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Publiekssamenvatting

Natuurlijk Kapitaal en de Omgevingswet
Met ‘natuurlijk kapitaal’ wordt de waarde uitgedrukt die de natuur heeft
voor de samenleving, zowel geldelijk als niet-geldelijk. Het draagt bij
aan het welzijn en de welvaart van de mens, bijvoorbeeld in de vorm
van schone lucht, drinkwater en voedsel, maar ook door duinen die
ervoor zorgen dat ons land niet overstroomt. Op dit moment wordt niet
duurzaam omgegaan met natuurlijk kapitaal in de wereld, met schaarste
van grondstoffen, overbevissing, uitputting van de bodem en
klimaatverandering als gevolg.
Het RIVM heeft onderzocht of de nieuw in te voeren Omgevingswet
regels stelt om duurzaam met natuurlijk kapitaal om te gaan. Deze wet
blijkt overheden wel de mogelijkheid te bieden om aandacht te besteden
aan natuurlijk kapitaal, maar stelt daarvoor weinig regels. Doelen om
het natuurlijk kapitaal te beschermen zouden het beste in de
omgevingsvisie kunnen worden opgenomen; in dit instrument van de
Omgevingswet leggen overheden hun doelen voor de omgeving vast.
Duidelijke en concrete regels in de Omgevingswet zijn belangrijk omdat
in een samenleving het natuurlijk kapitaal niet automatisch goed wordt
beheerd. Dat komt doordat iedereen er vrijelijk gebruik van kan maken
zonder ervoor te hoeven betalen. Ook zijn schadelijke effecten of de
eindigheid van het natuurlijk kapitaal pas na een lange tijd merkbaar,
zoals bij het gebruik van fossiele brandstoffen. Deze geleidelijke
processen zijn niet of moeilijk terug te draaien. Om dit in goede banen
te leiden, is het dus noodzakelijk tijdig maatregelen te nemen. Dit is ook
van belang om aan internationale verplichtingen te voldoen, zoals het
Klimaatakkoord van Parijs.
Om duurzaam met het natuurlijk kapitaal om te kunnen gaan, hebben
overheden voldoende informatie nodig over hun natuurlijk kapitaal,
bijvoorbeeld om natuurlijk kapitaal in de omgevingsvisie op te nemen.
Daarnaast biedt het overheden handvatten voor keuzes om hun
grondgebied duurzaam(er) te beheren. Deze informatie is nu niet altijd
gemakkelijk toegankelijk; de Atlas Natuurlijk Kapitaal brengt daar
verandering in.
Kernwoorden: omgevingswet, duurzaamheid, natuurlijk kapitaal, digitale
informatie, ecosysteemdiensten, waarden van de natuur,
omgevingsvisie
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Synopsis

Natural Capital and the Environmental and Planning Act
Natural capital consists of all renewable and non-renewable resources
and processes from the environment that provides products or services.
It contributes to the welfare and prosperity of human beings, for
example in the form of clean air, drinking water and food, but also by
dunes that ensure that our country does not overflow. At present, the
natural capital in the world is used in an unsustainable way, with
resource scarcity, overfishing, soil depletion and climate change as a
result.
RIVM has investigated whether the new environmental and planning act
introduces rules to use the natural capital sustainably. The new law
offers the opportunity to pay attention to natural capital, but proposes
few rules therefor. Objectives to sustain the natural capital can be
included best in the ‘Omgevingsvisie’ (Environmental & Planning Vision)
in which governments set their goals for the area.
Clear and concrete rules in the environmental and planning act are
important because the natural capital is not managed automatically well.
That's because everyone can freely use it without having to pay for it.
Also, adverse effects or the finite nature of natural capital are only
noticeably after a long time, as in the use of fossil fuels. These gradual
processes are difficult or impossible to reverse. Therefore it is necessary
to take measures timely in order to manage the natural capital properly.
This is also important in order to meet international obligations, such as
the Climate Agreement of Paris.
Governments need adequate information in order to manage their
natural capital sustainably and include specific objectives in their
Environmental & Planning Vision. In addition, good information offers
the government direction to manage their territory sustainably. This
information was not always easily accessible; the Atlas Natural Capital
makes this information available now.
keywords: environmental code, sustainability, natural capital, digital
information, ecosystem services, values of nature
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Samenvatting

Onze economie, en dus onze welvaart, is in hoge mate afhankelijk van
onze natuurlijke omgeving, ons natuurlijk kapitaal (NK). Duurzame
ontwikkeling omvat de borging van de vitaliteit van het NK. In de trend
naar een meer duurzame samenleving speelt het begrip NK daarom een
belangrijke rol. De Omgevingswet (OW) richt zich - met het oog op
duurzame ontwikkeling - op de bescherming, de ontwikkeling en het
beheer van de fysieke leefomgeving. Het NK maakt onderdeel uit van de
fysieke leefomgeving en het beheer, het nuttig en doelmatig gebruik, én
de bescherming van het NK valt dus onder de werkingssfeer van de OW.
Het NK bestaat uit biotische voorraden (ecosystemen) en abiotische
voorraden, en uit de diensten die uit deze voorraden geleverd worden.
Die diensten zijn bijv. voedselproductie en de levering van schoon
water, fossiele energiebronnen, metalen etc. Vooral ecosystemen en de
levering van diensten door die ecosystemen zijn kwetsbaar voor
overbelasting en vernietiging. Dit is een gevolg van hun economische
aard; zij zijn vaak ‘niet uitsluitbaar’ en ‘niet-rivaliserend’. Zij moeten
daarom worden beschermd. In de uitvoering en toepassing van de OW
zal dit gestalte moeten krijgen. Dit kan door in de omgevingsvisies vast
te leggen wat de huidige en de beoogde toestand van het natuurlijk
kapitaal is, en of hier discrepantie tussen bestaat. In de
omgevingsplannen moet dan worden uitgewerkt hoe de beoogde
toestand in stand gehouden of bereikt kan worden.
Uit de huidige wetsteksten blijkt dat de OW in hoge mate het bestaande
omgevingsrecht codificeert. In dat bestaande omgevingsrecht, in de
nabije toekomst dus de OW, is een belangrijke basis gelegd voor de
bescherming van de leefomgeving. Maar een volgende stap richting de
duurzame ontwikkeling en het beheer van de fysieke leefomgeving zou
voort moeten komen uit een bredere visie op onze omgeving en de
waarde en het duurzaam beheer van het NK. De OW regelt dat in de
huidige teksten niet expliciet, maar staat het ook beslist niet in de weg.
Het staat de provincies, de gemeenten, de waterschappen én het Rijk
vrij om het duurzaam beheer van NK gestalte te geven. Het zal daarbij
helpen wanneer het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) de benodigde
informatie beschikbaar stelt, en met breed toepasbare voorbeelden
komt zodat de uitvoerders van de OW de duurzaamheidsambitie vorm
kunnen geven. Daarmee wordt dan tevens invulling gegeven aan de
motie van Tongeren die vraagt om onder andere concrete handvatten
voor duurzaamheid in de uitvoering van de OW.
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1

Inleiding

Onze economie, en dus onze welvaart is in hoge mate afhankelijk van
onze natuurlijke omgeving, ons natuurlijk kapitaal (NK). De ondergrond
levert drinkwater, wind levert energie, onze bodem maakt het mogelijk
voedsel te produceren. Op dit moment misbruiken we ons NK met als
gevolg schaarste van grondstoffen, overbevissing, uitputting van de
bodem etc. (Wereldbank 20121, Biodiversiteitsstrategie 2020, EC
20142). Dit speelt op globale, nationale maar ook lokale schaal. In
Nederland neemt het NK af door verdere intensivering in de landbouw,
en de uitbreiding en inrichting van onze steden. De transitie richting
duurzame energie (biobrandstoffen), en een biobased economy zal
eveneens een effect gaan krijgen. De productie in de agrarische sector
zal verder toenemen, waardoor de druk op de ruimte én ons NK
mogelijk ook toe zal nemen. Tegelijkertijd zijn er grote mogelijkheden
om op heel efficiënte wijze allerlei maatschappelijke doelstellingen te
realiseren door ons NK slim te gebruiken. Dit type oplossingen wordt
ook wel nature-based solutions genoemd.3
In de algemene trend naar een meer duurzame samenleving spelen het
duurzaam beheer van het NK en circulaire economie een belangrijke rol.
In de Raadsconclusies van juni 2016 wordt tussen beide thema’s een
duidelijke relatie gelegd. Onder het thema ‘Support for circular
innovation and business’ worden ‘the benefits of natural capital, the
importance of ecosystems and their services and the need for
sustainable use of natural resources’4 erkend. In het Rijksbrede
programma Circulaire Economie (‘Nederland Circulair in 2050’) wordt
het duurzaam beheer van het NK als randvoorwaarde voor
voorzieningszekerheid en duurzaamheid beschreven.5 In de door
Nederland bekrachtigde Europese Biodiversiteitstrategie 2020 is een
belangrijke plek opgenomen voor NK. Streefdoel 2 luidt: ‘ecosystemen
en ecosysteemdiensten handhaven en herstellen’. In de Verenigde
Staten heeft het Witte Huis federale agentschappen opgedragen bij hun
besluitvorming rekening te houden met ecosysteemdiensten6. De
Wereldbank werkt aan Natural Capital Accountancy7. Meer en meer
worden nature-based solutions gezien als effectieve en efficiënte
oplossingen voor diverse maatschappelijke problemen. Een specifieke
‘call for proposals’ van het Europese onderzoeksprogramma Horizon
2020 onderstreept dit beeld8.

1

https://www.wavespartnership.org/en/natural-capital-accounting
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=URISERV%3Aev0029
3
Nature based-solutions kenmerken zich door synergie voordelen. Bijvoorbeeld: Meer groen in de stad
vermindert de wateroverlast, zuivert de lucht, verlaagt de geluidbelasting, vermindert hittestress, verlaagt
menselijke stress en verhoogt de gezondheid, draagt bij aan lichamelijke activiteit, sociale integratie en
verhoogt de biodiversiteit.
4
Draft council conclusions on closing the loop (10151/16)
5
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-enmilieu/documenten/kamerstukken/2016/09/14/rijksbrede-programma-circulaire-economie
6
https://www.whitehouse.gov/blog/2015/10/07/incorporating-natural-infrastructure-and-ecosystem-servicesfederal-decision-making
7
https://www.wavespartnership.org/en/natural-capital-accounting
8
https://ec.europa.eu/research/environment/index.cfm?pg=nbs
2
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Goede bescherming en duurzaam beheer van het natuurlijk kapitaal
komt niet vanzelf, het vraagt om een actieve houding van alle partijen
die invloed hebben op de leefomgeving. Het begint met het besef dat NK
onderdeel uitmaakt van onze leefomgeving. Je verwacht dan dat het
thema ‘NK’ in de Omgevingswet (OW) een plek heeft gekregen. Deze
rapportage gaat hier op in. De centrale vraag daarbij is of en hoe het
thema NK in de OW en de daarop gebaseerde besluiten en regelingen is
opgenomen. Een verbijzondering van die vraag is welke betekenis dit
heeft voor de informatievoorziening met betrekking tot het thema.
Ter beantwoording van deze vragen zijn de teksten van de OW9
geanalyseerd. In onderstaande gaan we eerst in op definitiekwesties, de
vraag of het duurzaam beheer van het NK binnen de reikwijdte en de
doelstellingen van de OW vallen. Wanneer dit het geval is gaan we in op
de wijze waarop het thema NK in de onderzochte teksten van de OW tot
uiting komt. Vervolgens geven we een korte beschouwing op die uiting.
Samenvattend gaan we in op de volgende vragen:
1. Wat zijn de doelstelling en de reikwijdte van de Omgevingswet?
2. Wat is natuurlijk kapitaal?
3. Is natuurlijk kapitaal een begrip dat onder de doelstelling en de
reikwijdte van de Omgevingswet valt?
4. Indien vraag 3 met ja wordt beantwoord, hoe zou dit dan tot
uiting kunnen komen in de Omgevingswet, en komt het dan tot
uiting in de huidige teksten van de Omgevingswet?
5. Wat betekent dit voor de informatievoorziening rond de
Omgevingswet?
Ten slotte trekken we conclusies over bovenstaande vragen.

