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Impressie bijeenkomst wethouders RO/Milieu op 9 feb ruari in Maassluis  

Op donderdag 9 februari 2012 waren rond 25 wethouders RO/Milieu naar het gemeentehuis van 
Maasluis gekomen voor een bijeenkomst van de VNG en de VZHG over ruimtelijk beleid. De VNG 
organiseert in het hele land dergelijke gemeentelijke bijeenkomsten, samen met haar provinciale 
afdelingen. Voorafgaand aan Zuid-Holland was een bijeenkomst in Groningen en Zeeland 
georganiseerd. De VNG wil met deze bijeenkomsten inzicht verkrijgen in de mogelijke knelpunten die 
gemeenten in diverse provincies ervaren met de uitvoering van ruimtelijk beleid  Daarnaast wil de 
VNG gemeenten informeren over de actualiteiten in het ruimtelijke beleid. Tijdens de bijeenkomsten 
wordt aandacht besteed aan de volgende actuele onderwerpen op ruimtelijk/milieugebied: 

- Wet natuur  
- Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  
- Omgevingsrecht  

De middag in Maassluis werd geopend door burgemeester Koos Karssen, tevens lid van de VNG 
commissie Ruimte en Wonen. Zijn welkomstwoord werd gevolgd door een korte introductie door 
dagvoorzitter en portefeuillehouder RO van de VZHG, Kees Wassenaar (tevens wethouder van 
Leiderdorp).  

Wet Natuur door Annemieke Tasma  

Annemieke geeft aan waarom een nieuwe wet natuur is ontstaan. Dit vloeit voort uit de evaluatie 
natuurwetgeving die in 2008 is gedaan. Er bleek een duidelijke behoefte aan een meer duidelijke en 
goed hanteerbare wet, die ook een vereenvoudiging moet zijn ten opzichte van het huidige stelsel. Het 
wetsvoorstel is een samenvoeging van een aantal wetten (natuurbeschermingswet,boswet en flora-en 
faunawet), waarin nationale koppen zijn geschrapt en zaken zijn gedecentraliseerd.  

De algemene hoofdlijnen van het wetsvoorstel zijn: 

- Decentralisatie van taken en verantwoordelijkheden naar provincies  
- De natuurvisie is een zaak van het Rijk  
- De Natuurwet moet aansluiten bij omgevingsrecht, waarbij Natuur verplicht als onderdeel in de 

Omgevingsvergunning gaat vormen.  
- Aansluiten bij bestaand interbestuurlijk toezichtsinstrumentarium (dus geen nieuwe 

instrumenten)  

De hoofdlijnen wat betreft gebieden zijn: 

- Naadloos aansluiten bij de vogel- en habitatrichtlijn (Natura 2000)  
- Nationale gebiedsbescherming (EHS) via ruimtelijk spoor (bezuiniging van 600 miljoen op 

EHS) EHS wordt kleiner, provincies verantwoordelijk per 2014 
- Beperking vergunningplicht bij bouwen projecten met gevolgen voor Natura 2000  
- Versterkte doorwerking in beheerplannen (kan een onderdeel uitmaken van een provinciale 

verordening) 

De hoofdlijnen wat betreft soorten zijn: 
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- Provincie (GS) is verantwoordelijk voor de uitvoering  
- Beperking aantal dier- en plantensoorten met beschermde status  
- Uitbreiding aantal bejaagbaren soorten voor bestrijding schade en overlast  

Wat vindt de VNG hiervan?  
De visie van de VNG is afgestemd in de VNG commissie Ruimte en Wonen.  

- De rol van gemeenten is onderbelicht  
- Het verplicht aanhaken bij omgevingsvergunning is complex  
- Hoe betrouwbaar zijn de gegevens in de databank (info over beschermde diersoorten is niet 

altijd volledig)  
- Hoe moet de aansluiting bij het omgevingsrecht er uit zien? Veel is nog onduidelijk  
- Hoe staat het met de bescherming van de natuur (wat wil het kabinet precies: gaat economie 

voor ecologie?)  
- Twijfels over de programmatische aanpak stikstof (PAS), het huidig tempo lijkt te langzaam 

om rond 1 april gereed is, om op basis daarvan vergunningaanvragen te beoordelen. 
- Hoe staat het met de wet Nerpe? (Naleving Europese Regelgeving Publieke entiteiten), die nu 

nog bij de Eerste Kamer ligt  
- Twijfels over de uitvoerbaarheid in de praktijk , veel onduidelijke begrippen  

Wat betekent dit alles voor gemeenten? 

