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even voorstellen



- Ervaring met ‘schoonheid’ sinds begin 20e eeuw 

- Actief in Drenthe, Friesland, Groningen 
   opgericht voor en door gemeenten

- Onafhankelijk

- Stevige gebieds- en dossierkennis

- Adviseren vanuit werkvelden ‘ruimtelijke kwaliteit’ 
   en ‘cultureel erfgoed’

Hûs en Hiem - stichting Libau
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Omgevingswet
en omgevingskwaliteit



- Gezondheid, veiligheid en omgevingskwaliteit

- Paradigmashifts van “nee, tenzij” naar “ja, mits” en van 
   “sectoraal” naar “integraal”

- Kerninstrumenten omgevingsvisie, omgevingsplan 
   (gemeente), de omgevingsverordening (provincie) en de 
   omgevingsvergunning

Omgevingswet



“de menselijke beleving van een plek en 
de intrinsieke waarde die we daar 
gezamenlijk aan geven” 

(memorie van toelichting van de Ow)

Omgevingskwaliteit: wat is dat?



Waarom?

bereikbaarheid

gecom
bineerd gebruik

imago/uitstraling

aantrekkelijkheid

economische waarde

inclusiviteit

keuzemogelijkheid

gezondheidschoon milieu
sterke identiteit

biodiversiteit
circulariteit

(sociale) veiligheid

draagvlak

veerkracht
vestigingsklimaat

herkenbaarheid

samenhang

klimaatadaptatie



(sociale) veiligheid

omgevingsvisie 
& omgevingsplan



- Vormvrij, zelfbindend

- Hele grondgebied gemeente

- Relevant hoger beleid en ontwikkelingen

- Karakteristieken leefomgeving

- Gaat in op (de samenhang tussen) ruimte, water, natuur, 
   milieu, verkeer en vervoer, cultureel erfgoed)

omgevingsvisie (nu: structuurvisie)



- Thema’s en ambities 

- Afwegingskader voor 
   toekomstige ontwikkelingen

- Sturingsfilosofie

- Uitvoeringsagenda

omgevingsvisie



voorbeeld: gemeente Zuidplas



voorbeeld: gemeente Zuidplas



voorbeeld: gemeente Zuidplas



voorbeeld: gemeente Zuidplas



- Omgevingswet (Ow) draagt gemeenten op om één 
    omgevingsplan op te stellen voor het grondgebied

- Evenwichtige toedeling van functies aan locaties en 
   opstellen regels voor activiteiten die gevolgen kunnen 
   hebben voor de fysieke leefomgeving

- Vervangt naast bestemmingsplan ook beheers- en 
   gemeentelijke verordeningen voor de fysieke omgeving

- Bevat ‘ruimtelijk relevante’ regels in, maar ook regels 
   voor het geluidsniveau, de maximale duur van een 
   evenement et cetera

omgevingsplan (nu: o.a. bestemmingsplan)



- Bestemmingsplannen, verordeningen et cetera van 
   rechtswege een tijdelijk omgevingsplan 

- Vanaf in werkingtreding Ow is er ook een nieuw 
   omgevingsplan dat op 31-12-29 gereed moet zijn

tijdelijk omgevingsplan



nieuwe omgevingsplan
- Voor de structuur van het nieuwe omgevingsplan is in
   ‘20 een casco uitgewerkt door de VNG

- Ter voorkoming van een regel-vacuüm is een 
   bruidsschat opgesteld



bruidsschat
- Door de bruidsschat is verlening van een 
   omgevingsvergunning voor het bouwen mogelijk als het
   bouwwerk niet in strijd is met redelijke eisen van 
   welstand. De gemeentelijke adviescommissie valt niet 
   onder de bruidsschat

- Bepalen of er sprake is van redelijke eisen van welstand 
   vraagt om een afweging/interpreatie en geldt voor 
   bouwactiviteiten waarvoor eenvergunning nodig is en 
   welstandseisen zijn vastgelegd 

- Welstandsadvies vindt plaats op basis van de welstandsnota 
   die gekoppeld aan het tijdelijke omgevingsplan



omgevingsplan en de regel pyramide
- Zorgplichtregels: iedereen wordt verplicht iets te doen of
   juist te laten (bv. het onderhouden van panden). Evt.
   i.c.m. een maatwerkvoorschrift

NB. in het omgevingsplan 
dienen instructies van het 
Rijk en de provincie worden 
verwerkt



omgevingsplan en de regelpyramide
- Algemene regels: geven aan welke activiteiten wel of 
   niet toegestaan en zijn niet aan interpretatie onderhevig. 
   (geen vergunningplicht, wel informatieplicht of meldplicht
     mogelijk - let op geen leges)