9

Zoals aangeboden op de site van Infomil zie
http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/omgevingswet/regelgeving/
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2

Doelstellingen en de reikwijdte van de Omgevingswet?

2.1

Algemeen
De doelstelling van de OW is ‘met het oog op duurzame ontwikkeling, de
bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het
leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang
a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke
leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.‘
De OW richt zich dus op de fysieke leefomgeving. De wet kent daarin
een tweezijdige doelstelling; enerzijds het realiseren van een goede
kwaliteit van die fysieke leefomgeving, anderzijds ertoe bijdragen dat de
fysieke leefomgeving doelmatig kan worden beheerd, gebruikt en
ontwikkeld om in maatschappelijke behoeften te voorzien. De fysieke
leefomgeving is dus het centrale thema voor de OW. Het is voor deze
rapportage daarom van belang wat dieper op dit begrip in te gaan. Want
wat wordt er bedoeld met ‘de fysieke leefomgeving’.

2.2

Wat is de definitie van ‘de fysieke leefomgeving’ uit de OW?
De OW geeft geen afgebakende definitie van de fysieke leefomgeving.
Art. 1.1. (begripsbepalingen) verwijst naar de ‘bijlage bij deze wet’.
In die bijlage is geen definitie van het begrip ‘fysieke leefomgeving’
opgenomen.
Er is wel een nadere duiding van het begrip. Afd. 1.2 gaat in op het
toepassingsgebied en de doelen van de OW. Art. 1.2 (fysieke
leefomgeving) maakt een onderscheid in de fysieke leefomgeving zelf,
activiteiten die gevolgen hebben voor de fysieke leefomgeving, en de
nadere duiding van die gevolgen zelf. Het artikel geeft daarbij een niet
limitatieve opsomming van elementen, thema’s en onderwerpen die in
ieder geval onderdeel van zijn van de fysieke leefomgeving;
bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht,
landschappen, natuur, cultureel erfgoed, en werelderfgoed. De open
omschrijving is bewust gekozen om het bevoegd gezag (en dat zijn
vooral decentrale overheden) zoveel mogelijk ruimte te geven bij het
opstellen van omgevingsbeleid. In de toelichting wordt verwezen naar
het gemeentelijk omgevingsplan.
Verdere inkleuring en afbakening vindt plaats in de latere artikelen van
de OW. In de toelichting op art. 1.2 wordt verwezen naar:
• art 1.4 (verhouding tot andere wetgeving). Dit artikel stelt dat de
OW niet van toepassing is wanneer een onderwerp in een andere
wet is geregeld. Hierbij wordt specifiek gedacht aan sectorale
wetten als de wetten rond de drinkwatervoorziening, het spoor,
energiebedrijven en woningcorporaties. Dit aspect lijkt voor deze
onderzoeksvraag niet relevant. De niet van toepassing houdt
immers in dat een toets op het aspect NK in die wetgeving plaats
zou moeten vinden.
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•

•

•

2.3

de onderwerpen waarover algemene regels kunnen worden
gesteld op grond van hoofdstuk 4 (activiteiten). Art 4.3 geeft de
verplichting om regels te stellen over een aantal activiteiten. De
meest relevante voor dit onderwerp zijn milieubelastende,
lozings-, wateronttrekkings-, en mijnbouwactiviteiten. De meest
ruime categorie hiervan betreft milieubelastende activiteiten.
De vraag die hierbij rijst is wat de definitie van ‘milieu’ is. De OW
geeft die niet. De Wet milieubeheer (Wm) geeft hem ook niet.
Het begrip ‘milieu’ in de zin zoals dit in Nederland gangbaar is, is
lastig te begrijpen vanuit de internationale literatuur. Van Dale
geeft als definitie ‘het geheel van de natuurlijke,
maatschappelijke en culturele omgeving dat op een levend wezen
zijn invloed doet gelden’.
De Wm geeft een nadere duiding door te spreken over de
gevolgen voor het milieu: ‘worden onder gevolgen voor het
milieu in ieder geval verstaan gevolgen voor het fysieke milieu,
gezien vanuit het belang van de bescherming van mensen,
dieren, planten en goederen, van water, bodem en lucht en van
landschappelijke, natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische
waarden en van de beheersing van het klimaat, alsmede van de
relaties daartussen’;
de mogelijkheid tot het stellen van omgevingswaarden. In
afdeling 2.3 van de OW worden omgevingswaarden vastgesteld.
Die omgevingswaarden worden vastgesteld met het oog op de
doelen van de wet. Een aantal omgevingswaarden worden
verplicht vastgesteld, maar er is ook de mogelijkheid voor
provincies en gemeenten om op decentraal niveau
omgevingswaarden vast te stellen. Aangezien zij worden
vastgesteld met het oog op de doelen van de OW blijft het
vooraleerst relevant om vast te stellen of het thema NK zich
bevindt binnen de reikwijdte van de wet. De uiteindelijke
uitwerking van de omgevingswaarden komt in de volgende
paragraaf aan de orde.
voorafgaande toestemmingen en verplichte programma’s. Dit
betreft de programma’s ter uitvoering van de verplichte Europese
richtlijnen; de richtlijn omgevingslawaai, de kaderrichtlijn Water,
de Grondwaterrichtlijn, de richtlijn Overstromingsrisico’s, de
Zwemwaterrichtlijn en ‘andere richtlijnen over water’ en de
Vogel- en habitatrichtlijn. De meeste van deze richtlijnen hebben
een duidelijke relatie met het onderwerp natuurlijk kapitaal.

De duiding van ‘met het oog op duurzame ontwikkeling’
Naast de specifieke definitie duidingen is het nog zinvol in te gaan op de
duiding van de zinsnede ‘met het oog op duurzame ontwikkeling’ van
artikel 1.3.
De artikelsgewijze toelichting stelt: ‘Over de juridische betekenis van
artikel 1.3 kan het volgende worden opgemerkt. De in deze bepaling
neergelegde maatschappelijke doelen geven richting aan de uitvoering
en toepassing van de Omgevingswet.’ Met andere woorden, de
uitvoering en toepassing van de OW moet gericht worden op duurzame
ontwikkeling.
De vraag is dan uiteraard wat de definitie van het begrip duurzame
ontwikkeling is. Bijlage 1.1 bij de wet geeft die definitie: ‘ontwikkeling
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die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder de
mogelijkheden voor toekomstige generaties om in hun eigen behoeften
te voorzien in gevaar te brengen’.
Dat is een ruime definitie. Voor de nadere duiding van het begrip
duurzame ontwikkeling zijn de volgende passages zijn relevant:
• In par 1.3 ‘Aanleiding voor het wetsvoorstel’ wordt ingegaan op
de ‘transitie naar een duurzame samenleving’. Daarbij wordt
aangegeven dat ‘De cultuur van ‘groei dankzij uitputting…’ ‘moet
transformeren naar een cultuur van groei waarbij niet méér
waarde wordt onttrokken dan er wordt gecreëerd’. De conclusie
is ‘De vitaliteit van het NK van onze aarde moet behouden
blijven….’.10
• In de beschrijving van het begrip ‘duurzaamheid11 wordt
verwezen naar de definitie van Brundlandt aan de hand van
people, planet, profit: ’Kern daarvan is dat het herstelvermogen
en de natuurlijke veerkracht van ecosystemen niet wordt
geschaad, zodat de vitaliteit van het Natuurlijk Kapitaal en
daarmee het behoud van deze belangrijke economische
productiefactor wordt geborgd. Dit vraagt om zorgvuldig
benutten, ontwikkelen en beheren van dit Natuurlijk Kapitaal’.
Vervolgens wordt dit uitgewerkt op pag. 246 waar wordt
ingegaan op het behoud van NK en de uitwerking van het begrip
duurzaamheid naar de domeinen van de OW. Hierin wordt
gesproken over NK als ‘basis voor de leefomgeving’. En
‘Duurzaamheid vraagt dus om zorgvuldig omgaan met onze
samenleving, ons milieu en onze economie, opdat de vitaliteit
van het natuurlijk kapitaal behouden blijft.’
• Een doelstelling van de OW is om meer bestuurlijke
afwegingsruimte te realiseren voor het bereiken van doelen voor
de fysieke leefomgeving wordt op pag. 231 vermeld: ‘Met
dergelijke mogelijkheden voor maatwerk ontstaat meer ruimte
voor ontwikkelingen zonder afbreuk te doen aan het
beschermingsniveau van veiligheid, gezondheid, kwaliteit van
ecosystemen en beschikbaarheid van hulpbronnen.’

10
11

Memorie van Toelichting Omgevingswet, algemeen deel, par. 1.3, Transitie naar een duurzame samenleving
Memorie van Toelichting Omgevingswet, par 5.7 Duurzaamheid, pag. 245
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3

Over Natuurlijk Kapitaal

3.1

Algemeen
NK omvat de van nature voorkomende levende (biotische) en nietlevende (abiotische) componenten van de aarde. 12,13 Samen vormen zij
onze biofysische leefomgeving. We kunnen al deze componenten als
voorraden beschouwen. Die voorraden zijn zeer divers. We hebben het
dan bijvoorbeeld over energiedragers (bijv. aardgas en olie, maar ook
over biotische voorraden (ecosystemen)). Vanuit die voorraden worden
grondstoffen en diensten geleverd aan de maatschappij; water en
voedsel, hulpbronnen in de vorm van mineralen en fossiele energie,
hout en andere biotische grondstoffen, land om te gebruiken, natuurlijke
water- en luchtzuivering als diensten van deze systemen, etc.
NK omvat daarin vier componenten: abiotische voorraden en fluxen en
biotische voorraden (ecosystemen) en fluxen (de ecosysteemdiensten)
1. Abiotische voorraden: niet-hernieuwbare en eindige voorraden
van hulpbronnen zoals fossiele brandstoffen, metalen, zand, etc.;
2. Abiotische fluxen: hernieuwbaar en onuitputtelijk. Zij zijn voor
een belangrijk deel gekoppeld aan de energie van de zon en het
meteorologisch systeem op aarde: wind, golven, zonne-energie;
3. Ecosystemen en ecosysteemdiensten: hernieuwbaar en eindig.
De definitie van ecosysteem kent vele varianten. De OW kent
geen definitie. Maes et al.14 hanteren de volgende definitie: ‘A
dynamic complex of plant, animal and microorganism
communities and their non-living environment interacting as a
functional unit….’.
De OW kent ook geen definitie van het begrip ecosysteemdienst.
Maes et al.15 hanteren de volgende definitie: ‘the benefits that
people obtain from ecosystems (MA 2005). The direct and
indirect contributions of ecosystems to human wellbeing
(TEEB2010)…’.