De provincies krijgen een andere rol, een goede relatie van gemeenten met de provincie is van groot 
belang. Gemeenten zouden ook meer moeten gaan investeren in kennis van het Europees recht.  

Discussie Natuurwet  

In de discussie kwamen de volgende zaken aan de orde die de deelnemers willen meegeven aan de 
VNG: 

- De integratie van de natuurwet in de omgevingswet is nodig  
- Een dergelijke integratie heeft consequenties voor gebiedsaanwijzing, ook op financieel 

gebied. De gebiedsaanwijzing en rol van de provincie is niet duidelijk. Waarom wordt 
gebiedsaanwijzing niet meteen in de omgevingswet opgenomen? 

- Verandert er ook iets in het EHS beleid?  
- Groendeskundigheid moet worden verbonden aan de RUD wat betreft flora en fauna  
- Rol provincie in natuurwet is onduidelijk, toezicht en uitvoering ligt bij de gemeenten of de 

omgevingsdienst ?  

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte door Evelie n Babbé 
Er bestonden reeds de Nota Ruimte en de Nota mobiliteit. Het nieuwe kabinet kwam met een nieuwe 
visie vanuit: decentraal, tenzij….. Je gaat er over of niet, vertrouwen is de basis.  

Welke structuurvisies zijn te onderscheiden en in welke fase bevinden zij zich? 
- de woonvisie (is reeds gereed) 
- de structuurvisie ondergrond (is nu in de begingfase) 
- de structuurvisie buisleidingen (men is bezig met het verwerken van zienswijzen, is enigszins 
vertraagd deze zomer gereed) 
- de structuurvisie wind op land (zienswijze op opzet planMER loopt) 
- waterplan (was in 2009 al gereed)  
 
Welke 3 doelen heeft het Rijk?  
1. Concurrerend (nationale belangen)  
een excellent en (inter) nationale bereikbaarheid en  optimaal vestigingsklimaat in de stedelijke regio’s 
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met een concentratie van topsectoren), energievoorziening, efficient gebruik van de ondergrond 
(ondergrond wordt steeds meer benut, denk bijv. aan CO2-afval), hoofdnetwerk voor vervoer van 
(gevaarlijke) stoffen via buisleidingen, gebiedsontwikkelingsprojecten MIRT, ruimte voor hoofdnetwerk 
voor (duurzame) energievoorziening en energietransitie   
2. Bereikbaar  (overlap met andere doelen)   
de gebruiker staat centraal, zorgen voor betrouwbare en samenhangende systemen,  
beleidsmix van investeren, innoveren (beter benutten) en instandhouden van hoofdnetwerken weg, 
spoor en vaarwegen rondom en tussen de belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de 
achterlandverbindingen, investeringen MIRT, gebruik maken van bereikbaarheidsindicatoren (deze 
wegen mee in het bepalen van de economische potentie van het gebied) , regionaal maatwerk moet 
mogelijk worden gemaakt, nagaan welke investeringen waar de meeste toegevoegde waarde hebben  
3. Leefbaar en veilig   
verbetering van de milieukwaliteit (lucht, bodem,water), bescherming tegen geluidoverlast en externe 
veiligheidsrisico’s) projecten voor waterveiligheid, herijking EHS, decentraliseren van 
investeringsbudget landelijk gebied, vereenvoudigen gebiedscategorieen, werelderfgoed en 
rijksmonumenten, ruimte voor militaire terreinen en activiteiten, Delta-programma en nationaal 
waterplan  

Waar houdt het rijk zich niet meer mee bezig? 
- verstedelijkingsafspraken (buiten de regio’s Amsterdam en Rotterdam)  
- bufferzones  
- bundelingsbeleid  
- stedelijke netwerken 
- nationale landschappen  
- migratiesaldo nul  

