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PROJECTONTWIKKELAARS VINDEN DE 
NIEUWE AANPAK BEST LASTIG

Het Ecodorp Boekel kan grotendeels binnen de huidige 
regelgeving worden gerealiseerd. Maar niet helemaal. 
Een paar afwijkingen van het Bouwbesluit zijn nodig. 
De bewoners van het dorp leven veel buiten, dus 
kunnen de huizen eenvoudig en klein zijn. Duurzaam 
is: geen ramen aan de koude noordzijde en kleine 
ruimten volstaan. Bouw niet voor ‘reuzen’: door de 
ruimten wat lager te maken kunnen ramen en deuren 
uit de sloop opnieuw worden gebruikt. 

KEES OFFRINGA NIEUWVEENSE LANDEN

Meppel kreeg een eigen H5 van het Bouwbesluit. Dat 
bleek een gouden greep - de Chw is een goed instru-
ment gebleken. Resultaat is een wijk met duurzame 
energieopwekking én duurzaam gebouwde huizen. 
De eerste 90 huizen zijn in gebruik, het worden er een 
paar duizend. Les: doen – niet blijven hangen in het 
probleem zelf én communiceer als ‘’open source’’ vertel 
waar je mee bezig bent, dan kunnen anderen op een 
positieve manier aanhaken.

BALKENENDE

De Chw is gemaakt om 
banen te creëren en de 
economie aan te zwenge-
len. Nederland sterker 
maken door procedures 
te versnellen. Dat wij bij-
voorbeeld 42 jaar doen 
over een besluit over de 
A4 is niet goed!

JOCCO EIJSSEN NEWTONPARK

Churchill zei al: een optimist ziet een 
kans in elk probleem. Die optimistische 
houding kenmerkt Leeuwarden. Dan is 
veel mogelijk zoals 1000 woningen ver-
warmen met de poep van 250 koeien. In 
het begin zat men soms in de kou, maar 
dat hoort bij een experiment. Nu werkt 
het prima. 

Newtonpark is 1,5 ha regellicht terrein. 

‘Alles’ is mogelijk en alleen wordt 
getoetst of voor gezondheid of milieu 
geen enge dingen gebeuren. De vergun-
ning is in acht weken rond. 

Nieuw  op het Newtonpark is Solteq met 
een windmolen die water zuivert. De 
ondernemer is speciaal voor de snelle 
procedure naar Leeuwarden gekomen. 
Hij ervaart de houding en ondersteuning 
van de gemeente als een ‘warm bad’.

ONDERNEMER ENERGIEBEDRIJF 
NIEUWVEENSE LANDEN

Oorspronkelijk wilde de gemeente gouden kranen, 
maar door nauw  samen te werken kom je eruit. Je hebt 
nu en gedurende de hele ontwikkeling elkaar nodig. 
Klein beginnen en langzamerhand verder uitbouwen. 
Voor de eerste 90 woningen wordt warm water van 70 
graden voor verwarming en warm water  geleverd 
vanuit een zeecontainer. 

MIJN BESTUURDER IS ERG
VAN DE NIEUWIGHEID
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HOUD DE PIJP BRANDEND
Bekijk de IPad Movie!

https://vimeo.com/128161295
https://vimeo.com/128162185


WOLLEN SOKKEN 
Een vertegenwoordiger 
van Bouwend Nederland 
kijkt met enige huiver naar 
de bestuurlijke afweeg-
ruimte van de nieuwe 
Omgevingswet. Hoe kan je 
bouwconcepten landelijk 
uitrollen als die afweeg-
ruimte in handen komt 
van een ‘geiten-wollen-
sokken’ wethouder? 

MONIQUE ARNOLDS, 
PROJECTLEIDER I & M 
Monique Arnolds pleit 
voor samen optrekken 
(bestuur, bouwer e.a.) om 
tot passende oplossingen 
te komen. Maatwerk is vaak 
nodig en kan leiden tot 
formules die goed werken 
en waarmee iedereen uit de 
voeten kan, zoals in Nieuw-
veenselanden in Meppel. 

KEES OFFRINGA NIEUWVEENSE LANDEN

Voor een deel van het havengebied bestond nog geen 
bestemmingsplan. Dat was heel flexibel, maar de 
publiekrechtelijke waarborgen voor de omgeving zijn 
niet geregeld. Nu gelden actuele bestemmingsplannen, 
waaraan in de komende tijd milieuaspecten worden 
toegevoegd. Eerst geluid, daarna mogelijk ook externe 
veiligheid, stikstofemissie.