12
Maes J, et al., 2013, Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services. An analytical framework for
ecosystem assessments under action 5 of the EU biodiversity strategy to 2020. Publications office of the
European Union, Luxembourg. Available at: http://ec.europa.eu/environment/nature/
knowledge/ecosystem_assessment/pdf/MAESWorkingPaper2013.pdf.
13
Verenigde Naties, 2014, System of Environmental-Economic Accounting 2012. Central Framework. Available
at: http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/SEEA_CF_Final_en.pdf.
14
Zie voetnoot 13
15
Zie voetnoot 13
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Figuur 1. Schematisch overzicht natuurlijk kapitaal16

3.2

Verschillende benaderingen
Het begrip NK gaat dus over voorraden, fluxen en systemen. Alle drie de
elementen leveren waarde aan onze maatschappij, maar er is wel een
essentieel verschil dat vraagt om verschillende benaderingen van die
elementen.
Abiotische voorraden leveren grondstoffen en zijn per definitie eindig,
Het benutten van de voorraden is eerder een economische
verdelingsvraag dan een duurzaamheidsvraag. Het is uiteraard slim de
voorraden nuttig te gebruiken en zo lang mogelijk in de productieketen
te houden (circulaire economie), maar eens raken ze op of kunnen niet
meer economisch verantwoord gewonnen worden. Waarschijnlijk worden
als gevolg van de schaarste in de markt alternatieve technieken
ontwikkeld die andere voorraden zullen gaan benutten. Bijvoorbeeld de
ontwikkeling van organische accu’s als vervanging van klassieke accu’s
die gebaseerd zijn op zware metalen. De gevolgen van het vrijmaken
van de voorraden (oppompen van aardolie en –gas, winnen van zout en
goud) zijn typisch onderwerpen voor de klassieke milieuregelgeving; het
beschermen van de omgeving tegen ongewenste effecten van
activiteiten. Daarbij speelt de uitputting van de bronnen op zich geen
rol.
Abiotische fluxen (zon, wind, water) leveren diensten en zijn in
principe oneindig. Het is zaak deze fluxen optimaal te benutten om
16

Vrij naar ‘Science for Environment Policy, 2015, Ecosystem Services and the Environment. In-depth Report
11 produced for the European Commission, DG Environment by the Science Communication Unit, UWE, Bristol.
Available at: http://ec.europa.eu/science-environment-policy’
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beleidsdoelen te realiseren en niet-hernieuwbare voorraden te sparen.
Ook hier geldt dat de gevolgen van het benutten van deze fluxen
onderwerp zijn voor de klassieke milieuregelgeving. Bijvoorbeeld de
bescherming van de omgeving tegen het geluid en de slagschaduw van
windmolens. En uiteraard is het zinvol om bijvoorbeeld het aluminium
(abiotische voorraad) dat in windmolens wordt gebruikt zo lang mogelijk
in de productieketen te houden volgens de principes van de circulaire
economie 17.
Biotische voorraden en fluxen met een in principe oneindig karakter.
Dit zijn ecosystemen en de diensten die zij leveren (lucht- en
waterzuivering, voedsel, koeling, etc.). Met nadruk wordt hier de
terminologie ‘oneindig karakter’ gebruikt. Misbruik van deze voorraden
en fluxen (overbelasting, vernietiging) leidt tot permanent verlies.
Daarbij komt dat de voorraden en fluxen veelal gratis zijn waardoor de
schaarste ook niet weerspiegeld kan worden in de prijs. In economische
termen zijn ze ‘niet uitsluitbaar’ en ‘niet-rivaliserend’. Niet-uitsluitbaar
wil zeggen dat niemand van het gebruik van de desbetreffende dienst
kan worden uitgesloten, bijvoorbeeld schone lucht. Niet rivaliserend
gebruik wil zeggen dat het gebruik door de een, niet (direct) ten koste
gaat van de hoeveelheid beschikbaar voor anderen. Maar uiteindelijk
kunnen deze voorraden en fluxen wel overbelast worden (bijv. visserij).
Herstel na overbelasting is - indien mogelijk - vaak erg kostbaar en
vergt een lange tijd. De continuïteit ervan is dus van maatschappelijk
belang en niet vanzelfsprekend. Daarom behoeven de ecosystemen en
hun diensten bescherming.
3.3

Vergelijking begrip ‘NK’ en begrip ‘fysieke leefomgeving’
Om te bezien of het begrip NK onder de werking van de Omgevingswet
valt is het dus nodig om de vergelijking te maken tussen de definities
van ‘NK’ en van ‘fysieke leefomgeving’. Dit is uitgewerkt in
onderstaande matrix. Hierin zijn in de verticale as opgenomen de
elementen van de fysieke leefomgeving die zijn genoemd in de
toelichting op de OW. Op de horizontale as zijn de elementen van het
natuurlijk kapitaal opgenomen. Ter vergelijking is aangegeven hoe de
elementen van het natuurlijk kapitaal gezien kunnen worden als
‘invulling’ van het betreffende element van de fysieke leefomgeving.

17
Ellen MacArthur Foundation, 2012, Towards the circular economy Vol 1. Economic and business rationale for
an accelerated transition. http://www.ellenmacarthurfoundation.org/books-and-reports#!/Towards-theCircular-Economy-vol-1/p/32770373/category=0
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Tabel 1: Koppeling componenten natuurlijk kapitaal aan elementen fysieke
leefomgeving.

NK 
Fysieke
leefomgeving 

Abiotische
voorraden

Abiotische Fluxen

Ecosystemen en hun
diensten (biotische
voorraden en fluxen)

Bouwwerken

Indirect via
gebruik van
materialen
(steen, zand,
leem, etc.)

Indirect via het
gebruik van die
fluxen (wind, zon,
water)

Infrastructuur

Indirect via
gebruik van
materialen

Water &
Watersystemen

Zoet water;
drinkwater &
water t.b.v.
landbouw

Indirect via het
gebruik van die
fluxen (wind, zon,
water)
Transport,
energieproductie
(waterkracht)

Indirect via het
gebruik van
materialen (hout,
stro, secundair,
gerecycled materiaal,
etc.)
Indirect via gebruik
van materialen

Bodem

Grondstoffen
en
energiedrager
s
Lucht is één
van de
abiotische
voorraden
Het gebruik
van sommige
voorraden
bepaalt mede
het landschap
(St.
Pietersberg),
grindgaten die
ontstaan na
winning.
Natuur is
afhankelijk
van abiotische
voorraden
(mineralen) en
fluxen (zon,
water) en zet
deze om in
biotische
voorraden
(hout, vlees
etc.) en
fluxen.

Lucht

Landschappen

Natuur
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Geothermie

Visserij, winning van
algen/wier en
schelpdieren,
natuurlijke zuivering
etc.
Waterberging,
voedselproductie,
CO2 berging

Wind

Ecosystemen
produceren zuurstof
en filteren vervuiling
uit de lucht.
Combinaties van
ecosystemen
(agrarisch/natuurlijk),
culturele
ecosysteemdiensten

Natuur is
afhankelijk van
abiotische
voorraden
(mineralen) en
fluxen (zon,
water) en zet deze
om in biotische
voorraden (hout,
vlees etc.) en
fluxen.

Natuur is afhankelijk
van abiotische
voorraden
(mineralen) en fluxen
(zon, water) en zet
deze om in biotische
voorraden (hout,
vlees etc.) en fluxen.

RIVM Briefrapport 2017 0001

Cultureel
/Wereld erfgoed

Veel cultureel
erfgoed is
gebaseerd op
de abiotische
voorraad en
de fluxen.
Bijvoorbeeld
de wereld
erfgoedstatus
van de
Beemster, de
productie van
voedsel, de
productieboss
en en de
mosselculture
n.

Veel cultureel en
werelderfgoed is
gebaseerd op de
biotische voorraad en
de fluxen.
Bijvoorbeeld de
wereld erfgoedstatus
van de Beemster, de
productie van
voedsel, de
productiebossen en
de mosselculturen.

Conclusie: alle elementen van het natuurlijk kapitaal maken onderdeel
uit van de in de toelichting van de OW genoemde elementen van de
fysieke leefomgeving.
3.4

Conclusies
De OW richt zich - met het oog op duurzame ontwikkeling - op de
bescherming, de ontwikkeling en het beheer van de fysieke
leefomgeving. Duurzame ontwikkeling omvat de borging van de vitaliteit
van het NK. Het NK maakt onderdeel uit van de fysieke leefomgeving en
levert de samenleving waardevolle diensten. De levering van die
diensten moet worden beschermd tegen uitputting en
kwaliteitsaantasting. Het beheer, het nuttig en doelmatig gebruik, én de
bescherming van het NK valt dus onder de werkingssfeer van de OW. In
de uitvoering en toepassing van de OW zal dit gestalte moeten krijgen.
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4

Hoe is dit uitgewerkt in de Omgevingswet?

Om te bezien hoe de positie van het NK is uitgewerkt in de OW wordt
eerst ingegaan op de systematiek van de OW. Daarna kan worden
aangegeven hoe het NK ter implementatie van de doelstelling van de
OW in deze systematiek tot uiting komt.
4.1

Systematiek van de Omgevingswet
De OW gaat uit van een beleidscyclus waarin beleidsdoelen worden
gesteld en - wanneer nog niet aan de doelstelling wordt voldaan maatregelen worden geformuleerd om die beleidsdoelen te realiseren.
Die maatregelen worden uitgevoerd waarna wordt gemonitord of ze de
beoogde effecten hebben. Ten behoeve van de uitvoering van deze
cyclus is in de OW per fase één of meerdere instrumenten opgenomen.
Ten behoeve van het stellen van beleidsdoelen is de Omgevingsvisie
geïntroduceerd. Hierin wordt bepaald wat de integrale doelen voor de
fysieke leefomgeving zijn. Het is voor het Rijk, de provincies en de
gemeenten verplicht een omgevingsvisie op te stellen. Ten behoeve van
de beleidsdoorwerking wordt door de gemeente het omgevingsplan
vastgesteld, door de provincie de omgevingsverordening en door het
waterschap de waterschapsverordening. Deze beleidsinstrumenten
brengen alle regels m.b.t. de fysieke leefomgeving samen. Om de
doelen van de omgevingsvisie te operationaliseren stellen de gemeente,
het waterschap en de provincie een programma op met daarin de
maatregelen die ertoe moeten leiden dat de doelstellingen gerealiseerd
worden. Ten behoeve van de uitvoering zijn er algemene maatregelen
en de omgevingsvergunning. De monitoring en handhaving zijn
eveneens geïnstrumenteerd. Een van de relevante elementen hierin is
het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit DSO gaat alle relevante
informatie bevatten om omgevingsvergunningen op te stellen, om de
handhaving uit te voeren, en om de ontwikkeling van de leefomgeving
te kunnen monitoren.
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Figuur 2: De systematiek van de Omgevingswet. Voor een verdere toelichting
zie bijlage 1.