- Beoordelingsregels: 
   vergunningsplicht voor 
   activiteiten waarvoor een
   afweging plaats moet 
   vinden/regels een interpretatie 
   behoeven (i.c.m. adviesplicht 
   gem. adviescie.)



casco VNG: hoofdstuk 5, afdeling 5.3



- VNG heeft staalkaarten gemaakt voor het 
   omgevingsplan op basis van gebiedstypen

- Gebiedstype 
   ‘bestaande woonwijk’

voorbeeld: omgevingsplan/staalkaarten VNG



- Bestemmingsplanpraktijk vormen het bestaande gebruik 
   en de bestaande bebouwing de basis voor bestemmingen
   en bouwregels

voorbeeld: omgevingsplan/staalkaarten VNG

NB. initiatieven die
in strijd zijn met het 
bestemmingsplan
en je toch zou willen 
laten doorgaan kosten
veel tijd en geld



- Beschermen wat er is ruimte geven voor passende 
   ontwikkeling kan ook zonder het toedelen van functies
   en bebouwingsstroken op kaart. Er kan omschreven 
   worden wat er mag. Activiteiten:

  - die voldoen aan algemene 
          regels kun je toestaan
  - waarvoor een afweging of 
          interpretatie nodig is, zijn
          vergunningsplichtig
  - die afbreuk doen aan 
          wonen worden verboden

voorbeeld: omgevingsplan/staalkaarten VNG



- Naast een omgevingsplan met het karakter van een 
   verordening kan ook gekozen worden voor een tussenvorm

- Functies worden toegedeeld, maar geen bebouwingszones
   (op grond art. 7c Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet)

voorbeeld: omgevingsplan/staalkaarten VNG



voorbeeld: omgevingsplan/staalkaarten VNG



programma/beleid



- Inspirerend, uitnodigend en gelden als stimulansen

- Kwaliteiten en karakteristieken omgeving als vertrekpunt

- Efficiëncy veel voorkomende en specifieke initiatieven

- Meer ruimte voor initiatieven door doelen centraal 

- Meedenken aan de voorkant van het proces (zie advies-
   structuur)

- Voorbeeld Apeldoorn

cultuuromslag in regels en werken



voorbeeld: gemeente Apeldoorn



voorbeeld: gemeente Apeldoorn



voorbeeld: gemeente Apeldoorn (nota)



voorbeeld: gemeente Apeldoorn (nota)



voorbeeld: gemeente Apeldoorn (nota)



voorbeeld: gemeente Apeldoorn (nota)



voorbeeld: gemeente Apeldoorn (inspiratie)



voorbeeld: gemeente Apeldoorn (inspiratie)



voorbeeld: gemeente Apeldoorn (inspiratie)



voorbeeld: gemeente Apeldoorn (inspiratie)



voorbeeld: gemeente Apeldoorn (inspiratie)



voorbeeld: gemeente Apeldoorn (inspiratie) voorbeeld: gemeente Apeldoorn (inspiratie)



voorbeeld: gemeente Apeldoorn (inspiratie)



voorbeeld: gemeente Apeldoorn (inspiratie)



voorbeeld: gemeente Apeldoorn (inspiratie)



voorbeeld: gemeente Apeldoorn (inspiratie)



adviesstructuur



welstands- en/of monumentencommissie
- Er is geen overgangsrecht voor de welstands- en/of 
   monumentencommissie

- De gemeenteraad stelt een gemeentelijke adviescie.
   in die in ieder geval tot taak heeft te adviseren over de 
   aanvragen omgevingsvergunning voor een rijks-
   monumentenactiviteit (verplicht) 

- Door focus op monumenten loop je als gemeente de kans 
   mis om te werken aan omgevingskwaliteit. Op basis van de
   signalen die wij oppikken gaan de meeste gemeenten voor 
   een commissie voor ‘omgevingskwaliteit’ en ‘cultureel 
   erfgoed’



andere rol
- Rol adviescie. verandert van ‘achteraf beoordelen’ naar 
   ‘adviseren en uitdagen’ aan de voorkant van het proces 
   (motie Veldman/deVries, Kamerstuk 33962 nr. 120)



- Gemeente kiest voor een adviescie. met ‘cultureel erfgoed’
   en ‘omgevingskwaliteit’

- In de scenario’s is het ‘cultureel erfgoed’ deel constant. 
   Het deel met ‘omgevingskwaliteit’ varieert

- Scenario’s gaan uit van aansluiting voor advies/gebruik
   maken kennis en ervaring bij de onafhankelijke, regionale 
   adviesorganisaties

uitgangspunten scenario’s



1.) Integrale omgevingscommissie

2.) Geïntegreerde adviescommissie  
3.) Bouwmeester (van de adviesorganisatie) + 
      adviescommissie op het vlak van rijksmonumenten 
  

scenario’s



- Integrale deskundigheid van “uiterlijk van gebouwen”, 
 stedenbouw, landschap en monumenten

