
 
 
Impressie bijeenkomst wethouders RO/Milieu op 22 maart  2012 in Friesland  
Op maandag 22 maart 2012 waren 26 wethouders RO/Milieu bijeen gekomen voor een bijeenkomst 
van de VNG en de Vereniging van Friese Gemeenten over ruimtelijk beleid. Magriet de Jonge, 
medewerker van de VNG, is aanwezig om de aanwezigen te informeren over de structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte en de nieuwe Omgevingswet. De VNG organiseert in het hele land dergelijke 
bijeenkomsten bij gemeenten, samen met haar provinciale afdelingen. 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 bijeenkomst is aandacht besteed aan de volgende 
actuele onderwerpen op ruimtelijk/milieugebied: 

- Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  

- Omgevingsrecht  

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  
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 beginfase) 
- 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 drie doelen heeft het Rijk? 
1. Concurrerend (Nationale belangen)  
Een excellent en (inter) nationale bereikbaarheid en  optimaal vestigingsklimaat in de stedelijke regio’s 
met een concentratie van topsectoren), energievoorziening, efficiënt 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 in stand houden 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 gebiedscategorieën, 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  
 
Er heeft rondom de totstandkoming van de SVIR een bijzonder korte inspraakperiode plaatsgevonden, 
waarbij de VNG wel input heeft geleverd, maar hier is bijzonder weinig mee gedaan. De SVIR is in 
feite een grote structuurvisie met een aantal sub visies.  
 
Herziening Omgevingsrecht  
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  
- 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 (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  
In tegenstelling tot de SVIR, is de discussie omtrent de nieuwe Omgevingswet net gestart. Het doel 
van de nieuwe Omgevingswet is om een hele boel wetten op het gebied van o.a. milieu samen te 
voegen tot één grote wet. De VNG hoort dan ook graag van de portefeuillehouders tegen welke 
problemen zij aanlopen in het omgevingsrecht. Ook hoort de VNG graag in hoeverre de 
portefeuillehouders denken dat de nieuwe Omgevingswet aan hun wensen tegemoet komt. De 
inbreng zal worden meegenomen in de reactie die de VNG aan het ministerie zal schrijven over de 
nieuwe Omgevingswet. Wat de verder planning betreft kan het volgende worden opgemerkt: Op dit 
moment vind er een internetconsultatie plaats en op 12 april zal het VNG bestuur een standpunt 
innemen omtrent de nieuwe Omgevingswet. In de loop van 2013 zal het voorstel richting de Tweede 
Kamer gaan waarna het de verwachting is dat de 1e tranche van het wetsvoorstel begin 2014 in 



werking kan treden. Hieronder hangen dan nog een aantal belangrijke AMvB’s die dan ook klaar 
moeten zijn.   
 
Naar aanleiding van de presentatie worden een aantal vragen gesteld en zaken aan de VNG 
meegegeven. Zo spreken een aantal gemeenten hun zorg uit over de veranderende positie van 
bestemmingsplannen binnen de nieuwe wet. De vraag is dan ook hoe er in de tussentijd moet worden 
omgegaan met het actualiseren van bestemmingsplannen en het heffen van leges. Wat de leges 
betreft wordt er aangegeven dat dit kan worden ondervangen door het instellen van een zogenaamde 
beheersverordening. Wat voorgaande vragen betreft geeft Margriet de Jonge aan dat de VNG aan het 
ministerie zal vragen hoe gemeenten hier mee om moeten gaan. Daarnaast bestaan er zorgen over 
het ontbreken van jurisprudentie bij de nieuwe wet. Nu is het wellicht ingewikkeld en veel, maar 
gemeenten zijn goed in staat e.e.a. aan de burgers uit te leggen en er is in de loop der jaren ook heel 
wat jurisprudentie ontstaan. De nieuwe wet brengt dus een behoorlijk stuk onzekerheid met zich mee 
en bovendien is er een lange weg te gaan voordat alles (AMvB’s e.d.) goed is ingeregeld. Wat wel 
aanspreekt is het beginsel van evenredigheid. 
 
De voorzitter concludeert dat er op dit moment niet direct en eenduidig beeld vanuit onze provincie is 
te overleggen aan de VNG. De VNG neemt echter wel alle gemaakte opmerkingen mee, en het staat 
gemeenten natuurlijk ook vrij om individueel te reageren. Ook kunnen nog opmerkingen worden 
meegegeven aan de Friese vertegenwoordiger in de VNG commissie Ruimte en Wonen, Olaf Storms, 
of rechtstreeks aan de VNG: omgevingswet@vng.nl 
 
Voorgesteld wordt om het proces op de voet te blijven volgen, en wanneer het nodig is kan het 
onderwerp altijd weer terugkomen op de agenda van het VFG portefeuillehoudersoverleg.  

 

VNG, maart 2012 


