifieke duurzaamheidsregels gelden, bevat de wet 
dus expliciet de opdracht aan alle overheden om altijd te 
handelen ‘met het oog op een duurzame ontwikkeling’. Via 
de zorgplichten geldt hetzelfde voor initiatiefnemers en 
burgers. 

De NOVI is al geldend rijksbeleid. De transitie naar een 
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2.7.4  De circulaire economie
Belangrijk voor een duurzame samenleving is wat voor soort 
economie er is. Onze centrale overheid toont ambitie met 
haar doelstelling om onze huidige lineaire economie in de 
periode tussen nu en 2050 om te vormen tot een circulaire 
economie. Waar een lineaire economie uiteindelijk altijd tot 
onbruikbaar afval leidt, werkt een circulaire economie met 
gesloten kringlopen waarbij alle restproducten onder de 
noemer van cradle to cradle (C2C) en ‘afval is voedsel’ per 
definitie als grondstof dienen voor nieuwe producten2. 

Bron:  https://www.rijksoverheid.nl/

Dit model vereist bijvoorbeeld dat er al bij de productie wordt 
nagedacht over het voorkomen van afval. Ook is nodig dat 
alle productie- en consumptieprocessen worden ingericht 
op kringlopen.

Er is een wereld te winnen. Bijvoorbeeld in de bouwsector. 
Meer dan de helft van alle grondstoffen, 40% van het totale 
energieverbruik en 30% van  het totale waterverbruik in 
Nederland komt voor rekening van de bouw. Maar liefst 

40% van alle afval in Nederland is bouw- en sloopafval. 
Deels wordt sloopmateriaal gebruikt voor grond-, weg- en 
waterbouw, maar slechts een heel klein deel van nieuwe 
bouwmaterialen bestaat uit secundaire grondstoffen. De 
bouwsector is ook verantwoordelijk voor ongeveer 35% van 
de CO2-uitstoot3.

Met het stimuleren van duurzaam bouwen kan dus 
al veel worden bereikt. Via de Omgevingswet kan er 
bijvoorbeeld door een gemeente op worden gestuurd dat bij 
bouwplannen inzicht wordt gegeven over (de herkomst en) 
het materiaalgebruik en wat er met de bouwstoffen gebeurt 
als het gebouw ooit weer wordt gesloopt. Ontwerpers, 
aannemers en opdrachtgevers kunnen gestimuleerd worden 
om materiaal dat vrijkomt bij sloop opnieuw te gebruiken 
of over andere manieren van materiaalgebruik. Ook bij 
andere sectoren in onze economie, zoals bijvoorbeeld de 
landbouwsector, de transportsector en de kledingindustrie 
kan nog veel vooruitgang worden geboekt.

Gemiddeld gooiden mensen in 2014 wel 60 procent meer 
kleding weg dan in 2000. Ieder jaar brengen we ongeveer 
85 procent van onze garderobe naar de vuilnisbelt. 

  2    Cradle to cradle is een manier van producten maken waarbij geen 

         afval ontstaat. Stoffen die vrijkomen tijdens het produceren of aan 

         het einde van de levensduur van een product zijn zelf grondstoffen. 

         Het is dus produceren van ‘wieg tot wieg’ en niet van ‘wieg tot graf’.

  3    Ministerie van IenM, Beleidsverkenning circulaire economie in de 

         Bouw: een perspectief voor de markt en overheid, Den Haag, 2016.



40

Een mooi voorbeeld is een papierfabriek die, volledig CO2-
neutraal, toiletpapier produceert van 100% gerecycled 
papier. 

Bron: https://economiewijs.nl/donut-model/donut-economie

Een circulaire economie vraagt ook om een andere 
manier van prijzen berekenen, waarbij de kosten van 
milieuverontreiniging en aantasting van de natuur zijn 
meegeteld. Het ‘goede product’ wordt dan goedkoper dan 

Hierdoor en door de productiewijze is de kledingindustrie 
verantwoordelijk voor zo’n 10 procent van de totale CO2-
uitstoot, meer dan de uitstoot van alle internationale 
luchtvaart én het transport over zee bij elkaar. Daarnaast 
levert de kledingindustrie een flinke bijdrage aan de 
hoeveelheid plastic in onze oceanen. De kledingbranche 
speelt in op de kritiek door te investeren in de verkoop van 
tweedehands textiel.