Discussie  
In de discussie kwamen de volgende punten naar voren: 
- de VNG moet er op toezien dat er geen opslagmogelijkheden voor kernafval in de grond komen in de 
structuurvisie ondergrond  
- aandacht voor de bufferzones en beter verankeren daarvan 
- gemeenten moeten kansen blijven oppakken en in ieder geval aan de overlegtafel blijven  
- VNG moet aandacht voor de gemeentelijke betrokkenheid bij projecten onder de 
Rijkscoordinatieregeling vragen  
- VNG moet aandacht vragen voor windenergie en windmolenparken, daarover is weinig 
communicatie met gemeenten 
- het label van nationaal Lanschap, helpt bij de aanvraag van Europese subsidies. Door het wegvallen 
van dit label, kunnen gemeenten mogelijk minder in aanmerking komen voor deze subsidies. Een 
onbedoelt neveneffect waar aandacht  voor moet zijn.  
- gebleken is dat de provincie Zuid-Holland vaak niet met individuele gemeenten contact heeft, maar 
meer met regio’s in gesprek is. Dit is niet altijd onlogisch, maar daarbij moet wel worden gekeken naar 
de democratische legitimatie. Daarnaast is het goed als gemeenten dit ook in hun achterhoofd 
houden. 
- bij provinciale structuurvisies is het provinciaal belang niet altijd helder. 
- gemeenten moeten eigen beleid bepalen en hun eigen lokale belangen met het  opstellen van 
gemeentelijke structuurvisies borgen. Het is goed de inhoud van deze structuurvisies ook aan de 
provincie kenbaar te maken.  

Herziening Omgevingsrecht door Marco Lurks 
Allereerst wordt aangegeven wat het doel is van de nieuwe omgevingswet: 
- vergroten inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruikersgemak  
- bevorderen geïntegreerd strategisch omgevingsbeleid  
- meer ruimte voor bestuurlijke belangenafweging  
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- besluitvorming versnellen en verbeteren  
 
Wat vindt de VNG hiervan?   
Deze doelstellingen worden door de VNG toegejuicht. De regelgeving was te complex en te 
versnipperd en op veel punten niet goed uitvoerbaar.  De VNG was van mening dat de 
uitvoerbaarheid van de omgevingswet niet aansloot bij de dynamische praktijk. De nieuwe 
omgevingswet moet leiden tot vermindering van complexiteit en bijdragen aan meer visie en meer 
ruimte voor lokale afweging. Of meer integratie van omgevingsbeleid gaat werken voor gemeenten 
moet nog worden afgewacht. De VNG heeft ook zorgen over de verantwoordelijkheidstoedeling naar 
overheden en voert discussie daarover. VNG wil ook aandacht vragen voor gemeentelijke autonomie 
en wil dat gemeenten niet te veel uit handen hoeven te geven (e hoe dit wettelijk te borgen?). Het zou 
geen goede zaak zijn om alle bestuurslagen van dezelfde instrumenten te gaan voorzien. De VNG wil 
zich laten leiden in de discussie door het zicht houden op de praktijk! Waar zit de ruimte voor 
gemeenten en waar moet de VNG in stelling worden gebracht?  
De scope van de wetsherziening beslaat 60 wetten en 100 Amvb’s. Het is de grootste 
wetgevingsoperatie ooit. De planning gaat uit van indiening van het wetsvoorstel naar de Tweede 
Kamer in het najaar van dit jaar, gevolgd door een parlementaire behandeling in 2013, waarna 
inwerkingtreding en implementatietraject in 2014 kunnen plaatsvinden.  
 
Discussie   
- de VNG dient aandacht te vragen voor het integratiedoel omdat dit nog niet geheel helder is  
- de deelnemers waren verbaasd dat er geen probleemanalyse is geweest ondanks het enorme bereik 
van deze wetgevingsoperatie 
- wat betreft de aanvragen in kader van de Wabo wordt gesteld dat de lasten van aanvragen te hoog 
zijn bij een integrale aanvraag, Dit zal hetzelfde voor gemeenten worden als ze een integrale 
omgevingsverordening moeten maken.  
- waar is er nog flexibiliteit in besluitvorming mogelijk? Onderzoeksverplichtingen bij het opstellen van 
plannen staan op gespannen voet met flexibiliteit.  
- is deze trein nog te stoppen? Waarschijnlijk niet, ondanks aanloopproblemen  
- VNG beleidslijn zou moeten zijn: realiseren op een meer gefaseerde manier, “faseerbaar is 
beheersbaar”  
- van een bestemmingsplan een integraler plan maken  
- gemeenten zouden als de nieuwe wet komt niet direct weer aan de slag moeten  als de structuurvisie 
al gereed is. 
- besluitvorming lijkt op twee gedachten te hinken: aan de ene kant heel precieze regeltjes (bijv. bij 
geluid) en aan de andere kant toch wel meer bestuurlijke ruimte, hier moet op nationaal niveau eerst 
een uitspraak over worden gedaan  
- er moet gewerkt worden aan kennis en kunde bij het ambtelijk apparaat  
- waarom zou de rechter moeten oordelen over de zorgvuldigheid (motivatieplicht)  
- de afwegingsruimte moet terug naar het (gemeente) bestuur  
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