
MCD-college 
         

6 april 2016 

 

Strategisch sturen in gebiedsontwikkeling (II) 

 

prof. mr. Friso de Zeeuw,  

praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft 

directeur Nieuwe Markten BPD Ontwikkeling 

 

Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling 



Waarom stelselherziening: verbeterdoelen 

Samenhangende 
benadering beleid, 
besluitvorming en 
regelgeving 

Inzichtelijkheid, 

voorspelbaarheid en  

gebruiksgemak 

Bestuurlijke 
afwegingsruimte 

Versnellen en 
verbeteren 
besluitvorming 

Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling 



Inzichtelijkheid, voorspelbaarheid, 

gebruiksgemak 

 

• 26 wetten: één Omgevingswet 

• 60 Amvb’s: 4 Amvb’s 

• Omgevingsvisie  

• Omgevingsplan   

• Projectbesluit 

• Digitaal loket en de Laan van de Leefomgeving 
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Stand van zaken + planning  

• 22 maart 2016: Eerste Kamer aanvaardt Omgevingswet 

• 1 juli 2016: consultatie en voorhang Amvb’s Omgevingswet 

• aanvullingswetten: 

- bodem:   consultatie per 22 maart 2016 

- geluid:   consultatie per 22 maart 2016   

- natuur:    consultatie nog niet bekend 

- grondeigendom:  consultatie per 1 juli 2016 

• invoeringswet:  consultatie per 1 november 2016 

• nu al Eenvoudig Beter:  nominaties, trofee 2015 

• digitalisering 

• implementatie  
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Digitalisering: 2018 en eindbeeld 2024 

 

 



De omgevingsvisie      

• samenvoeging van structuurvisie, milieubeleidsplan, natuurbeleidsplan, 

infrastructuurvisie, waterbeleidsplan e.d. 

• - beschrijving hoofdlijnen kwaliteit van de fysieke leefomgeving, 

- de hoofdlijnen voorgenomen ontwikkeling, gebruik, bescherming 

- de hoofdzaken van het te voeren integrale beleid 

• vormvrij, geen planhiërarchie 

• gezamenlijke omgevingsvisie mogelijk (Leiden e.o.) 

• rekening houden met vier beginselen: art. 3.3 

• procedure: afd. 3.4 Awb; participatie; soms m.e.r. (art. 16.34-36) 

• alleen zelfbinding: operationalisering via andere middelen 

 

pilots BNSP; rapport met aanbevelingen; voortzetting ondersteuning 
 

 

 

 

 



Omgevingsplan   

• Balans tussen flexibiliteit en rechtszekerheid 

- waarborgen door verbrede reikwijdte: ook milieueisen e.d. 

- materiële en processuele waarborgen 

- (flexibiliteit geen must maar mogelijkheid) 

 

• Bijzonder geschikt voor uitnodigingsplanologie 

- door fasering 

- onderscheid tussen of en hoe 

 

• Vermindering onderzoekslasten 

- door fasering onderzoek op juiste moment 

- alleen onderzoek voor activiteit die daadwerkelijk plaatsvindt  

- (link met planschade en kostenverhaal) 

 

18 augustus 2016 
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Hoe ver gaat de afwegingsruimte? 

Mag ‘t soepeler? Mag het strikter? 

X geluid X 

X (?) bodem X (?) 

X geur X 

fijnstof X 

omgevingsveiligheid X 

X gezondheid X 

waterveiligheid X 

energie X 

X lichthinder X 

natuur X 



Relatie Omgevingsvisie & omgevingsplan 

past een initiatief: 

 

• in visie & in plan : ja 

 

• in visie & niet in plan: ja, tenzij 

 

• niet in visie & niet in plan: nee, tenzij 

 

(dit is een suggestie; 

hangt vooral van karakter & detailniveau Omgevingsvisie af) 
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Voorsorteren op integrale aanpak 

ruimtelijke ordening, milieu, natuur, bouwen, water, infra, 

erfgoed…. 

 

wat zijn de gevolgen voor: 

 

• het college, de commissies 

• de organisatie 

• de verhouding tot de omgevingsdiensten 

• de werkprocessen 
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informatiebijeenkomst kabinetsnotitie 

stelselwijziging omgevingsrecht  2 april 2012 

Programma Eenvoudig Beter 
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De wet en de bestuursmentaliteit 

Omgevingswet 

ja, tenzij 

 

- ruimte geven 

- flexibel 

- efficiënt 

nee, mits 

 

- planmatig 

- zorgvuldig 

- restrictief 

  beleid & bestuur 

officieël aanbevolen maar dit kan ook! 

houding & gedrag 



11 
Praktijkleerstoel gebiedsontwikkeling  



Door de wetgever beoogde bestuurscultuur 

• meer ruimte geven 

 

• efficiënter & sneller 

 

• flexibeler 

 

en daarmee ook leuker werken 
 

(in principe een eenvoudig paradigma….) 