4.2

Hoe zou het NK in deze instrumentatie tot uiting kunnen komen?
In hoofdstuk 3 is beredeneerd dat op grond van de OW gewerkt moet
worden aan een duurzame bescherming van het NK in de leefomgeving.
De vraag is dan hoe dit gestalte kan krijgen. Als gevolg van de
systematiek van de OW zou in de Omgevingsvisie vastgelegd moeten
worden wat de huidige toestand en de beoogde toestand is. In de
omgevingsplannen moet dan worden uitgewerkt hoe de beoogde
toestand bereikt zal worden. Daarbij kunnen omgevingswaarden worden
vastgesteld en wordt vastgelegd bij de toepassing van welke
instrumenten die omgevingswaarden een rol moeten spelen.
Een voorbeeld:
De diensten (biotische fluxen) die een ecosysteem (als onderdeel van
het NK) levert worden ecosysteemdiensten genoemd. Eén van die
ecosysteemdiensten is het waterbergend vermogen van de bodem. Dit
speelt zowel in de stad als in het agrarisch gebied een belangrijke rol. In
de stad wordt een steeds groter areaal van de bodem bedekt met
verharding (tegels, asfalt). Hierdoor kan de bodem het regenwater niet
goed opnemen. Met toenemende pieken in regenval leidt dit tot
toenemende wateroverlast. In het agrarisch gebied neemt het organisch
stofgehalte in de bodem af. Hierdoor kan de bodem minder water
opnemen en vasthouden. Daardoor leiden pieken in regenval eerder tot
wateroverlast, en leiden droge perioden eerder tot droogteschade aan
gewassen. Zowel in het stedelijk als het agrarisch gebied is de toestand
dus niet optimaal en gaat de trend ook niet in de juiste richting. Dit zou
een element van de omgevingsvisie kunnen zijn. Er kan als visie worden
vastgelegd dat er voldoende ‘open’ bodem moet zijn in het stedelijk
gebied om de regenpieken op te vangen. Dit kan zijn doorwerking
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hebben in de omgevingsplannen, eventueel ondersteund door een lokale
omgevingswaarde. Voor het agrarisch gebied kan ook worden gestreefd
naar een bodemkwaliteit die ertoe leidt dat het regenwater goed
opgevangen kan worden. Ook dit kan worden ondersteund door
omgevingsplan en omgevingswaarde.
4.3

Hoe komt het NK op dit moment tot uiting in de instrumentatie
van de OW?
Er kan bij de beantwoording van deze vraag onderscheid worden
gemaakt in directe verwijzingen naar de elementen van het begrip NK
(abiotische voorraden en fluxen, ecosystemen en hun diensten), en
elementen die niet als zodanig benoemd zijn, maar wel onder het begrip
kunnen vallen. Hierbij wordt specifiek gekeken naar instrumenten
waarin NK het meest logisch een plek zou moeten/kunnen krijgen; de
omgevingsvisie, het omgevingsplan, de omgevingswaarden en de
algemene regels. Uiteraard is het niet mogelijk te bezien hoe de
uitwerking in de praktijk zal plaatsvinden want de OW is nog niet in
werking.18 Er is slechts gekeken naar de aandacht in de artikelen van de
OW en de bijbehorende besluiten, en de bijbehorende toelichtingen.

4.3.1

NK en de omgevingsvisie
Een omgevingsvisie moet op hoofdlijnen een beschrijving geven van de
kwaliteit van de fysieke leefomgeving, van de voorgenomen
ontwikkeling, het gebruik, het beheer en de bescherming van het
grondgebied, en de hoofdlijnen van het beleid voor de fysieke
leefomgeving. Daarbij moet de visievorming op allerlei terreinen
waaronder ‘water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke
hulpbronnen...’ aan elkaar worden verbonden. Er zijn geen directe
verwijzingen naar het begrip duurzaamheid, het begrip NK, of de
elementen van de definities in de teksten opgenomen. De verwijzing
naar de fysieke leefomgeving legt impliciet wel een direct verband en
het noemen van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen kan eveneens
als een verwijzing naar NK worden beschouwd. De invulling van de
Omgevingsvisie is nadrukkelijk overgelaten aan de provincies en
gemeenten. Er zijn ook geen belemmeringen voor hen om NK in hun
omgevingsvisie op te nemen. Er ligt mogelijk wél een belemmering in de
beschikbaarheid van informatie en voorbeelden. Om het NK goed te
kunnen beheren is het nodig om te weten wat de huidige staat van het
NK is, en ook hoe dat beheer goed vorm kan worden gegeven. Die
informatie is op dit moment nog maar beperkt beschikbaar.

4.3.2

NK en het
omgevingsplan/omgevingsverordening/waterschapsverordening
In de teksten over het omgevingsplan wordt geen specifieke aandacht
besteed aan NK of de elementen van de definitie van NK. Er wordt ook
geen andere aandacht besteed aan het begrip duurzaamheid dan dat de
regels die in het plan worden vastgelegd er zijn t.b.v. de doelstelling van
de wet.

18

Er is wel een aantal omgevingsvisies opgesteld in het kader van ‘Nu al eenvoudig beter’.
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4.3.3

NK en omgevingswaarden
In de teksten over de omgevingswaarden wordt geen specifieke
aandacht besteed aan NK of de elementen van NK. Er wordt ook geen
aandacht besteed aan het begrip duurzaamheid. Er wordt wel gesteld
dat omgevingswaarden worden vastgesteld ‘met het oog op de doelen
van de wet’. Aangezien de doelen van de wet zijn gericht op een
duurzame ontwikkeling kan hieruit worden afgeleid dat
omgevingswaarden ook gericht zouden moeten zijn op duurzame
ontwikkeling. Dit komt niet tot uiting in de onderwerpen waarvoor
verplicht omgevingswaarden moeten worden vastgesteld, al kunnen die
wel worden bezien als onderdeel van een duurzame ontwikkeling. Er
worden wel omgevingswaarden vastgesteld die wel onder het begrip
kunnen vallen. Daarbij kan worden gedacht aan de omgevingswaarden
van de Kaderrichtlijn Water en de Grondwaterrichtlijn. De gedachte van
deze richtlijnen is dat de ecosystemen hun diensten goed kunnen
leveren wanneer wordt voldaan aan deze waarden.

4.3.4

Natuurlijk Kapitaal en algemene regels over activiteiten
Art. 4.1 geeft de mogelijkheid om regels te stellen over activiteiten die
de leefomgeving beïnvloeden. Die regels kunnen decentraal of centraal
worden gesteld. Het uitgangspunt is decentraal tenzij… Er worden
enkele categorieën van activiteiten genoemd die betrekking hebben op
NK. Dat betreft in ieder geval milieubelastende activiteiten,
wateronttrekkingsactiviteiten, mijnbouwactiviteiten,
ontgrondingsactiviteiten. Milieubelastende activiteiten worden nader
gespecificeerd met ‘waaronder het beschermen van de kwaliteit van
lucht, bodem en de chemische en ecologische kwaliteit van
watersystemen, het zuinig gebruik van energie en grondstoffen en een
doelmatig beheer van afvalstoffen’. Het vraagt nader onderzoek om te
bepalen in hoeverre deze regels daadwerkelijk voorzien in het duurzaam
beheer van bepaalde facetten van het NK. Veelal wordt in deze regels
vastgelegd hoe de activiteiten uitgevoerd moeten worden (klassiek
milieubeleid als bedoeld in paragraaf 3.2), en minder over het doel dat
gerealiseerd moet worden.

4.3.5

Monitoring, evaluatie en informatievoorziening
De OW kondigt een stelsel van digitale informatievoorziening aan. Dat is
een tweewegstelsel; de burger/het bedrijf kan vergunningen digitaal
aanvragen en kan gebruik maken van centrale informatievoorziening
over ‘omgevingsdocumenten’. Dat zijn in ieder geval omgevingsplannen,
waterschapsverordeningen, omgevingsverordeningen en
projectbesluiten. Ten behoeve van de ondersteuning van de
besluitvorming constateert de OW dat er een groeiend data-aanbod is.
Zij beschouwt het beschikbaar krijgen van deze data via digitalisering
als een kernopgave. Hierbij wordt informatie over de toestand van de
fysieke leefomgeving specifiek genoemd: ‘De informatie over de
toestand, activiteiten en gevolgen kunnen overheid en belanghebbenden
gebruiken om toe te zien op de kwaliteit van de fysieke leefomgeving.’
De overheid heeft dit type informatie nodig voor het opstellen van
beleidsplannen, voor beheertaken en voor het nemen van besluiten... In
eerste instantie wordt aangesloten bij de bestaande situatie: ‘In het
wetsvoorstel is gekozen voor het codificeren van de bestaande situatie,
die daarmee als wettelijk minimumniveau gaat gelden.’ Maar er wordt in
de Memorie van Toelichting wel een doorkijkje gegeven naar een
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verdere uitbreiding van de informatievoorziening: ‘Het is echter niet de
bedoeling het daarbij te laten’.
Dit is geregeld in art. 20.12; ‘Er is een landelijke voorziening waarmee
een ieder langs elektronische weg kennis kan nemen van
omgevingsdocumenten als bedoeld in artikel 16.2.’, en art. 20.20; ‘Er is
een digitaal stelsel van informatievoorziening over de fysieke
leefomgeving’.
Wanneer in de uitvoering van de OW het duurzame beheer van de
leefomgeving moet worden vormgegeven en NK daarin een rol moet
spelen dan is er informatie nodig over dat NK. In het hierboven
vermeldde voorbeeld van het waterbergend vermogen van de bodem is
informatie nodig over de bedekking van de bodem, en over het
organisch stofgehalte van de bodem. Die informatie is op dit moment
beperkt beschikbaar. De Atlas NK levert hem deels, en bevoegde
gezagen hebben zelf ook informatie beschikbaar. Het Digitaal Stelsel
Omgevingswet beoogt de noodzakelijke informatie ten behoeve van de
uitvoering van de OW aan de uitvoerders ter beschikking te stellen19.
Het ligt dan ook in de rede dat het DSO informatie over het natuurlijk
kapitaal zal leveren om de overheden in staat te stellen aan de
duurzaamheidsdoelstelling van de OW te voldoen. Dit is goed mogelijk.
Er zijn voor alle diensten die het natuurlijk kapitaal levert indicatoren
vastgesteld die gemonitord kunnen worden.
In het hoofdstuk over de informatievoorziening wordt tevens ingegaan
op wetenschappelijk onderzoek over de leefomgeving. Het PBL krijgt in
art. 20.18 opdracht om minimaal elke vier jaar een rapportage uit te
brengen over ‘bij ministeriële regeling aangewezen onderdelen van de
fysieke leefomgeving’. Gezien de bovenstaande constateringen zou het
te verwachten zijn dat in deze regeling het NK wordt aangewezen als
onderdeel van de fysieke leefomgeving waarover gerapporteerd zou
moeten worden. Overigens werkt het PBL in de huidige situatie al aan
een dergelijke rapportage; de Balans van de Leefomgeving. In de meest
recente versie van de Balans van de Leefomgeving is al aandacht
besteed aan het NK, en dit zal naar verwachting gecontinueerd worden.
4.3.6

Onderliggende regelgeving
De OW kent delegatiegrondslagen voor een aantal onderwerpen. Deze
grondslagen zijn uitgewerkt in vier Algemene maatregelen van Bestuur
(AmvB). Onderstaand figuur geeft hier inzicht in.

