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‘OMGEVINGSWETDENKEN NEEMT VLUCHT DOOR CRISISWET’ 

 

Vijf jaar Crisis- en herstelwet (Chw) heeft bij veel gemeenten het werken in de geest van de 

Omgevingswet in beeld gebracht. Uit circa 150 lokale experimenten komt kennis en ervaring met het 

soepeler omgaan met regelgeving, zowel in de bouw als in de leefomgeving. Bijna veertig gemeenten 

werken al aan een omgevingsplan, het nieuwe instrument dat in 2018 het bestemmingsplan vervangt. 

Nooit vertoond 

‘Dat tien procent van de gemeenten nu al werkt zoals ze over drie jaar moeten doen, dat is nog nooit 

vertoond’, zegt programmamanager Monique Arnolds van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. 

‘Gemeenten schakelen meestal pas om op het moment dat een wetswijziging ingaat. Maar lokale 

bestuurders en ambtenaren zijn zo enthousiast over het omgevingsplan, dat ze er nu hun denken en 

werkprocessen al op willen aanpassen.’ 

Andere inrichting ambtelijke organisatie 

In het omgevingsplan – formeel nu nog een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte – kan het 

overzicht van ruimtelijke functies worden uitgebreid met lokale normen voor bijvoorbeeld hinder, 

duurzaamheid en erfgoed. Dat betekent een andere inrichting van de ambtelijke organisaties, merken 

de experimenterende gemeenten. Arnolds: ‘Afdelingen zijn vaak georganiseerd per sector, maar dat 

kan misschien beter naar gebied. Het denken daarover neemt een enorme vlucht.’ Daarmee is de Chw 

volgens Arnolds een goede wegbereider gebleken voor de Omgevingswet, die ook een integrale kijk 

op de leefomgeving centraal stelt. 

Investeringen stimuleren 

Het idee voor de Chw ontstond in het voorjaar van 2009 in kringen rond minister-president Peter 

Balkenende, herinnert Friso de Zeeuw zich. De Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU 

Delft en directeur Nieuwe Markten BPD, was vanaf het begin bij de Chw betrokken. De vraag was 

hoe door de crisis sterk teruggevallen investeringen in bouw, infrastructuur en duurzaamheid een duw 

in rug konden krijgen door versnelling en vereenvoudiging van wettelijke procedures. 
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Snellere afhandeling bij Raad van State 

Wat de wet in euro’s of arbeidsplaatsen heeft opgeleverd is volgens de betrokkenen niet na te gaan. 

Toch vindt ook De Zeeuw terugkijkend dat de wet een succes is. Afgezien van de lokale experimenten 

en kennis die het oplevert, noemt hij nog twee belangrijke winstpunten. ‘De procedurele afhandeling 

van bestemmingsplannen met investeringsprojecten bij de Raad van State is met gemiddeld een half 

jaar verkort, zonder dat andere beroepszaken daaronder leiden. En een aantal procedurele 

versnellingsmaatregelen is inmiddels permanent gemaakt: de Raad van State kan kleine fouten door de 

vingers zien, bezwaarmakers moeten echt belanghebbend zijn, onderzoeksrapporten blijven twee jaar 

geldig.’ 

Niet uit de verf gekomen 

Niet alle opties die de Chw biedt, komen uit de verf, stelt De Zeeuw vast. ‘Het 

projectuitvoeringsbesluit - in de wet ingebracht op suggestie van de Raad van State - wordt weinig 

toegepast. En van de mogelijkheid om een lokaal project met nationale betekenis aan te wijzen, 

hebben slechts drie gemeenten gebruik gemaakt.’ Het ministerie organiseert ter ere van het jubileum 

op 21 april in Amersfoort het Festival Crisis- en herstelwet. De dag staat in het teken van kennis delen 

over de experimenten en informeren over de Omgevingswet. 

 