- Afhankelijk van de opgave additionele deskundigheid 
   (gezondheid, landbouw in transitie, milieu et cetera)

- Meedenken aan de voorkant en onder mandaat verwerken 
   van reguliere aanvragen

- Ingewikkelde aanvragen commissie (buiten kaders,
   hoge mate van complexiteit, diverse belangen)

integrale omgevingscommissie



- Door integrale deskundigheid volledig in de geest van de    
 Omgevingswet (veel betere plannen)

- Juridisch zeer ‘stevig’ en integraal advies/denktank voor 
   het college van Burgemeester en Wethouders 
   bij mogelijke besluiten

- Commissie kan door de brede kennis ook adviseren bij 
 zeer complexe initiatieven buiten de kaders (meerwaarde)

- Implementatie vergt meer tijd en aandacht (maar kan ook
   een groeimodel zijn richting 2029)

integrale omgevingscommissie



- Brede deskundigheid van “uiterlijk van gebouwen”, 
   stedenbouw en landschap en monumenten

- Meedenken aan de voorkant en onder mandaat verwerken 
   van reguliere aanvragen (architect en indien 
   nodig monumenten). Positief en negatief mandaat

- Ingewikkelde aanvragen commissie (buiten kaders,
   hoge mate van complexiteit, diverse belangen)

- Agenda-technisch bij voorkeur subcommissies

geïntegreerde adviescommissie



- Door de grotere mate van deskundigheid meer in de 
 geest van de Omgevingswet

- Breed advies cultureel erfgoed, architectuur, stedenbouw,
    landschap (betere plannen)

- Juridisch ‘stevig’ en geintereerd advies op een mogelijk 
   besluit van het college van Burgemeester en Wethouders

-  Eenvoudig te implementeren (evolutie)

geïntegreerde adviescommissie



- Bouwmeester voor ‘ruimtelijke kwaliteit’ voor een x-aantal 
   uur per week (bekostiging via leges/bouwsom)

- Meedenken aan de voorkant en onder mandaat verwerken 
   van aanvragen (in geval van eenvoudige aanvragen over
   monumenten met lid adviescommissie). Positief en 
   negatief mandaat

- Ingewikkelde aanvragen op het vlak van monumenten gaan
   naar de gemeentelijke adviescommissie. De bouwmeester
   is agendalid en schuift indien nodig aan

bouwmeester



- Smaller advies met focus op “ruimtelijke kwaliteit”

- Juridisch minder ‘stevig’ (1 persoon) en minder 
   breed gedragen advies op mogelijk besluit van het 
   college van Burgemeester en Wethouders door geringer
   aantal disciplines

- Implementatie vergt meer tijd en aandacht

bouwmeester 



voorbereiding instellen adviescie.
- Door Rijk, VNG en FRK is “Adviesstelsel 
   omgevingskwaliteit” opgesteld met een handreiking 
   voor het instellen van de gemeentelijke adviescie.
   en andere adviseurs voor omgevingskwaliteit

- Idem modelverordening

- Benoemingslijsten met een vaste kern en afh. van de
   opgave deskundigen op andere vakgebieden 

- Reglement van Orde met o.a. concrete werkafspraken
   over positief/negatief mandaat, vergaderfrequentie, 
   et cetera



stellingen/vragen



“Noord-Nederland is nog 
prachtig en biedt vele kansen. 

Om ervoor te zorgen dat ons 
landsdeel ook voor toekomstige 

generaties een prettige plek is om 
te leven, moet de overheid 

zorgvuldig op alle schalen werk 
blijven maken van 

omgevingskwaliteit.”



“Om de klimaatadaptatie, 
energietransitie, wonen, 

biodiversiteit te laten landen in 
een gebied moeten we investeren 

in opdrachtgeverschap, 
breder kijken en is 

ontwerpkracht nodig. Dan wordt 
het geheel meer dan de som der 

delen” 



“Als je het hebt over 
de uitstraling van een gebied is 

het raar dat beleid zich 
toespitst op het uiterlijk van 

bouwwerken en niet gaat over de 
uitstraling van de ruimte tussen 

gebouwen en de 
openbare ruimte.”



“Bewoners vinden regels op het 
vlak van uiterlijk van gebouwen, 

mits duidelijk uitlegbaar en 
proportioneel, prima omdat zij 
goed begrijpen dat deze regels 

ook hun eigen belang dienen. De 
crux zit veel meer in het proces 
en meedenken met bewoners.”



“Handhaven vraag meer 
aandacht. Nu komt het voor dat 

brutale bewoners ongestraft 
zonder vergunning of in afwijking 

van hun vergunning 
bouwen. Dat is niet eerlijk voor 
bewoners die de regels volgen.”
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