19

Bestuurlijke Visie Digitaal Stelsel Omgevingswet
(https://www.omgevingswetportaal.nl/documenten/publicaties/2016/06/16/bestuurlijke-visie-digitaal-stelselomgevingswet)
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Figuur 3: de indeling van de AMvB’s
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Figuur 3. De indeling van de AMvB’s.

Deze AmvB’s zijn bekeken op de doorwerking van de doelstelling van de
OW in relatie tot duurzaamheid.
Het ontwerp Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)
Het Bkl gaat over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. De
belangrijkste instrumenten zijn de omgevingswaarde en het
omgevingsplan. Die omgevingswaarden richten zich op de veiligheid, de
gezondheid en het milieu. Meest relevante onderwerpen voor deze
rapportage zijn luchtkwaliteit, waterkwaliteit, en zwemwater. Daarnaast
zijn de instructieregels voor omgevingsplannen en verordeningen
relevant. Het begrip duurzaamheid wordt drie maal genoemd, alle drie
in relatie tot de algemene doelstelling van de stelselherziening. De
begrippen NK, ecosysteemdiensten worden niet genoemd. Het begrip
ecosysteem/ecosystemen wordt wel enkele malen genoemd. Ze worden
in genoemd in verband met de algemene doelstelling van de OW, het
terugdringen van geluidsbelasting i.v.m. natuur en ecosystemen, aan de
benodigde luchtkwaliteit voor ecosystemen en de EHS en aan de
doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water.
Het ontwerp Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)
Het Bal gaat over activiteiten. Het wijst die activiteiten die onder de OW
vallen aan, en stelt technische en procedurele eisen wanneer die
activiteiten uitgevoerd worden. Het is daarom de vraag in welke mate
het Bal relevant is voor de vraagstelling van deze rapportage. Dat komt
ook tot uiting in algemene artikelen. Een enkel artikel raakt wel direct
aan het thema NK. Dat betreft vooral de bodem-energiesystemen,
grondwateronttrekkingen en ontgrondingen. In het Bal komt de term
'duurzaamheid' drie maal naar voren. Eenmaal onder verwijzing naar de
doelstelling van de stelselherziening OW, eenmaal onder verwijzing naar
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de doelstelling van het Bbl, eenmaal in relatie tot duurzame energie, en
eenmaal in relatie tot de duurzame werking van buitenschietbanen. De
termen 'NK' en 'ecosysteemdiensten' komen niet in het Bal voor.
Het ontwerp Omgevingsbesluit (Ob)
Het Ob gaat over verdeling van bevoegdheden, over procedures en over
de betrokkenheid van andere partijen bij besluitvorming onder gebruik
van die bevoegdheden. Het regelt ook de digitalisering van
vergunningaanvragen en meldingen, het aanleveren van 'gegevens en
bescheiden'. Het regelt geen zaken over het DSO. Het is in die zin dan
ook minder relevant voor deze rapportage. Het begrip duurzaamheid
wordt drie maal genoemd. Eenmaal in relatie tot de doelstelling van de
stelselherziening, eenmaal in relatie tot de continuïteit van regels, en
eenmaal in relatie tot art 3.27. In art. 3.27 wordt geregeld op grond van
welke elementen goedkeuring kan worden onthouden aan versoepeling
van hoofdstuk 4 (Nieuwbouw) van het Besluit bouwwerken
leefomgeving. Hoofdstuk 4 ziet toe op het bouwen van bouwwerken.
Hierin worden technische rijksregels gegeven met het oog op veiligheid,
gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid. De termen 'NK' en
'ecosysteemdiensten' komen niet in het Ob voor. De term 'ecosysteem'
komt eenmaal voor in relatie tot Kaderrichtlijn Mariene Strategie.
Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)
Het Bbl regelt bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en in
stand houden van bouwwerken. Het bevat regels over veiligheid,
gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van
een bouwwerk, de staat van het bouwwerk, het gebruik van het
bouwwerk en het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden. Het is
een heel technisch besluit dat doel- en middelvoorschriften omvat,
inclusief allerlei normeringstabellen. Het begrip duurzaamheid wordt
vooral ingevuld in relatie tot het energiegebruik in de bouw. Ook het
toepassingsbereik van het hoofdstuk over bouw- en
sloopwerkzaamheden spreekt over duurzaamheid, maar de strekking
hiervan wordt niet verder toegelicht. De termen 'NK',
'ecosysteemdiensten', 'ecosysteem/ecosystemen' komen in het Bbl niet
voor.
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5

Conclusies

5.1

Overwegingen
De OW brengt alle regels op het gebied van de fysieke leefomgeving
samen. Daarbij gelden enkele uitgangspunten. Eén daarvan is dat het
een beleidsarme ontwikkeling is; de al bestaande regels worden
gecodificeerd en waar nodig beter toegesneden op de Europese regels.
Alle bestaande milieuregels worden dus in principe één op één
overgenomen in het nieuwe wettelijke stelsel. Tegelijkertijd kent de OW
een duidelijke doelstelling om te werken aan een duurzame
samenleving. Het is de vraag van deze rapportage of deze ambitie wordt
waargemaakt voor wat betreft het natuurlijk kapitaal. Tevens is
beredeneerd dat vooral het nuttig gebruik van abiotische fluxen en het
duurzame beheer van de biotische voorraad en de biotische fluxen
aandacht behoeft.
De conclusie van deze rapportage is dat de OW onvoldoende concreet
invulling geeft aan de ambitie, althans niet in de zin dat het duurzame
beheer van het natuurlijk kapitaal expliciet wordt uitgewerkt in de OW.
Daarbij is wel een aantal kanttekeningen te maken.
1. De milieuregelgeving die in de OW wordt geïmplementeerd is er
van oorsprong op gericht om de humane gezondheid en de
gezondheid van de ecosystemen te beschermen. Dat betekent
dus dat een belangrijk deel van de OW wel degelijk bescherming
biedt aan (dat deel van) het natuurlijk kapitaal, met name de
biotische voorraad (de ecosystemen). Bovendien is de
natuurwetgeving, die te zijner tijd ook in de OW geïncorporeerd
wordt, uiteraard ook specifiek gericht op het in standhouden van
(delen van) de ecosystemen. Desondanks neemt de kwaliteit en
omvang van het NK nog wel steeds af.
2. De OW zal nooit in staat zijn het NK in zijn volle omvang te
beschermen. Een groot deel van het NK waar Nederland invloed
op heeft ligt buiten de landsgrenzen en valt daarmee niet onder
de werking van de OW. Deze bescherming zou eventueel wel via
certificering geregeld kunnen worden, maar het is de vraag of de
OW hiervoor het geëigende instrument voor is; waarschijnlijk
niet.
3. De OW regelt het duurzaam beheer van het NK niet expliciet,
maar hij staat het ook beslist niet in de weg. Het staat de
bevoegde gezagen vrij om het duurzaam beheer van NK gestalte
te geven. Dat kan door in de omgevingsvisies doelen te
formuleren, deze eventueel in omgevingswaarden te vertalen en
in hun verdere instrumentatie (AmvB’s, omgevingsverordeningen
en –vergunningen) te implementeren. Het is de vraag in
hoeverre dit door bijvoorbeeld burgers afdwingbaar is. Tot nu toe
heeft het Rijk er geen invulling aan gegeven. Provincies en
gemeenten zijn aan het experimenteren met omgevingsvisies en
lijken moeite te hebben de gewenste integraliteit vorm te geven.
NK heeft een sterk integrerend karakter en aandacht hiervoor zal
dus helpen.
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4. De rol van de overheid verandert mee met de veranderingen in

de maatschappij. Sterk vereenvoudigd geformuleerd: Steeds
meer maatschappelijke partijen nemen hun verantwoordelijkheid
in het publieke domein of worden daartoe gedwongen
(terugtredende overheid, decentralisatie). De rol van de overheid
verschuift daarmee van een overheid die bepaalt wat er moet
gebeuren en dit wettelijk vastlegt (de rechtmatige overheid),
naar een overheid die onderdeel is van een complex netwerk van
spelers die allemaal vanuit hun eigen motivaties werken aan
maatschappelijke en individuele doelen (de responsieve
overheid).20 Moderne wetgeving wil aan deze nieuwe situatie
tegemoet komen. De OW doet dat door informatie beschikbaar te
stellen die van belang is voor de uitvoering van de Wet. NK zou
daar als levensvoorwaardelijke component in het
economische en maatschappelijk verkeer zonder meer
onderdeel van uit moeten maken.
5. De duurzaamheidsambitie van de OW heeft ook aandacht van de
gemeenten en de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft in het
voorjaar van 2016 een motie aangenomen van het lid van
Tongeren (29 383 nr. 256, zie bijlage 2) waarin wordt
geconstateerd dat de VNG ‘enorme problemen verwacht bij de
implementatie van de Omgevingswet en vreest dat het aan
voldoende handvatten ontbreekt om gezondheid, integrale
benadering en duurzaamheid te waarborgen’. De motie verzoekt
de regering ‘maatregelen te treffen die gemeenten in staat
stellen om deze belangen te waarborgen’. Het concept van
natuurlijk kapitaal kan zo’n gevraagd handvat voor de invulling
van duurzaamheid vormen. De onder punt 4 genoemde
beschikbaarheid van informatie en voorbeelden is een belangrijk
element van zo’n handvat.
5.2

Conclusies
De OW codificeert vooreerst de bestaande situatie. Zij helpt daarmee de
duurzame bescherming van het NK niet meer dan voorheen, maar staat
deze ook niet in de weg. De bestaande milieuregelgeving heeft veel
bijgedragen aan de bescherming van het natuurlijk kapitaal, maar een
volgende stap richting een duurzame ontwikkeling en beheer van de
fysieke leefomgeving zou voort moeten komen uit een bredere visie op
onze omgeving en de waarde en het duurzaam beheer van het natuurlijk
kapitaal. Het is aan gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk
om dat verder in te vullen, te beginnen met de omgevingsvisies. De OW
kan daar een duidelijker rol in hebben door via het DSO ook informatie
over het NK ter beschikking te stellen en perspectiefrijke voorbeelden te
geven. Door deze voorbeelden bovendien zodanig te generaliseren dat
anderen daarvan voor hun eigen situatie vertalingen kunnen maken
wordt het voor de overheden mogelijk zelf invulling te geven aan dit
doel van de OW. Dit is noodzakelijk wanneer Nederland de
doelstellingen wil halen waaraan we ons, onder andere in het kader van
de Europese biodiversiteitstrategie en het klimaatverdrag van december
2015 in Parijs, hebben gecommitteerd.
20

Koers IenM, 2016 – 2020. Cf. Vandersteen et al, 2014.
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Disclaimer: De OW en de bijbehorende stukken omvat een totaal van
ruim 3000 pagina’s. Deze rapportage is gemaakt op basis van een
betrekkelijk oppervlakkig onderzoek waarin eerst een algemeen beeld is
gecreëerd van doelstelling en systematiek van de OW, en vervolgens op
basis van trefwoorden is onderzocht hoe de thema’s duurzaamheid en
NK tot uiting komen. Er is geen gedetailleerd onderzoek uitgevoerd.
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Bijlage 1 De systematiek van de Omgevingswet

De OW gaat uit van een beleidscyclus waarin beleidsdoelen worden
gesteld en -wanneer nog niet aan de doelstelling wordt voldaan maatregelen worden geformuleerd om die beleidsdoelen te realiseren.
Die maatregelen worden uitgevoerd waarna wordt gemonitord of ze de
beoogde effecten hebben. Ten behoeve van de uitvoering van deze
cyclus is in de OW per fase één of meerdere instrumenten opgenomen.
Ten behoeve van het stellen van beleidsdoelen is de Omgevingsvisie
geïntroduceerd. Hierin wordt bepaald wat de integrale doelen voor de
fysieke leefomgeving zijn. Het Rijk, de provincies en de gemeenten zijn
verplicht een omgevingsvisie op te stellen.