Voor elk kavel wordt een maximum geluidemissie 
(grenswaarde) en een gewenst geluidniveau (streef-
waarde) weergegeven, afgestemd op de state of the art 
situatie elders (benchmark).  Bij elke verandering in de 
bedrijfsvoering geldt in elk geval de grenswaarde. Van 
de streefwaarde kan worden afgeweken als het bedrijf 
kan aantonen dat die niet haalbaar is. De streefwaarde 
schept ruimte voor meer bedrijvigheid of voor minder 
geluid op de grens van het Haven- en Industrie Complex. 
De toepassing van het nieuwe systeem verhoogt de 
snelheid en geeft vooraf duidelijkheid aan de bedrijven. 
Dat is nodig in een internationaal concurrerende markt. 

Het Havenbedrijf is de commerciële beheerder van het 
gebied en maakt privaatrechtelijke afspraken met 
bedrijven. Het is goed dat de overheid de toestemming 
voor bedrijven ook publiekrechtelijk regelt en toetst. 

OUD PREMIER BALKENENDE

Ik ben trots dat het gelukt is om de wet te maken met 
ministers, ambtenaren, bestuurlijke partners en trots dat 
de wet wordt gebruikt en succes heeft!’. Het is leuk om te 
horen dat de wet niet alleen leidt tot versnelling, maar 
ook tot vernieuwing en innovatie. Het komt vaker voor 
dat een stimulerende prikkel net wat anders uitwerkt dan 
vooraf is bedacht.

IK ZIT NU BIJ BELEID MAAR
MIS DE INHOUD BEST 
EEN BEETJE (ZOVEEL 

PROCES)

HANS DAMEN, GEMEENTE VEGHEL

Het CHV terrein, industrieel erfgoed , 
wordt ontwikkeld tot een kunst, cultuur 
en foodcluster. In het bestemmingsplan 
verbrede reikwijdte worden normen 
opgenomen voor de capaciteit van het 
wegennet, parkeren en geluid. De exploi-
tanten zijn gemeenschappelijk verant-
woordelijk om te zorgen dat hieraan 
wordt voldaan, ook als er steeds meer 
functies worden gerealiseerd. 

Borging vindt plaats door middel van de 
monitoringsplicht bij eigenaren, mel-
dingsplicht en maatwerkregels en hand-
having bij strijdig gebruik. 

In de omgevingswet wordt de eindver-
antwoordelijkheid voor de monitoring 
bij de gemeente gelegd, in Veghel juist 
bij de eigenaar (is één eigenaar van het 
CHV terrein).

EEFJE REMIJN, GEMEENTE BREDA

Breda is gestart met alle omgevingsmen-
sen (in brede zin -  ook beheerders) bij 
elkaar te zetten om beleidsregels en rele-
vante stukken te inventariseren en te 
ordenen. 

De thema’s die spelen worden in beeld 
gebracht met een poster en kaarten. Per 
thema worden de ambities benoemd 
waarna vervolgens een onderlinge 
afstemming plaatsvindt. Verschillen 
tussen buitengebied, stedelijk gebied, 
industriegebied worden beeldend zicht-
baar gemaakt. 

Burgerparticipatie is nieuw: ophalen wat 
burgers belangrijk vinden zodat later 
burgers ook niet stagnatie veroorzaken.

De gemeente begint met één deelgebied 
en rolt het concept als een olievlek over de 
gemeente uit.

CHIRURG 

Met de komst van de 
Omgevingswet wordt het 
instrument beter, maar 
dat er ook aandacht moet 
zijn voor de chirurg die 
het instrument toepast. 
Samen maken ze de 
operatie.

OUD PREMIER 
BALKENENDE 

‘De incident-regel-reflex 
moet worden doorbro-
ken. Meer regelgeving is 
niet goed. Zorg voor 
ruimte in regelgeving!’

MAARTEN ENGEL-
BERTS, MINISTERIE I&M

Het omgevingsplan geeft 
doelvoorschriften en er 
vindt terugkoppeling 
door monitoring plaats. 
Onderzoek, modellen en 
uitgangspunten worden 
minder belangrijk. 
Onderzoek vindt op 
hoofdlijnen plaats. 

DIE ONDERNEMERS
KOMEN DE RODE LOPER OP

DRAAIEN ZICH OM EN WE
ZIEN ZE NOOIT MEER TERUG
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REINIER KALT, GEMEENTE SOEST

Alle puzzelstukjes zijn gelegd alleen de 
laatste moeten op maat worden gemaakt 
om een verbinding van de dorpen met de 
voormalige vliegbasis Soesterberg te 
maken.