Bij een circulaire economie ontstaat dus geen afval. Er 
is bovendien geen verspilling en kwaliteitsverlies van 
grondstoffen. Economische groei binnen een circulaire 
economie hoeft dan geen probleem te zijn. Groei is 
in die visie juist goed: meer groei kan leiden tot meer 
duurzaamheid, omdat telkens de laatste en beste technieken 
kunnen worden ingezet. Duurzaamheid wordt hiermee uit 
de ongemakkelijkheid van ‘consuminderen’ gehaald en 
onderdeel van een nieuwe economie. 

Onomstreden is dit niet. Andere mensen vinden economische 
groei juist de bron van alle problemen, vooral in combinatie 
met de bevolkingsgroei, die al automatisch leidt tot meer 
verbruik van grondstoffen, meer behoefte aan voedsel, 
meer CO2 uitstoot en meer afval. Daarom zet het model van 
de donuteconomie de draagkracht van de aarde centraal.

Hoe dan ook, een circulaire economie vraagt om andere 
productieprocessen en nieuwe producten. Zeker in het 
begin vraagt dit om investeringen.



41

het ‘slechte product’. Nu wordt een afvalproduct uiteindelijk 
verbrand of gestort waarbij de vervuiler in de meeste 
gevallen voor de kosten moet opdraaien. Dat klinkt wellicht 
rechtvaardig maar blijft toch een kwestie van vervuiling en 
verspilling. Bij een circulaire economie moet verbranden 
voorkomen worden en dus passen daarbij geheel nieuwe 
verdienmodellen.

Zo wordt het in de toekomst wellicht heel normaal om in 
plaats van een lamp, het recht op licht te kopen. Concreet 
betekent dit dat de fabrikant eigenaar van de lamp blijft 
en tijdens de gehele contractperiode verantwoordelijk is 
voor de levering van licht. Daarmee wordt het opeens veel 
belangrijker om lampen te produceren die langdurig mee-
gaan, energiezuinig zijn  en  uiteindelijk  ook geschikt zijn 
voor hergebruik als zij aan het einde van de contractperiode 
weer aan de fabrikant worden terug geleverd. Ook voor 
de consument zijn er dan voordelen. Hij betaalt immers 
periodiek een vast bedrag en hoeft zich verder nergens 
meer zorgen over te maken. Of bijvoorbeeld het kopen van 
het recht op vervoer met een auto in plaats van het kopen 
van de auto zelf.

Een ander interessant verdienmodel ontstaat als de 
grondstof die aan het einde van de levensduur van een 
product vrijkomt meer waard is dan het product zelf.

Koffiedrab blijkt bijvoorbeeld een ideale voedingsbodem te 
zijn voor oesterzwammen. Omdat deze als delicatesse zeer 
gewild zijn, brengt de drab tegenwoordig meer op dan een 

kopje koffie kost. In zo’n geval is er geen sprake meer van 
recycling in de zin van ‘downcycling’ maar van ‘upcycling’.

Tenslotte is er nog het model van de deeleconomie. Daarin 
gebruiken mensen elkaars goederen, zoals deelauto’s, 
huizen in de vorm van Airbnb en elkaars gereedschap.

Bron: https://www.sharenl.nl/

De omslag naar een nieuwe economie heeft uiteraard 
gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Het kan ook tot 
een andere kijk op een gebied leiden. Denk bijvoorbeeld 
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bescherming van de gezondheid (artikel 4.22 Ow). Kort 
gezegd schrijven ze voor dat ter bescherming van de 
gezondheid ‘alle passende preventieve maatregelen moeten 
worden getroffen’. De wet schrijft verder voor dat een 
omgevingsvergunning kan worden geweigerd ‘als (naar het 
oordeel van het bevoegd gezag) sprake is van bijzondere 
omstandigheden waardoor het verlenen van de vergunning 
kan leiden tot ‘ernstige nadelige of mogelijk ernstige 
nadelige gevolgen voor de gezondheid.’ Bij het stellen van 
regels over het toedelen van functies aan locaties4  moet 
rekening worden gehouden met het beschermen van 
de gezondheid (artikel 2.1 Ow). ‘Rekening houden met’ 
betekent dat er onderzocht moet worden welke effecten er 
zijn voor de gezondheid en welke keuzes er te maken zijn. 
Uit de motivering van het besluit moet blijken welke rol 
gezondheidsaspecten hebben gespeeld bij de uiteindelijke 
beslissing over de functies. 