Figuur 4. De beleidscyclus van de Omgevingswet

Instrumentatie
Voor de uitvoering van deze beleidscyclus is in de OW een aantal
instrumenten opgenomen. In de beleidsontwikkeling wordt bepaald wat
de integrale doelen voor de fysieke leefomgeving zijn. Een
omgevingsvisie moet op hoofdlijnen een beschrijving geven van de
kwaliteit van de fysieke leefomgeving, van de voorgenomen
ontwikkeling, het gebruik, het beheer en de bescherming van het
grondgebied, en de hoofdlijnen van het beleid voor de fysieke
leefomgeving. Daarbij moet de visievorming op allerlei terreinen
waaronder ‘water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke
hulpbronnen...’ aan elkaar worden verbonden. De Omgevingsvisie wordt
vastgesteld door afzonderlijk het Rijk, de provincies en de gemeenten.
Ten behoeve van de beleidsdoorwerking wordt door de gemeente het
omgevingsplan vastgesteld, door de provincie de omgevingsverordening
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en door het waterschap de waterschapsverordening. Deze
beleidsinstrumenten brengen alle regels t.b.v. de fysieke leefomgeving
samen. Het omgevingsplan brengt ruimte en milieu bij elkaar; het kan
vergeleken worden met het huidige bestemmingsplan, maar dan
inclusief de bestemming van de beschikbare milieuruimte. In het
omgevingsplan en in de omgevingsverordening kunnen ook
omgevingswaarden (art. 2.9) worden vastgesteld. Een
omgevingswaarde beschrijft in objectieve termen wat de gewenste staat
van (een element van) de leefomgeving is. Omgevingswaarden kunnen
voor een breed type elementen worden vastgesteld. Bijvoorbeeld de
beeldkwaliteit (ziet de omgeving er goed uit?) van de omgeving, de
chemische en ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater, en het
risico op overstromingen. Op rijksniveau worden omgevingswaarden in
een Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) vastgelegd (bijvoorbeeld
het Besluit kwaliteit leefomgeving).
Om de doelen van de omgevingsvisie te operationaliseren stellen de
gemeente, het waterschap en de provincie een programma op. Dit
programma bevat de maatregelen die ertoe moeten leiden om de
doelstellingen te realiseren. Dat kunnen fysieke maatregelen zijn, maar
ook administratieve. Zo kunnen de regels van de omgevingsverordening
en het omgevingsplan behoren tot de maatregelen in het programma. Er
is een aantal verplichte programma’s beschreven in de OW.
Ten behoeve van de uitvoering kent de OW algemene rijksregels. Voor
procedures geldt het Omgevingsbesluit (Ob). Het Ob beschrijft onder
meer welke procedures wanneer gelden en wie het bevoegde gezag is
voor vergunningverlening. Voor bouwactiviteiten geldt (het Besluit
bouwwerken leefomgeving (Bbl). Voor overige activiteiten geldt het
Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het Bal bevat de rechtstreeks
werkende regels die het Rijk stelt aan activiteiten van burgers, bedrijven
of overheden in de fysieke leefomgeving. Daarnaast kent de OW de
omgevingsvergunning (voor activiteiten die niet onder het Bbl en het Bal
vallen) en het projectbesluit. Het projectbesluit geeft het bevoegd gezag
de mogelijkheid in complexe situaties het voortouw te nemen bij een
bepaalde ontwikkeling (bijv. de aanleg van een weg).
De instrumenten ten behoeve van de terugkoppeling (monitoring-,
evaluatie- en toezicht & handhavingsinstrumenten) zijn minder relevant
met betrekking tot de gestelde onderzoeksvraag.
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Figuur 5. Instrumenten van de Omgevingswet.
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Bijlage 2 Motie 29 383, nummer 256, van Tongeren
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Bijlage 3 Overzicht van relevante wetsteksten
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Nummer artikel

1.2
Reikwijdte

1.3
doel

OW artikel
Reikwijdte en doelstelling
Deze wet gaat over: a. de
fysieke leefomgeving, en
b. activiteiten die gevolgen
hebben of kunnen hebben
voor de fysieke
leefomgeving. Die omvat in
ieder geval …watersystemen,
water, bodem, lucht,
landschappen, natuur.
Gevolgen voor de fysieke
leefomgeving ... het gebruik
van natuurlijke hulpbronnen

Deze wet is, met het oog op
duurzame ontwikkeling, de
bewoonbaarheid van het
land en de bescherming en
verbetering van het
leefmilieu, gericht op het in
onderlinge samenhang: a.
bereiken en in stand houden
van een veilige en gezonde
fysieke leefomgeving en een
goede omgevingskwaliteit,
Pagina 42 van 62

OW motivatie

OW artikelsgewijs

Aanleiding voor het wetsvoorstel => In de
samenleving bestaat in toenemende mate
oog voor de samenhang tussen de opgaven
in de fysieke leefomgeving, het belang van
duurzame ontwikkeling en regionale
verschillen. Transitie naar een duurzame
samenleving => Duurzame ontwikkeling
vraagt om rekening te houden met relaties
tussen menselijk handelen en de (sectorale)
kwaliteiten die gezamenlijk de fysieke
leefomgeving vormen. Hiervoor is het nodig
om vooruit te denken, te anticiperen op
toekomstige ontwikkelingen en opgaven in
samenhang te benaderen. Fysieke
leefomgeving In de fysieke leefomgeving
n een bouwwerk, de staat van het
bouwwerk, het gebruik van het bouwwerk
en het uitvoeren van bouw- en
sloopwerkzaamheden. Het is een hede zon
brengt lucht en water in beweging (klimaat).
Menselijke activiteiten hebben soms invloed
op deze natuurlijke processen. De fysieke
leefomgeving kent intrinsieke kwaliteiten
(zoals biodiversiteit en archeologische
waarden) en tal van kwaliteiten voor de
mens (ecosysteemdiensten).
Transitie naar een duurzame samenleving.
Duurzame ontwikkeling is het kerndoel en
dus ook een verbindend element. De
vitaliteit van het natuurlijk kapitaal van onze
aarde moet behouden blijven en
tegelijkertijd moet onze economie worden
bevorderd. Het begrip duurzaamheid=>
Duurzame ontwikkeling vergt volgens de
commissie-Brundtland een balans tussen de
kwaliteit van de natuurlijke leefomgeving
(planet), de economie (profit) en het sociale

Het begrip ‘fysieke leefomgeving’ zelf
wordt niet gedefinieerd... Ter
voorkoming van mogelijke
rechtsvragen is er echter voor
gekozen in het tweede lid een nietuitputtende opsomming van de
onderdelen van de fysieke
leefomgeving op te nemen. Een
limitatieve opsomming zou de vraag
kunnen oproepen of een regel in –
bijvoorbeeld – een omgevingsplan
wel verbindend is omdat het fysieke
voorwerp dat de regels beogen te
beschermen naar het oordeel van een
belanghebbende niet tot één van de
benoemde onderdelen van de fysieke
leefomgeving zou behoren... Gebruik
van natuurlijke hulpbronnen
(onderdeel b) genoemd omdat
hulpbronnen vaak beperkt
voorhanden zijn, door bijvoorbeeld
schaarste. Gebruik enerzijds sluit
vaak ander gebruik van die hulpbron
uit en heeft daarmee gevolgen voor
andere gebruikers van de fysieke
leefomgeving.
De eerste algemene eis is dat de
toepassing van de wet moet
plaatsvinden met het oog op
duurzame ontwikkeling. Gelet op de
centrale plaats die dit begrip binnen
de wet inneemt, is in de bijlage bij
artikel 1.1 een definitie van
‘duurzame ontwikkeling’ opgenomen.
Duurzame ontwikkeling is een
ontwikkeling die voorziet in de
behoeften van de huidige generatie

Opmerkingen en/of
samenvattingen
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Nummer artikel

OW artikel

OW motivatie

OW artikelsgewijs

en b. doelmatig beheren,
gebruiken en ontwikkelen
van de fysieke leefomgeving
ter vervulling van
maatschappelijke behoeften.
Bijl. 1.1 => duurzame
ontwikkeling: ontwikkeling
die voorziet in de behoeften
van de huidige generatie
zonder de mogelijkheden
voor toekomstige generaties
om in hun eigen behoeften te
voorzien in gevaar te
brengen;

vermogen van de mens (people). Kern
daarvan is dat het herstelvermogen en de
natuurlijke veerkracht van ecosystemen niet
wordt geschaad, zodat de vitaliteit van het
natuurlijk kapitaal en daarmee het behoud
van deze belangrijke economische
productiefactor wordt geborgd. Dit vraagt
om zorgvuldig benutten, ontwikkelen en
beheren van dit natuurlijk kapitaal... Behoud
natuurlijk kapitaal => Deze biotische en
niet-biotische elementen vormen
gezamenlijk ons natuurlijk kapitaal, de basis
voor de samenleving. Een vitaal natuurlijk
kapitaal kan ons de gewenste
ecosysteemdiensten leveren, zowel nu als in
de toekomst. Hoe beter het ecosysteem
werkt, hoe minder de mens hoeft in te
grijpen. Duurzaam omgaan met dit
natuurlijk kapitaal impliceert dat de vitaliteit
ervan behouden blijft... Uitwerking
duurzaamheid naar domeinen => Daarbij is
duurzame ontwikkeling een verbindend
element. Duurzaamheid vraagt dus om
zorgvuldig omgaan met onze samenleving,
ons milieu en onze economie, opdat de
vitaliteit van het natuurlijk kapitaal
behouden blijft. Van belang is dat er bij de
toepassing van de wet oog is voor de
onderlinge relaties tussen onderdelen van de
fysieke leefomgeving, zoals natuur en water,
of infrastructuur en landschap.

zonder de mogelijkheden voor
toekomstige generaties om in hun
eigen behoeften te voorzien in gevaar
te brengen. Dit is een gebruikelijke
omschrijving, die aansluit bij de
definitie uit het rapport Our Common
Future van de commissie Brundtland.
Over de juridische betekenis van
artikel 1.3 kan het volgende worden
opgemerkt. De in deze bepaling
neergelegde maatschappelijke doelen
geven richting aan de uitvoering en
toepassing van de Omgevingswet.