Vier jaar lang wilde de politiek niet, nu wel 
en wil de gemeente de tijd inhalen door een 
voorontwerp bestemmingsplan-plus  voor 
te leggen. Met het ontwerp laat de gemeente 
zien dat het nu gaat gebeuren, bedrijven 
willen zekerheid. Voor maatoplossingen 
per bedrijf wordt op basis van het 
voorontwerp gesproken met de bedrijven. 
De gemeente heeft een plan B op de 
achterhand. 

Zorg voor meerdere scenario’s, neem 
politiek tijdig mee, gedegen vooronderzoek 
bestaande situatie, processnelheid zit in 
het (her)bevestigen. 

HANS DAMEN, GEMEENTE VEGHEL

Het CHV terrein, industrieel erfgoed , wordt ontwikkeld tot een kunst, cultuur en foodcluster. In het bestem-
mingsplan verbrede reikwijdte worden normen opgenomen voor de capaciteit van het wegennet, parkeren en 
geluid. De exploitanten zijn gemeenschappelijk verantwoordelijk om te zorgen dat hieraan wordt voldaan, ook 
als er steeds meer functies worden gerealiseerd. 
Borging vindt plaats door middel van de monitoringsplicht bij eigenaren, meldingsplicht en maatwerkregels en 
handhaving bij strijdig gebruik. 

In de omgevingswet wordt de eindverantwoordelijkheid voor de monitoring bij de gemeente gelegd, in Veghel 
juist bij de eigenaar (is één eigenaar van het CHV terrein).

KEES OFFRINGA 
NIEUWVEENSE 
LANDEN

Rijnhaven Oost is een 
industriegebied waarvoor 
de gemeente een bestem-
mingsplan verbrede reik-
wijdte opstelt zonder dat 
nu al de functies en hoe-
veelheden bekend zijn. 

De vraag is hoe met het 
spanningsveld om te 
gaan tussen wat bedrijven 
willen en de gemeente wil 
(bijvoorbeeld het aantal 
doorzichten). 

Belangrijk is stappen 
vooruit te zetten en niet 
te denken daar komen we 
niet uit. Actief bedrijven 
benaderen om in 
beweging te blijven. 

NATASCHA VAN DEN BOLT, PRO-
CESMANAGER ZAANS PROEFLO-
KAAL GEMEENTE ZAANSTAD

De gemeente wil op het schiereiland De 
Hemmes 80 kavels voor woningbouw 
realiseren. Vier bedrijven veroorzaken 
te veel geur en geluid. Een problematiek 
die voor heel Zaanstad geldt. Als het hier 
lukt met de bedrijven afspraken te 
maken, dan kan dat als voorbeeld voor 
andere plekken in Zaanstad dienen. 

De gemeente heeft nauw contact met de 
bedrijven met een vast contactpersoon.  
De gemeente heeft geen geld om maat-
regelen te nemen voor het terugdringen 
van geur en geluid. Het gaat om maatre-
gelen waar de bedrijven toch al mee bezig 
zijn en die worden vastgelegd.

De Chw geeft de tijd om nu huizen te 
gaan bouwen en de milieumaatregelen 
pas na enige tijd te realiseren. 

JONGE ARCHITECTEN
AAN ZET;

HEY WE DOEN DIE
TOETSING WEL ZELF!

BORGING
OMGEVINGS-
ASPECTEN ON

THE JOB

VAN STILSTAND
NAAR DYNAMIEK

Bekijk de IPad Movie!

STROPERIGE 
BESLUITVORMING

Bekijk de IPad Movie!
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CHRIS KUIJPERS
DIRECTEUR GENERAAL 
MILIEU EN 
INTERNATIONAAL
Bij de start van de Chw 
bestond veel scepsis en 
weerstand. Nu vijf jaar later 
is dat beeld gewijzigd. 
Want het blijkt dat de 
burgers niet buiten spel 
staan en het milieu niet de 
dupe is. Er zijn juist veel 
pluspunten: sneller proce-
dures, regelgeving wordt 

na een proefperiode binnen 
de Chw generiek verbeterd. 
De grootste winst is dat de 
experimenten de vrijheid 
geven om te zoeken naar 
oplossingen, zonder dat de 
juridische regels dat 
onnodig inperken. Ruimte 
geven en de mindset 
‘’denken in mogelijkheden’’ 
zijn cruciaal. Kom uit je 
comfortzone en ga ervoor.

De Chw maakt het mogelijk 

vooruit te lopen op de 
Omgevingswet. Deze wis-
selwerking tussen praktijk 
en wetgeving is uniek.  

In vijf jaar zijn al meer dan 
100 experimenten gestart. 
Het honderdste experi-
ment – tevens genomi-
neerd voor de eenvoudig 
beter trofee- is het project 
transitie naar een zorgvul-
dige veehouderij in 
Noord-Brabant.