Dat er een relatie is tussen de fysieke leefomgeving en ziektes 
is bekend. Denk aan ziektes die door luchtverontreiniging en 
geluid worden veroorzaakt. Bekend is ook dat de drukte in 
een stedelijke omgeving kan leiden tot stress met daardoor 
veroorzaakte ziektes. Het omgekeerde is ook het geval: 
aangetoond is dat mensen in een groene omgeving gezonder 
zijn, zich gezonder voelen en minder medicijnen gebruiken. 

aan het tegengaan van transportbewegingen (toelevering 
en afname deelproducten) door vestiging van bedrijven in 
elkaars nabijheid. Of het inrichten van een bedrijventerrein 
waar ook ruimte is voor energieopwekking, natuur en 
waterzuivering. Of aan het bouwen met al eerder gebruikte 
materialen. 

De Omgevingswet daagt overheden en de samenleving uit 
om ambities te formuleren en maatregelen te treffen voor 
een circulaire economie. 

Het rijksbrede programma ‘Nederland Circulair 2050’ heeft 
als doel om uiterlijk in 2050 een volledig circulaire economie 
tot stand te brengen. De ambitie voor 2030 is gericht op 
50% minder gebruik van primaire abiotische grondstoffen 
(mineraal, fossiel en metalen). In het Grondstoffenakkoord 
zijn deze ambities onderschreven door meer dan 400 
bedrijven, maatschappelijke organisaties, financiële 
instel    lingen, kennisinstituten, overheden en andere orga-
nisaties. Gezamenlijk zijn in 2018 transitieagenda’s voor 
vijf prioritaire ketens opgesteld: biomassa en voedsel, 
kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen. 
Met het Uitvoeringsprogramma 2019-2023 geven het 
rijk en de overige deelnemende partijen door middel van 
concrete acties aan het Grondstoffenakkoord vorm aan de 
transitie naar een circulaire economie. 
 
2.7.5  Gezondheid
De Omgevingswet is ook gericht op een gezonde leef-
omgeving. De rijksregels in de AMvB’s richten zich op de 

  4    Dat is het regelen voor welk menselijk handelen de fysieke leef- 

         omgeving van een bepaald gebied of bepaalde locatie mag worden 

         benut. Voorbeelden van functies  zijn wonen, natuur, bedrijven, 

         monument, beeldbepalende boom etc
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Zo heeft Wageningen University & Research bijvoorbeeld, 
samen met twee onderzoeksinstituten op het gebied 
van gezondheid, het NIVEL en het Julius Centrum (UMC), 
gekeken naar de relatie tussen hoe groen de woonomgeving 
is en het gebruik van ADHD-medicatie zoals Ritalin. Daarbij 
is gebruik gemaakt van gegevens uit de Achmea Health 
Database over bijna 250.000 kinderen. De woonomgeving 
is gedefinieerd als een cirkel met een straal van 250 meter 
rondom de woning. Hoe groener de woonomgeving, hoe 
lager het vóórkomen van het gebruik van ADHD-medicatie 
binnen deze leeftijdsgroep. De relatie bleek het sterkst in 
de armste buurten5. 

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) geeft in de 
zogenoemde richtingaanwijzer (hoofdstuk 3) aan dat voor 
sommige activiteiten de zogenoemde ‘continu verbeteren 
aanpak’ geldt met het oog op een gezonde leefomgeving. 
Deze aanpak is vooral bedoeld voor de vergunningplichtige 
activiteiten van de huidige inrichtingen type C. Nieuwe 
informatie over stoffen kan in de toekomst betekenen dat 
ook voor andere milieubelastende activiteiten extra regels 
zullen gaan gelden. 

Voor zover de rijksregels ruimte overlaten, kunnen provincies 
en waterschappen zelf aangeven wat zij als een gezonde 
fysieke leefomgeving beschouwen. Hiervoor kunnen zij 
beleid ontwikkelen in hun omgevingsvisie en programma’s. 
Zij kunnen ook bindende regels opnemen in hun 
omgevingsverordeningen. Die regels moet een gemeente 
toepassen bij een omgevingsplan of bij het verlenen van 

omgevingsvergunningen. Voor het overige bepaalt een 
gemeente zelf wat de ambities en maatregelen zijn voor 
een gezonde leefomgeving. Een gemeente zou bijvoorbeeld 
bepaalde typen agrarische bedrijven kunnen tegenhouden of 
tot aanpassingen dwingen, omdat deze bedrijven effecten 
hebben op de (volks)gezondheid ter plaatse. Die discussie 
speelt bijvoorbeeld rondom geitenhouderijen in verband 
met de Q-koorts en bij intensieve veehouderijen vanwege 
longklachten. Ook kan worden gedacht aan bebouwingsvrije 
zones rondom hoogspanningsmasten en windmolens en 
afstanden tot landbouwgronden waar bestrijdingsmiddelen 
worden gebruikt. Waterschappen kunnen bij hun besluiten 
over het beheer van waterkeringen gezondheid ook als 
uitgangspunt nemen.