Omgevingsvisie
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3.1 & 3.2
Omgevingsvisie

OW artikel

OW motivatie

OW artikelsgewijs

Artikel 3.1 (vaststellen
omgevingsvisie) 1. De
gemeenteraad stelt een
gemeentelijke
omgevingsvisie vast. 2.
Provinciale staten stellen een
provinciale omgevingsvisie
vast. 3. Onze Minister stelt,
in overeenstemming met
Onze Ministers die het
aangaat, een nationale
omgevingsvisie vast. Artikel
3.2 (inhoud omgevingsvisie).
Een omgevingsvisie bevat,
mede voor de uitoefening
van de taken en
bevoegdheden, bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid: a. een
beschrijving van de
hoofdlijnen van de kwaliteit
van de fysieke leefomgeving,
b. de hoofdlijnen van de
voorgenomen ontwikkeling,
het gebruik, het beheer, de
bescherming en het behoud
van het grondgebied, c. de
hoofdzaken van het voor de
fysieke leefomgeving te
voeren integrale beleid.

De omgevingsvisie is een integrale
langetermijnvisie van een bestuursorgaan
over de noodzakelijke en de gewenste
ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving
in zijn bestuursgebied. Het richt zich op de
fysieke leefomgeving als geheel. De
visievorming op verschillende terreinen zoals
ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en
vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van
natuurlijke hulpbronnen en cultureel erfgoed
wordt in de omgevingsvisie niet alleen
samengevoegd, maar ook met elkaar
verbonden.

Dit politiek-bestuurlijk document
beschrijft het beleid voor de fysieke
leefomgeving op integrale wijze. De
fysieke leefomgeving is, zoals ook
blijkt uit hoofdstuk 2, breder dan
alleen de ruimtelijke aspecten: onder
meer ontwikkelingen op het gebied
van cultureel erfgoed, energieinfrastructuur, landbouw, landschap,
milieu, natuur en water worden
meegewogen en beschreven in de
omgevingsvisie. Een omgevingsvisie
bestrijkt daarmee de hele breedte
van de fysieke leefomgeving zoals
bedoeld in afdeling 1.2 van dit
wetsvoorstel. Tot het begrip
‘grondgebied’ behoort ook de onderen bovengrond op verschillende
niveaus en het water.

Pagina 44 van 62

Opmerkingen en/of
samenvattingen

RIVM Briefrapport 2017 0001

Nummer artikel

OW artikel

2.4,
Omgevingsplan

De gemeenteraad stelt voor
het gehele grondgebied van
de gemeente één
omgevingsplan vast waarin
regels over de fysieke
leefomgeving worden
opgenomen.

2.7
Waterschaps
verordening

Het algemeen bestuur van
het waterschap stelt één
waterschapsverordening vast
waarin regels over de fysieke
leefomgeving worden
opgenomen.

OW motivatie

OW artikelsgewijs

Voor de gemeenten is dat het
omgevingsplan, voor de waterschappen de
waterschapsverordening en voor de
provincies de omgevingsverordening. Het
omgevingsplan en de verordeningen
bevatten diverse soorten regels. Bij
gemeenten en waterschappen is een
belangrijke rol weggelegd voor regels die
activiteiten van burgers en bedrijven in de
fysieke leefomgeving reguleren. Naast
regels voor activiteiten kunnen het
omgevingsplan en de verordeningen ook
andere regels bevatten, die zich niet
rechtstreeks tot burgers en bedrijven
richten. Voorbeelden zijn
omgevingswaarden, beoordelingsregels*
voor omgevingsvergunningen, en in geval
van de provincie, instructieregels, gericht op
besluiten van gemeenten en waterschappen.
idem

Welke regels over de fysieke
leefomgeving het gemeentebestuur
moet of kan stellen, wordt bij of
krachtens andere artikelen van dit
wetsvoorstel bepaald. Zo biedt artikel
4.1 bijvoorbeeld de mogelijkheid om
regels over activiteiten te stellen, ter
invulling van de gemeentelijke
overheidszorg voor de fysieke
leefomgeving. Art 4.1 geeft de
mogelijkheid om regels te stellen
t.b.v. de doelen van de wet
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Dit artikel draagt het algemeen
bestuur van het waterschap op om
één waterschapsverordening vast te
stellen die de regels bevat over de
fysieke leefomgeving. Gelet op het
functionele karakter van het
waterschap hebben deze regels niet
betrekking op de gehele fysieke
leefomgeving, maar alleen op het
watersysteem binnen het
beheergebied van het waterschap en
bij een aantal waterschappen ook op
de wegen, die bij hen in beheer zijn.
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2.6
Omgevings
verordening

Provinciale staten stellen één
omgevingsverordening vast
waarin regels over de fysieke
leefomgeving worden
opgenomen.

2.9
Omgevingswaarden

Omgevingswaarden
1. Op grond van deze afdeling
worden omgevingswaarden
vastgesteld met het oog op de
doelen van de wet. 2. Een
omgevingswaarde bepaalt voor
de fysieke leefomgeving of een
onderdeel daarvan: a. De
gewenste staat of kwaliteit, de
toelaatbare belasting door
activiteiten c de toelaatbare
concentratie of depositie van
stoffen. 3. Een omgevingswaarde
wordt uitgedrukt in meetbare of
berekenbare eenheden of
anderszins in objectieve termen.
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idem

Op grond van dit artikel stellen
provinciale staten één
omgevingsverordening vast
met de regels die gaan over de
fysieke leefomgeving. Het
wetsvoorstel bevat op
verschillende plaatsen, vooral
in hoofdstuk 2, bevoegdheden
en verplichtingen om in de
omgevingsverordening regels
te stellen. Zo bevat artikel
2.13 een verplichting tot het
stellen van omgevingswaarden
voor waterkeringen en
overstromingskansen voor
gebieden en biedt artikel 2.22
de mogelijkheid om
instructieregels te stellen over
taken en bevoegdheden van
het bestuur van een gemeente
en waterschap.

Omgevingswaarden zijn
normen die de gewenste staat
of kwaliteit van de fysieke
leefomgeving of een onderdeel
daarvan als beleidsdoel
vastleggen. Een
omgevingswaarde beschrijft
de daadwerkelijke kwaliteit die
op een bepaalde plaats en op
een bepaald moment moet
worden bereikt, nagestreefd of
in stand worden gehouden.
Omgevingswaarden kunnen
worden vastgesteld met het
oog op een algemene kwaliteit
van een onderdeel van de

Een omgevingswaarde is in
bestuurskundige termen een
effectgericht
beleidsinstrument. Met behulp
van een omgevingswaarde
wordt een bepaalde kwaliteit
tot uitdrukking gebracht
waaraan een onderdeel van de
fysieke leefomgeving op een
bepaald moment en een
bepaalde plaats moet voldoen
of waarmee eisen worden
gesteld aan de staat van de
leefomgeving of een onderdeel
daarvan.

Opmerkingen en/of
samenvattingen
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Nummer artikel

OW artikel

OW motivatie
fysieke leefomgeving, maar
ook voor een concreet bepaald
gebied of een voorziening.
Omgevingswaarden kunnen
volgen uit Europese of andere
internationale verplichtingen
maar ook uit nationale,
provinciale of lokale
beleidsdoelen.

art 2.11 en 2.12
vaststellen
omgevings waarden

2.13 en 2.15
verplichte
omgevings waarden

2.11 Bij omgevingsplan kunnen
omgevingswaarden worden
vastgesteld. 2.12 Bij
omgevingsverordening kunnen,
met inachtneming van de
grenzen van artikel 2.3, tweede
lid, omgevingswaarden worden
vastgesteld.
Bij omgevingsverordening
worden met het oog op het
waarborgen van de veiligheid en
het voorkomen of beperken van
wateroverlast in ieder geval
omgevingswaarden vastgesteld
voor: b. de gemiddelde
overstromingskans.
2.15 Bij algemene maatregel van
bestuur worden met het oog op
het waarborgen van de
veiligheid, het beschermen van
de gezondheid en het milieu en
het beheer van natuurlijke
hulpbronnen in ieder geval a .de
kwaliteit van de buitenlucht, b.
de chemische en ecologische
kwaliteit... c. de kwaliteit van
zwemwater.
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4.1
decentrale regels

4.3
grondslag regels rijk

4.22
rijksregels
milieubelastende
activiteiten

OW motivatie

Regels over activiteiten
In het omgevingsplan, de
Decentraal, tenzij….
waterschapsverordening en de
omgevingsverordening kunnen
met het oog op de doelen van de
wet regels worden gesteld over
activiteiten die gevolgen hebben
of kunnen hebben voor de
fysieke leefomgeving.

1. Bij algemene maatregel van
bestuur worden regels gesteld
over de volgende activiteiten die
gevolgen hebben of kunnen
hebben voor de fysieke
leefomgeving: b.
milieubelastende activiteiten, d.
wateronttrekkingsactiviteiten, e.
mijnbouwactiviteiten,….. 2. Bij
algemene maatregel van bestuur
kunnen met het oog op de
doelen van de wet regels worden
gesteld over de volgende
activiteiten die gevolgen hebben
of kunnen hebben voor de
fysieke leefomgeving: a.
ontgrondingsactiviteiten,
1. De in artikel 4.3 bedoelde
regels over milieubelastende
activiteiten worden gesteld met
het oog op: c. het beschermen
van het milieu, waaronder het
beschermen van de
kwaliteit van lucht, bodem en de
chemische en ecologische
kwaliteit van watersystemen, het
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Op grond van de artikelen 2.4
tot en met 2.6 dient de
gemeenteraad een
omgevingsplan, het algemeen
bestuur van het waterschap
een waterschapsverordening
en provinciale staten een
omgevingsverordening vast te
stellen, waarin de regels over
de fysieke leefomgeving zijn
opgenomen.
Voor activiteiten die niet zijn
opgesomd kunnen geen
rijksregels worden vastgesteld.
Hiermee beoogt de regering de
onderwerpen waarvoor het
Rijk aan de lat staat om
algemene regels te stellen af
te bakenen ten opzichte van
de onderwerpen waarvoor
uitsluitend decentrale
overheden binnen hun
verordenende bevoegdheid
regels over activiteiten kunnen
stellen (artikel 4.1).

hier wordt vooral verwezen
naar de nu vigerende
milieuwetgeving

Opmerkingen en/of
samenvattingen
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OW artikel

OW motivatie
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Opmerkingen en/of
samenvattingen

zuinig gebruik van energie en
grondstoffen en een doelmatig
beheer van afvalstoffen.

Artikel 16.2
(omgevingsdocume
nten en daaraan te
stellen
vormvereisten)

20.12
landelijke voorziening
omgevings
documenten

20.18
wetenschappelijk
onderzoek van de
fysieke leefomgeving

Informatievoorziening
1. Omgevingsvisies,
programma’s,
omgevingsplannen,
waterschapsverordeningen,
omgevingsverordeningen en
projectbesluiten alsmede de
daarbij behorende toelichting of
onderbouwing, worden
aangemerkt als
omgevingsdocument.
1. Er is een landelijke
voorziening waarmee een ieder
langs elektronische weg kennis
kan nemen van
omgevingsdocumenten als
bedoeld in artikel 16.2.

