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Gezondheidsrisico’s mee afwegen bij 
gebiedsontwikkeling 
Voorstel op congres Omgevingswet 

Opmerkelijk in het plenaire debat was de uitgesproken bereidheid van gemeente-, 

provincie- en waterschapbestuurders en de directeur van Natuur & Milieu om 

gezondheidsrisico’s te betrekken bij de afweging van kosten tegen andere 

kwaliteitsaspecten. Het pleidooi voor meer afwegingsruimte bij het maken van ruimtelijke 

plannen kreeg zo een bijzondere lading. 

De Omgevingswet in wording is volop onderwerp van kritische beschouwingen en 

welgemeende aanbevelingen uit het veld. Er liggen immers nog volop kansen om de 

wetgever te beïnvloeden. Op het congres Omgevingswet 2013, georganiseerd door de 

praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling TU Delft, gaven bestuurders, praktijkambtenaren, 

marktpartijen en de juridische vakwereld acte de présence.  

 

‘Blijf alert op de uitwerkingsregels’ 

Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe 

Markten Bouwfonds Ontwikkeling behandelde een aantal ’hete hangijzers’ waar de 

conceptwet nog mee behept is. Een van die hangijzers betreft de invulling van de wet. Het 

gaat vooral om tientallen stringente (milieu-)normen, zoals geluid, veiligheid, stof, stank, 

bodem, die van toepassing zijn bij de beoordeling van omgevingsplannen en investeringen. 

Die normen staan niet in de wet zelf, maar komen in uitwerkingsregels, Algemene 

Maatregelen van Bestuur (AMvB ’s). ’’Die AMvB’s moeten snel ter beschikking komen. Want 

alleen dan kunnen wij beoordelen wat er van de beloofde lokale bestuurlijke 

afwegingsruimte terecht komt. Die ruimte is essentieel om in de praktijk, bij concrete 

plannen, maatwerk te kunnen leveren.’’ De Zeeuw vreest dat sectorspecialisten deze 

regelingen zelf gaan schrijven en ’’alle vrije beslisruimte er weer uitschroeven’’. Edward 

Stigter, programma-directeur Eenvoudig Beter bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 

herkende dit risico en riep de praktijkmensen en de vakwereld op alert te blijven op dit punt.  



Gewogen gezondheidsrisico’s aanvaardbaar 

Op de vraag of bestuurders ook gezondheidsrisico’s durven mee te nemen in hun 

afwegingen gafonder meer Stigter aan niet afwijzend tegenover vergelijking van en afweging 

van gezondheidsrisico’s te staan. Andries Heidema, voorzitter VNG-commissie Ruimte en 

burgemeester van Deventer, viel hem bij met de opmerking dat in Deltawetgeving ook met 

gewogen risico´s van dijkdoorbraken wordt gewerkt. Op vergelijkbare manier kunnen 

ruimtelijke plannen beoordeeld worden op gewogen gezondheidsrisico’s van fijnstof of 

geluidsbelasting. Tjerk Wagenaar, directeur Natuur & Milieu, stemde hier ook mee in en 

voegde toe dat ook bedrijven in stilte gezondheids- en veiligheidsrisico´s afwegen tegen de 

kosten van het wegnemen ervan.  

Zie ook: 

- Verslag 'Zin Omgevingswet hangt af van geboden afwegingsruimte' 

 

 

http://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikel/6785-zin-omgevingswet-hangt-af-van-geboden-afwegingsruimte