Het rijksbeleid6  hanteert inmiddels het begrip positieve 
gezondheid.  Dat is veel breder dan ‘niet ziek zijn’. 
Gezondheid gaat daarbij ook over veerkracht, meedoen 
in de maatschappij, betekenisvol werk en een omgeving 
die uitdaagt om gezond te leven. Het rijk wil samen met 
andere overheden en met zorg- en welzijninstanties 
de problemen die achter een verminderde gezondheid 
schuilgaan, zoals armoede, schulden, problemen rondom 
huisvesting, eenzaamheid, werkloosheid, een beperking, 
een lage opleiding of de kwaliteit en de inrichting van de 
leefomgeving aanpakken. Met alle andere overheden is 

  5    Wageningen University & Research: Groen goed voor de gezondheid.

  6    Zie de landelijke nota Gezondheid breed op de agenda. Deze nota 

         werkt door in de Nationale Omgevingsvisie. 
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gebied van de fysieke leefomgeving in kaart te brengen.

De boom als metafoor voor de leefomgeving – de fysieke omgeving is 

de zichtbare bovengrond, die gedragen wordt door de ‘niet zichtbare’ 

boomwortels van de samenleving. Ze zijn een geheel en wisselwerking 

is nodig, terwijl het binnen organisaties vaak erg gescheiden velden zijn.  

Bron: Kuiper Compagnons

afgesproken om de Health in All Policies-benadering toe te 
passen. Dit houdt in dat gezondheid in alle beleidsdomeinen 
wordt meegewogen, dus ook bij de besluiten over het 
fysieke domein op basis van de Omgevingswet. De ambitie 
is dat gezondheid uiterlijk in 2024 een vast onderdeel is bij 
besluiten over de fysieke leefomgeving. Dit vraagt iets van 
overheidsorganisaties. Er moet veel meer verbinding komen 
bij de voorbereiding van landelijk en decentraal beleid 
tussen de organisatieonderdelen die zich bezig houden 
met het fysieke en het sociale domein. Dat is ook logisch: 
mensen maken deel uit van een sociale leefomgeving 
(sociaal domein) en gebruiken de fysieke leefomgeving 
(fysiek domein). De kwaliteit van de fysieke leefomgeving 
is van invloed op gedragingen en gevoelens van mensen en 
dus relevant voor de sociale omgeving. Gedragingen van 
mensen zijn weer van invloed op de fysieke leefomgeving.

Beide domeinen hebben elkaar ook veel te bieden: het 
fysiek domein heeft de instrumenten in handen om de 
fysieke leefomgeving niet alleen gezond in te richten, maar 
ook met het oog op het stimuleren van ontmoetingen. Het 
sociaal domein kan het fysiek domein helpen op inhoud 
(bijvoorbeeld voor eenzaamheidsbestrijding en sociale 
structuur en -cultuur), maar ook met het betrekken van 
inwoners bij de besluiten, met de gesprekken over hoe een 
gezonde omgeving eruit ziet en met het verspreiden van 
kennis. Zorgprofessionals, welzijnswerkers, wijkregisseurs 
en buurtsportcoaches werken al vaak in (kwetsbare) wijken 
en hebben veel contact met de mensen die daar wonen. Hun 
expertise kan helpen om de behoeften van inwoners op het 
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Gemeenten en waterschappen kunnen dus veel betekenen 
in het kader van een gezonde leefomgeving.
 