 

 

 
12 
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Beleidsdichtheid enorm toegenomen 

• 30 jaar welvaart produceert stapeling van beleid 
   ”drama van de goede bedoelingen” 

    ”pech moet weg; naar de risicoloze samenleving” 

 

• vrije beslisruimte en directe communicatie is 

ingeperkt 

 

• complexiteit is sterk toegenomen 
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Twee gelijkwaardige elementen van ontslakken 

• dimmen met beleid, regels, normen, nota’s  

 

• manier van werken, houding, gedrag en 

communicatie 

  schrijf je een brief van 20 blz. aan een initiatiefnemer of ga je in gesprek? 

 

   zonder ontslakkingskuur blijft uitnodigingsplanologie een holle kreet 
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Initiatiefnemer door de hoepel 

• maak de hoepel voor de initiatiefnemer groter en hou 

hem lager 

 

• verplaats je in de leefwereld van de initiatiefnemer,  

   met erkenning van de waarde van de systeemwereld  

  (leerstuk van Jürgen Habermas) 

  

• naast alle beleid, normen en nota’s staat: 

  de gezond-verstand-benadering 

 

    

Naa presentatie, Datum 15 
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Andere benadering van het initiatief 

• niet in serie schakelen, waarbij alle sectoren 

toetsend hun plasje over het initiatief doen 

 

• wel een gezamelijke, snelle basis-beoordeling:       

   - voegt dit initiatief wat toe aan stad of buurt?  

   - schaadt het andere belangen? 
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Ontslakken in Eindhoven: waardevolle uitgangspunten 

 
april 2003 
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Gemeente Ede: uitbreidingsplan Werekom 

de-regulering beleidskader & bestemmingsplan 
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Gemeente Amstelveen 
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Gemeente Alphen a/d Rijn 
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Gemeente Wageningen, her-ontwikkeling SNS-locatie 

Eigenaar & belangenclubs maken plan 
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Gemeente Wageningen, her-ontwikkeling SNS-locatie 
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Aparte aandacht voor regionale diensten 

• regionale, intergemeentelijke diensten: 

 

    - Omgevingsdienst 

    - Veiligheidsregio 

    - G.G.D. 

    - andere samenwerkingsverbanden 

 

• kwaliteitsverhogend, want bundelen expertise 

 

• kunnen echter bestuurlijke afwegingsruimte beperken 

 

• betrek ze tijdig en slik niet alle adviezen voor zoete koek 
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Dilemma’s 

 

• leerstuk Max Weber: zorgvuldige besluitvorming met dossiervorming en 

controle leidt tot een voorspelbare en rechtmatige overheid. 

 

• gezond-verstand-benadering 

     versus 

    vermijden van willekeur & cliëntalisme 

 

• maatwerk, flexibiliteit & dynamiek 

                  versus 

    rechtszekerheid & voorspelbaarheid 

 

• als het fout gaat, is de wethouder de klos 
   (want afgeweken van het advies van de brandweer) 

   tijd voor een andere verantwoordingslogica 
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Rol gemeenteraad verandert 

• gezamenlijke risico-aanvaarding door raad en b&w 
vraagt om transparantie over risico’s vooraf 

 

• sturen op globalere doelen 

   alles vooraf ”smart” maken ontneemt ruimte 

    voor participatie en initiatieven 

  

• bevoegdhedenverdeling raad en b&w 

   is nu al een item en nog extra in de Omgevingswet     

 

• overweeg bij grote projecten en kwesties: 

   aparte, tijdelijke raadscommissie of -werkgroep     
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Positie en rol gemeenteraad ter discussie  

 

Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling 

meer zeggenschap: 

- meer afwegingsruimte bij visie en plan 

- minder verkokerd werken 

  

minder zeggenschap: 

- ruimte voor snel maatwerk door b&w 

- ruimte voor consensus initiatiefnemer en 

  omwonenden 

- regionaal beleid en regionale uitvoering    

 

bezinning op rol & taak noodzakelijk        

  


