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AUTEUR VOORNAAM LlESBETH SCHIPPERS 

We kunnen elkaar bezig blijven houden in een welles-nietes 
discussie over de mogelijke nadelen van de Omgevingswet, 
maar één ding is zeker: die wet komt er! Het nieuwe systeem 
heeft inmiddels vaste vorm. Niet meer de bescherming van de 
fysieke leefomgeving via een werende benadering van activi 
teiten, maar een beleidscyclus waarin de continue zorg voor de 
kwaliteit van de fysieke leefomgeving centraal staat. Waarin 
ruimte ontstaat voor ontwikkeling. 
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Aan de slag met 
het omgevingsplan ! 
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bevorderen zonder dat wordt ingeboet op de kwaliteit van de leefomge 
ving. Op dit moment wordt door diverse gemeenten gewerkt aan zulke 
omgevingsplannen. Zoals de Gemeente Den Haag, die bezig is met het 
Omgevingsplan Binckhorst dat de (verdere) transformatie van de Binck 
horst (industrie, bedrijven en kantoren) naar een gemengd stedelijk 
woon- en werkgebied gaat faciliteren. Met dit omgevingsplan, dat uit 
drukkelijk vooruitloopt op de Omgevingswet, wordt de door de ge 
meente gewenste organische gebiedsantwikkeling vormgegeven. 

Het nu alvast aan de slag gaan met omgevingsplannen biedt allerlei 
voordelen. Los van het feit dat je op die manier uitnodigingsplanalogie 
handen en voeten kunt geven en ruimte geeft aan de wensen uit de 
praktijk, geldt dat de hele exercitie om te komen tot een omgevings 
plan een schat aan ervaring oplevert Hoe ziet bijvoorbeeld de Notitie 
Reikwijdte en detailniveau eruit, en de MER? Hoe steekt zo'n omge 
vingsplan in elkaar) Welke kwaliteit voor de leefomgeving streef ik na 
als gemeente? Gebruiksruimte, hoe geef je die vorm? Dat is nog best 
heel lastig. In een echt omgevingsplan worden alle gemeentelijke re 
gels over de fysieke leefomgeving gebundeld, ook de regels die nu nog 
in verordeningen staan. Dat vergt een inventarisatie van de relevante 
regels uit de verordeningen en veelal kan daar waarschijnlijk flink de 
bezem door. Met een toolbox van in feite zes, in meerdere of mindere mate nieuwe 

instrumenten - omgevingsvisie, programma, algemene regels, omge 
vingsplan, omgevingsvergunning en projectbesluit - gaan Rijk, provin 
cies, gemeenten en waterschappen als het aan de minister ligt vanaf 
begin 2019 aan de slag. En dat moet ook. Niet onnodig blijven hangen 
in discussies over details van de wet, maar gewoon de laatste punten 
op de i (en dat zijn nog best stevige punten), de wet omarmen en aan 
het werk ermee. Ik denk dat een allesomvattende wet, waarin alle re 
gels op het gebied van de fysieke leefomgeving zijn gebundeld, grote 
voordelen gaat bieden voor de praktijk. 

HET LEVERT EEN SCHAT 
AAN ERVARING OP 

Ik zie nu al de positieve werking van het gedachtengoed van de Omge 
vingswet: projecten komen sneller van de grond, de onderzoekslast is 
kleiner, er zijn minder slepende besluitvormingsprocessen. Organische 
gebiedsantwikkeling, het gebeurtl Geen vooraf dichtgetimmerde visies 
die ieder marktinitiatief in de weg staan. Geen harnas, maar juist bewe 
gingsvrijheid. Binnen duidelijke randvoorwaarden kun je heel veel kan 
ten op. Het bestemmingsplan voor het nieuwe onderwijs- 'en cultuur 
complex op het Spuiplein in Den Haag is daarvan een mooi voorbeeld. 
De opzet van het plan is een ruime bouwenvelop, waarbij van tevoren 
niet vaststaat wat waar precies komt Dat brengt onzekerheden met 
zich mee voor de omgeving, daarvoor zijn in het plan randvoorwaarden 
gesteld. Het plan is getoetst door de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State - en overeind gebleven. 

Dat kunt u als gemeente maar beter nu alvast op orde hebben vóórdat 
de Omgevingswet in werking treedt Op dat moment komt er al ge 
noeg op u af. Het overgangsrecht, zoals dat nu luidt, houdt in dat alle 
bestemmingsplannen en beheerverordeningen in één klap één omge 
vingsplan worden. Bestemmingsplannen die voorsorteren op omge 
vingsplannen sluiten daar natuurlijk meteen veel beter op aan; ook een 
voordeel. En als u als gemeente dan toch bezig bent met voorsorteren, 
dan is het niet meer dan logisch om meteen een omgevingsvisie te 
maken. Die is straks toch verplicht De omgevingsvisie bevat de hoofd 
lijnen van de voorgenomen ontwikkeling van het grondgebied en de 
hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren beleid. Het 
is een integrale visie die alleen het bevoegd gezag zelf bindt en geen 
regels bevat Als beleid is de visie natuurlijk wel bepalend voor wat er in 
de omgevingsplannen terecht kan komen. 
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Ruimte voor ontwikkeling met waarborgen voor kwaliteit; het kan ook 
vandaag al. Dus waarom zouden we daar geen gebruik van maken) 
Waarom niet nu al aan de slag met het' gedachtengoed van de Omge 
vingswet? De Crisis- en herstelwet (Chw) biedt daarvoor de basis. Bij 
voorbeeld de mogelijkheid om een 'bestemmingsplan met verbrede 
reikwijdte' op te stellen, het omgevingsplan avant la lettre. De Chw 
biedt een arsenaal aan instrumenten om organische ontwikkeling te 

Dus, aan de slag met het omgevingsplan ! Misschien niet meteen voor 
het hele gemeentelijke grondgebied, want dat is nogal een kluif. En 
ook niet voor een gebied waar alleen een conserverende bestemming 
past, want daar heeft het weinig toegevoegde waarde. Maar wél bij- 
voorbeeld voor een transformatiegebied waar echt wat moet gebeuren Liesbeth Schippers op het Spuiplein, 
en waarvan de ontwikkeling gebaat is bij een flexibel kader dat ruimte Den Haag, waar een nieuw onderwijs- 
geeft voor een dynamische en creatieve aanpak. « en cultuurcomplex verschijnt. 

ROM I JAARGANG 34 I #11 