In Noord-Brabant leven meer landbouwdieren dan 
mensen. Dat levert in toenemende mate spanningen op. 
De benadering economie versus leefomgeving is door-
gedrongen tot het maatschappelijk leven en splijt 
families en dorpsgemeenschappen. 

De discussie wordt op het scherpst van de juridische 
snede gevoerd. Hoewel het instituut zeer wordt geres-
pecteerd komt bij de aanpak wel eens de verzuchting 
naar boven dat tussen ‘droom en daad de staatsraad staat’. 

Met dank aan de Chw is in de provincie Noord-Brabant 
een aanpak ontwikkeld die gebaseerd is op dialoog en 
draagvlak, die uitdaagt om te innoveren, leidt tot verbe-
tering van de leefomgeving en toch perspectief biedt aan 
de sector. Soms is niet meer nodig dan eindelijk dat 
gesprek te voeren tussen buren, in andere gevallen is een 
juridisch sluitstuk nodig. 

LUCAS BOLSIUS, BURGEMEESTER 
AMERSFOORT

Bestuurders en ambtenaren moet meer 
durven. Dat geeft ruimte, ook om fouten 
te maken. Durf vervolgens ook uit te 
leggen wat fout is gegaan. 

De snelheid van de maatschappelijke ont-
wikkeling is hoog. Wetgeving kan het niet 
bijhouden. Regels voldoen per definitie 
niet, lopen altijd achter. Medicijnen 

toelaten per land is achterhaald zodra die 
per internet overal zijn te bestellen. Het 
reguleren van drones vanuit het ministe-
rie van Defensie is onzin  zodra een drone 
in elke speelgoedwinkel te koop is. 

Het is altijd nodig om na te gaan waar de 
regel voor dient en dan in de geest daarvan 
te handelen. Blijf altijd nadenken. 

DIE HELE OUWE
VERGUNNINGEN WAREN 

ZO SLECHT NOG NIET

HAVENGERELATEERDE
BEDRIJVIGHEID

PAS OP MET ZZP’ERS
INHUREN

DIE REKKEN TIJD

YVES DE BOER GEDEPUTEERDE NOORD-BRABANT

NIELS KOEMAN, STAATSRAAD

De casus gaswinning in Groningen laat zien dat de Raad 
van State een brug kan slaan tussen droom en daad, als 
onafhankelijke instantie  boven de partijen. 

Het advies van de toenmalige VROM-Raad ‘Dynamiek 
in gebiedsgericht milieubeleid’ werd voor dat de inkt 
daarvan droog was als gebruikt als model voor het ont-
wikkelingsgebied in de Chw. Wie weet kan de aanstaande 
advisering van de Raad voor de Leefomgeving ook zo 
goed van pas komen bij de besluitvorming over de 
Omgevingswet.

Die Omgevingswet komt er wel – daar is vrij grote steun 
voor. Het is goed daarbij de ervaringen van de Chw te 
gebruiken. Maar let op: de Omgevingswet is veel meer 
dan de Chw omvat. Het gaat om benutten en beschermen 
van de fysieke leefomgeving in brede zin. 

De Omgevingswet slaagt vooral als het lukt om de geest 
‘leeg’ te maken. Wij moeten met een schone lei beginnen. 
Dat geldt ook voor 80 jaar jurisprudentie. Geef initiatie-
ven de ruimte met vertrouwen als uitgangspunt. De 
attitude moet zijn: ‘ja, tenzij’ in plaats van ‘nee, mits’.
gemeente uit.

PROBLEEMOPLOSSEND 
VERMOGEN

Bekijk de IPad Movie!
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MEEBEWEGENDE
AFSPRAKEN

ALS JE ROND BENT
IS DE MARKT AL 

VERANDERT

ONDERNEMER VAN 
HET SOLAR 
PROJECT IN 
EERBEEK
 
Door het afdekken 
van de vuilstort met 
matten die als zonne-
collectoren wer- 
ken wordt nutteloze 
ruimte tot nuttige 
ruimte omgevormd. 

tekst EELCO KOOLHAAS 
(Ministerie van Verhalen) en 
GERBRAND NAEFF (Naeff 
Consult) en... ALLE 
DEELNEMERS!!
beeld MACHIEL PLEIJSIER
Weer een I&M Productie!

HET GAAT NIET OM 
VLOTTE 

PROCEDURES

HET GAAT NIET OM 
VERKORTE PROCE-
DURES, MAAR OM 

EEN VLOT 
VOORTRAJECT. 
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