
 

 

 

 

 

 

Impressie bijeenkomst wethouders RO/Milieu Drenthe en Overijssel 22 maart 2012 te Roden, 

gemeente Noordenveld  

 
Op donderdag 22 maart zijn circa 20 wethouders naar het gemeentehuis van gemeenten Noordeveld in Roden 

gekomen voor een bijeenkomst van de VNG en de Verenigingen van Overijsselse en Drentse gemeenten over 

ruimtelijk beleid. 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 door Magriet de Jonge  

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  

 



  02/03 

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  

  

De aanwezigen willen graag verder op de hoogte worden gehouden over de SVIR. Daarbij is van de zijde van de 

VNG verwezen naar de site waarvan het document is te downloaden. 

 
Herziening Omgevingsrecht door Magriet de Jonge 

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 veel gemeenten toegejuicht. De regelgeving was te complex en te versnipperd 

en op veel punten niet goed uitvoerbaar. De VNG was daarom 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.  

 

Vragen en discussie  

De nieuwe omgevingsvisie en het eventueel verdwijnen van het bestemmingsplan leiden tot verwondering en 

vragen. Met name of de ingrepen wel tot een sneller en beter resultaat zullen leiden en of het bestemmingsplan is 

te vervangen door een omgevingsvisie? Het antwoord daarop is nee.  

Omdat veel bestuurders verantwoordelijk zijn voor de in gang gezette actualisering van de bestemmingsplannen 

wordt door enkelen de verdere noodzaak tot actualisering in twijfel getrokken. Gelet op de grote kosten en de 

onduidelijkheid wordt geoordeeld dat het ministerie van I&M daarover eerst duidelijkheid moet verschaffen. Ook al 
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omdat dit jaar de bestemmingsplannen digitaal moeten worden aangeboden. De VNG wordt erop gewezen 

hiervoor aandacht te vragen en vooral het niet langer mogen heffen van leges als sanctie. 

Geopperd wordt om vooral gebruik te maken van de mogelijkheid om voor de buitengebieden 

beheersverordeningen in te zetten in plaats van dure nieuwe bestemmingsplannen. Aangegeven wordt dat 

investeringen voor bestemmingsplannen niet weggegooid geld betreft omdat de opgedane kennis ook voor de 

omgevingsverordening ingezet kan worden. 

Ten aanzien van de omgevingsverordening wordt ook de rechtsbescherming van de burger genoemd. Die zou bij 

de totstandkoming van de bestemmingsplannen veel uitgebreider zijn . Toch wordt juist door de voorzitter de 

angst uitgesproken dat er meer ruimte komt voor belangenafweging dat leidt tot een juridisch steekspel wegens 

afwezigheid van normen.  

Bij de Elverding procedure om de inbreng van burgers/belanghebbenden voor in het proces te plaatsen worden 

vraagtekens gesteld. Het volgens velen moeilijk om vooraf al draagvlak te vinden over zoiets als een biomest 

vergister. De actiegroep is er eerder dan het voornemen.  

Bij het projectbesluit wordt de doorzettingsmacht van het rijk bij de plaatsing van windmolens genoemd. In 

Drenthe een heikel punt. Toch is daar bij sommige bestuurders wel begrip voor. Besluiten moeten nu eenmaal 

genomen worden en ook het Rijk heeft de legitimiteit daartoe. Je gaat erover of niet ; een heldere keuze. 

Bestuurders hebben leergeld betaald met de Wabo. Dat heeft jaren geduurd en heeft veel geld gekost. Een 

waarschuwing is dan op zijn plaats wanneer de Rijksoverheid voor dit megaproject te weinig voorbereidingstijd 

neemt. Zeker als de minister - dan nog missionair - al voor de zomer met de Tweede Kamer een betekenisvolle 

(lees; onomkeerbare) stap wil zetten. Liever 10 jaar de tijd hiervoor nemen dan een uitvoeringsdrama. Kortom; 

maak een kaderwet als kapstok en hang daar in de loop van de tijd nieuwe wetgeving aan.  

Een apart punt is de aankondiging van de vermindering van de onderzoeksverplichtingen. En dan vooral door 

standaardisering en toegankelijkheid van actuele databanken. Dat wordt enerzijds toegejuicht, anderzijds voorziet 

men dat de Raad van State telkens een eigen afweging zal maken en de gemeente dwingen tot heroverweging 

van het besluit door eerst zelf te onderzoeken.. 
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