Zij kunnen bijvoorbeeld meer groen aanplanten, meer fiets- 
en wandelpaden aanleggen en bepaalde boomsoorten juist 
wel of juist niet planten. Het gaat daarbij ook om de mate 
waarin een omgeving stimuleert tot bewegen, zoals sporten, 
recreëren, spelen en ontmoeten. Het roept wel vragen op. 
In de zomer van 2017 werd in de Volkskrant bijvoorbeeld 
gediscussieerd over de vraag of een gemeentelijke overheid 
het aantal fastfood restaurants mag beperken of hiervoor 
bepaalde locaties mag aanwijzen. Restaurants met gezond 
voedsel zouden dan ‘gewoon’ toegelaten kunnen worden en 
een voorkeurslocatie krijgen. Fastfoodrestaurants zouden 
dan geweerd kunnen bijvoorbeeld uit de omgeving van 
scholen. Dit alles om de stijgende trend van obesitas in te 
dammen.

De vraag is natuurlijk: hoe ver mag de overheid gaan en 
waar ligt de eigen verantwoordelijkheid van de individuele 
mens? Bovendien is de vraag of het mogelijk is om een 
fastfoodrestaurant te weren vanwege gezondheidsschade 
met de Omgevingswet. Als gevolgen voor de fysieke leef-
omgeving worden namelijk alleen gevolgen voor de mens  
aangemerkt, voor zover deze worden of kunnen worden beïn-
vloed door of via ‘onderdelen van de fysieke leefomgeving. 

In sommige provincies is al sprake van beleid gericht op 
gezond heid.

Zo is door bestuurders van 15 Brabantse organisaties - 
waar onder de drie Brabantse GGD’en - de samenwerkings-
overeenkomst ‘Brabantse Health Deal’ gesloten. Deze deal 
zet gezondheid en welzijn centraal bij gebiedsontwik keling 
van de toekomst. Daarmee is gehoor gegeven aan de oproep 
van GGD’en om gezondheid structureel een plek te geven 
bij het inrichten van de omgeving. Dat betekent dat er 
samenwerking nodig is tussen de (nu nog vaak sectorale) 
domeinen milieu, ruimte, sociaal, gezondheid en economie. 
De Brabantse Health Deal zal daarna een plaats moeten 
krijgen in de instrumenten die de gemeenten gaan inzetten 
in het kader van het nieuwe omgevingsrecht. 

De Gelderse Gezondheidswijze hanteert  11 thema’s. 

Bron: https://www.gelderland.nl/Quickscan-Gezonde-Leefomgeving
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maar ging het fout bij de naleving daarvan.

Grenfell tower brand Londen (Bron: The Independent)

Het begrip veiligheid kent verschillende invalshoeken. 
Het kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de risico’s van 
bepaalde activiteiten voor haar omgeving. Een ongeval in 
een chemische fabriek of kerncentrale kan grote gevolgen 
hebben voor het milieu en onze leefomgeving. Hetzelfde 
geldt voor het transport van gevaarlijke stoffen waarbij 
een trein of vrachtwagen kan verongelukken. Volgens het 
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) gaat 
het bij omgevingsveiligheid om de vraag hoe we de beperkte 
ruimte in Nederland veilig kunnen benutten door de risico’s 
die samenhangen met de opslag, de productie, het gebruik 
en het vervoer van gevaarlijke stoffen in onze omgeving, 

Een enkele gemeente gaat expliciet voor de gezonde stad. 
Een mooi voorbeeld is gemeente Utrecht die de gezondheid 
van alle mensen centraal stelt. Dat betekent een fijne 
leefomgeving met pleinen, parken en veel groen, een 
goede bereikbaarheid voor fietser, voetganger en openbaar 
vervoer. Tevens zet de gemeente in op een duurzame 
economie.

Het komt ook wel voor dat gezondheidseffecten heel 
waarschijnlijk, maar nog niet bewezen zijn. In dat geval 
maakt de wet het via het ‘voorzorgbeginsel’ toch mogelijk 
dat een gemeente daar bij het maken van de omgevingsvisie 
rekening mee houdt. 

2.7.6  Veiligheid
Wat voor gezondheid geldt, geldt ook voor veiligheid. Ook 
hier kan een gemeente, binnen de kaders van het rijk en de 
provincie, zelf regels stellen voor een veilige fysieke leef- 
omgeving. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen 
veiligheid en de perceptie ervan. Deze stemmen immers 
niet altijd met elkaar overeen. 

Een waarschuwing voor zakkenrollers kan de veiligheid 
bijvoorbeeld vergroten terwijl het gevoel van veiligheid 
juist zal afnemen. Andersom kan er sprake zijn van 
schijnveiligheid  zoals  bij  de Londense Grenfell Tower 
brand in juni 2017 waar, in strijd met de brandvoorschriften, 
onveilige gevelpanelen waren gebruikt. Hierdoor kon 
het vuur zich razendsnel uitbreiden en vonden tientallen 
mensen de dood. Hier waren de voorschriften dus goed, 
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zoveel mogelijk te beperken. Het RIVM beperkt zijn rapport 
tot waterveiligheid en externe veiligheid.7

Veiligheid kan echter ook gaan over de brandveiligheid 
van een gebouw of een onderdeel ervan. Dan gaat het 
bijvoorbeeld over hoe een brand snel en effectief kan 
worden bestreden en hoe de milieuschade in zo’n geval kan 
worden voorkomen of beperkt blijft. Tot slot kan veiligheid 
ook betrekking hebben op de bestrijding van criminaliteit. 
Dat kan bijvoorbeeld invloed hebben op de inrichting 
van de openbare ruimte of het beleid met betrekking tot 
handhaving.

Wat een veilige leefomgeving is, zullen de overheden 
dus in overleg met de burgers, veiligheidsregio’s en 
andere instanties moeten bepalen. Instrumenten van de 
Omgevingswet kunnen hierop gericht worden ingezet. 
Een belangrijke verandering hierbij is, dat de toetsing of er 
sprake is van een veilige situatie niet meer achteraf wordt 
gedaan (bij de aanvraag van een omgevingsvergunning), 
maar al vroeg in het besluitvormingsproces tijdens het 
ontwikkelen van de omgevingsvisie. Dat vraagt wel om een 
andere aanpak bij beleidsmakers en professionals op het 
gebied van veiligheid.

Verschillende veiligheidsregio’s werken op dit punt al samen 

om vanuit het aspect veiligheid mee te doen bij het opstellen 
van een omgevingsvisie. Zij doen dat door kernwaarden op 
te stellen, die zij inbrengen bij de integrale afweging.

2.7.7  Toegankelijkheid van de buitenruimte
De Omgevingswet wil bevorderen dat de openbare buiten-
ruimte van de fysieke leefomgeving toegankelijker wordt  
voor mensen met een beperking. De bedoeling is dat deze  
mensen zich voortaan niet alleen in woningen en gebouwen, 
maar ook daarbuiten gemakkelijker moeten kunnen voort-
bewegen. Deze doelstelling is bij amendement in de wet 
opgenomen8 en zit daarin een beetje verstopt. Artikel 2.1 
Ow beschrijft de taken en bevoegdheden van de overheden 
waarbij het belang van het bevorderen van de toegankelijk-
heid van de openbare buitenruimte is opgenomen in  
onderdeel s. Artikel 2.28 Ow regelt dat bij nieuwe ontwik-
kelingen instructieregels opgesteld moeten worden, die 
de toegankelijkheid van de openbare buitenruimte in het 
omgevingsplan waarborgen. Daardoor kan hiermee al vroeg 
bij het ontwerp rekening worden gehouden en worden 
extra kosten in de toekomst voorkomen. Het belang van de  
toegankelijkheid van de openbare buitenruimte hoeft echter 
niet ten koste van alles te worden gewaarborgd. Op sommige 
plaatsen is integrale toegankelijkheid vrijwel onmogelijk 
terwijl elders met eenvoudige aanpassingen een enorme 
vooruitgang kan worden geboekt.

Deze wetsartikelen zorgen ervoor dat er bij de uitoefening 
van taken en bevoegdheden die de openbare buitenruimte 
betreffen, aandacht is voor toegankelijkheid. Het moet 

  7    Zie het RIVM rapport, Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet: 

         ratio en onderbouwing huidige normen omgevingskwaliteit, 2015

  8    TK 2014-2015, 33962, nr. 157
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Afbeelding rechts: Verbeelding van de ontwikkelrichting `Gezonde 

vergroening’. Uit ontwerp-omgevingsvisie Alphen aan den Rijn. 

Bron: KuiperCompagnons

een onderdeel zijn van de integrale belangenafweging. 
Bijvoorbeeld als er functies aan locaties worden toegedeeld 
bij herstructurering van gebieden of nieuwe ontwikkelingen 
zoals de aanleg van nieuwe woonwijken of infrastructuur. 
Of bij het stellen van regels over de bruikbaarheid van de 
openbare weg met betrekking tot winkeluitstallingen of het 
plaatsen van hekken en fietsen.
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