Het stellen van deze eis houdt
verband met de eis dat de in
dit artikel bedoelde, als
omgevingsdocument aan te
merken besluiten en andere
rechtsfiguren aan een ieder
elektronisch beschikbaar
moeten worden gesteld. Hierop
heeft artikel 16.3, eerste lid,
betrekking...
Omgevingsvisies,
programma’s, regels en andere
besluiten die op grond van
artikel 16.2, eerste of tweede
lid, als omgevingsdocument
worden aangemerkt, en
dientengevolge op grond van
artikel 16.2, derde lid, de vorm
van een elektronisch bestand
zullen moeten hebben, worden
via de voorziening toegankelijk
gemaakt voor een ieder.
De reikwijdte van de
rapportage door het PBL wordt
bij ministeriële regeling
bepaald, omdat deze niet alle
onderdelen van de fysieke
leefomgeving zal betreffen,
maar het milieu in brede zin.

1. Het Planbureau voor de
Leefomgeving brengt ten minste
eenmaal in de vier jaar een
wetenschappelijk rapport uit,
waarin de ontwikkeling van de
kwaliteit van bij ministeriële
regeling aangewezen onderdelen
van de fysieke leefomgeving
wordt beschreven. 2. Onze
Minister van Onderwijs, Cultuur
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en Wetenschap brengt ten
minste eenmaal in de vier jaar
een wetenschappelijk rapport uit,
waarin de ontwikkeling van de
staat van cultureel erfgoed en
werelderfgoed wordt beschreven.
Artikel 20.20
(digitaal stelsel)

1. Er is een digitaal stelsel van
informatievoorziening over de
fysieke leefomgeving. 2. In het
digitaal stelsel worden
omgevingsdocumenten als
bedoeld in artikel 16.2 of andere
bij algemene maatregel van
bestuur aangewezen gegevens of
gegevensverzamelingen
opgenomen. 3. Bij algemene
maatregel van bestuur worden
regels gesteld over de
onafhankelijke kwaliteitsborging
en de beschikbaarstelling van de
omgevingsdocumenten,
gegevens of
gegevensverzamelingen.
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Het omzetten van het
Er is geen artikelsgewijze
groeiende data-aanbod in voor toelichting voor art. 20.20
besluitvorming relevante
gegevens over de fysieke
leefomgeving is een
kernopgave van de inzet van
digitalisering. 4.20.2 Het
belang van informatie.
Informatie vormt een cruciale
schakel bij de zorg voor de
fysieke leefomgeving. Het
gaat daarbij om drie typen
informatie: · informatie over
de toestand van de fysieke
leefomgeving; De informatie
over de toestand, activiteiten
en gevolgen; kunnen overheid
en belanghebbenden
gebruiken om toe te zien op
de kwaliteit van de fysieke
leefomgeving. De overheid
heeft dit type informatie nodig
voor het opstellen van
beleidsplannen, voor
beheertaken en voor het
nemen van besluiten...
Informatie over de fysieke
leefomgeving wordt inmiddels
vrijwel volledig digitaal
vastgelegd en in toenemende
mate ook langs digitale weg
uitgewisseld... In het
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Opmerkingen en/of
samenvattingen

wetsvoorstel is gekozen voor
het codificeren van de
bestaande situatie, die
daarmee als wettelijk
minimumniveau gaat gelden.
Het is echter niet de bedoeling
het daarbij te laten.
Besluit kwaliteit leefomgeving
(Bkl)

Het Bkl gaat over de kwaliteit
van de fysieke leefomgeving.
Het belangrijkste instrument is
de omgevingswaarde en het
omgevingsplan. Die
omgevingswaarden richten zich
op de veiligheid, de gezondheid en het milieu. Meest
relevante onderwerpen voor
deze rapportage zijn:
luchtkwaliteit, waterkwaliteit,
zwemwater. Daarnaast zijn de
instructieregels voor
omgevingsplannen en
verordeningen relevant. Het
begrip duurzaamheid wordt
drie maal genoemd, alle drie in
relatie tot de algemene
doelstelling van de
stelselherziening. De begrippen
natuurlijk kapitaal,
ecosysteemdiensten worden
niet genoemd. Het begrip ecosysteem/ecosystemen wordt
wel enkele malen genoemd.
Daarbij wordt dit gekoppeld
aan de algemene doelstelling
van de OW, aan geluidsbelasting, aan lucht-kwaliteit,
aan de EHS en de KRW.
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Doelstelling &
reikwijdte

OW artikel
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Artikelen over de reikwijdte van
In de samenvatting: algemene Logischerwijs is er dus in de
Opvallend dat hierin het
het BKL zijn er eigenlijk niet. Wel duiding van de regels die op
artikelsgewijze toelichting geen onderwerp duurzaamheid niet
wordt gesproken over het
basis van de OW worden
passage over de reikwijdte.
genoemd wordt. Het gaat niet
toepassingsgebied, en dat is dan gesteld. De Omgevingswet
verder dan beschermen en
vooral in geografische zin
gaat over beschermen en
benutten. Niet over duurzaam
(economische zone).
benutten van de fysieke
beschermen en benutten.
leefomgeving. ...vijf typen
maatschappelijke opgaven:
beschermen van kwetsbare
onderdelen (bijv. gebouwen)
….beschermen van onderdelen
van de fysieke leefomgeving
van nationaal belang (bijv.
defensieterrein, wegen) ...
zorg voor een aanvaardbare
kwaliteit (bijv. lucht, water)...
waarborgen kwaliteit waar een
ander aan zet is (bijv.
badgelegenheden)...
benadrukken van algemene
belangen in besluitvorming
(bijv. waterbelang). In de
inleiding van de hoofdtekst
wordt wel verwezen naar 'met
het oog op duurzame
ontwikkeling'.
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Nummer artikel
§ 2.2.1
Omgevingswaarden
kwaliteit van de
buitenlucht. Artikel
2.2
(omgevingswaarden
luchtkwaliteit)

OW artikel

OW motivatie

1. Voor de kwaliteit van de
buitenlucht gelden de
omgevingswaarden, genoemd in
de artikelen 2.4 tot en met 2.9.
3. Bij omgevingsplan of
omgevingsverordening kunnen
voor de kwaliteit van de
buitenlucht aanvullende
omgevingswaarden of afwijkende
omgevingswaarden die strenger
zijn dan de omgevingswaarden,
bedoeld in het eerste lid, worden
vastgesteld.
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Opmerkingen en/of
samenvattingen
In de artikelen over de
omgevingswaarden wordt
natuurlijk kapitaal niet
genoemd. Wél cultureel
erfgoed. Dat zal wel een
codificering van de huidige
situatie zijn. Toch zou je hier met het oog op duurzame
ontwikkeling - iets verwachten
over natuurlijk kapitaal. In de
n.v.t. wordt aangegeven dat
decentrale overheden
strengere of aanvullende
(andere parameters) kunnen
vastleggen. Dit gaat alleen
over de verplichte
omgevingswaarden. Kan de
decentrale overheid nu ook
omgevingswaarden vastleggen
voor niet verplichte
onderwerpen? Waarschijnlijk
wel: 'Omgevingswaarden
kunnen volgen uit Europese of
andere internationale
verplichtingen maar ook uit
nationale, provinciale of lokale
beleidsdoelen.' Uit de M.v.T.
OW: 'Gemeenten kunnen in
het omgevingsplan
omgevingswaarden
vaststellen...De bevoegdheid
tot het stellen van
gemeentelijke
omgevingswaarden geldt voor
zover op provinciaal of
rijksniveau geen
omgevingswaarden zijn
vastgesteld voor een onderdeel
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OW artikel

§ 2.2.2
Omgevingswaarden
waterkwaliteit. Artikel
2.10
(omgevingswaarden
waterkwaliteit)
§ 2.2.3
Omgevingswaarden
kwaliteit van
zwemwater. Artikel
2.19
(omgevingswaarden
zwemwaterkwaliteit)
Afdeling 3.3
Beheer van
watersystemen.
Artikel 3.20 (rangorde
bij waterschaarste)

OW motivatie

OW artikelsgewijs

Opmerkingen en/of
samenvattingen
van de fysieke leefomgeving,
of – als de provincie of het Rijk
in een bepaald beleidsveld wel
omgevingswaarden heeft
vastgesteld – uitsluitend voor
zover daarbij is bepaald dat de
gemeente aanvullende of
afwijkende omgevingswaarden
kan vaststellen.' Hieruit kan
worden afgeleid dat zolang er
geen omgevingswaarde voor
een bepaald onderwerp zijn
vastgesteld, er door het lagere
bestuursniveau een
omgevingswaarde kan worden
vastgesteld.

In deze artikelen worden Goede
ecologische toestand, Goed
ecologisch potentieel, Goede
chemische toestand, de goede
kwantitatieve en chemische
toestand van het grondwater en
de doelstellingen voor
waterwinlocaties geregeld
Hier wordt de klasse systematiek
voor zwemwaterlocaties
geregeld.

1. In geval van waterschaarste of
dreigende waterschaarste wordt,
gelet op de verdeling van het
beschikbare water over de
maatschappelijke en ecologische
behoeften, bij het beheer van
watersystemen de volgende
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Feitelijk een specifieke
toepassing van het
ecosysteemdiensten concept
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rangorde van behoeften in acht
genomen:
Afdeling 5.1
Artikel 5.22
(weging van het
waterbelang)

§ 5.1.4.1 Kwaliteit
van de buitenlucht en
§ 5.1.4.2 Geluid en
trillingen, § 5.1.4.5
Geur
§ 5.1.4.4
Bodemkwaliteit
§ 5.1.5.3 Ladder voor
duurzame
verstedelijking
Hoofdstuk 8
Omgevingsvergunningen
Hoofdstuk 10
Monitoring en
informatie

Instructieregels met het oog op
de evenwichtige toedeling van
functies aan locaties
1. In een omgevingsplan wordt,
voor zover dat betrekking heeft
op regels als bedoeld in artikel
4.2, eerste lid, van de wet,
rekening gehouden met de
gevolgen voor het beheer van
watersystemen. Daarbij worden,
voor een duiding van die
gevolgen, de opvattingen van het
bestuursorgaan dat is belast met
het beheer van die
watersystemen betrokken.
Minder relevant voor deze
rapportage

Niet ingevuld
Niet ingevuld
Geeft instructies over
voorwaarden te verbinden aan
milieuvergunningen
Geeft groot aantal technische
voorschriften over de monitoring

Hoofdstuk 11 Digitaal Niet ingevuld
Stelsel Omgevingswet
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Besluit activiteiten leefomgeving
(Bal)
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Opmerkingen en/of
samenvattingen
Het BAL gaat over activiteiten.
Het wijst die activiteiten die
onder de OW vallen aan, en
stelt technische en procedurele
eisen wanneer die activiteiten
uitgevoerd worden. Het is
daarom de vraag in welke
mate het BAL relevant is voor
de vraagstelling van deze
rapportage. Dat komt ook tot
uiting in algemene artikelen.
Een enkel artikel raakt wel
direct aan het thema natuurlijk
kapitaal. Dat betreft met name
de bodem-energiesystemen,
grondwateronttrekkingen en
ontgrondingen. In het BAL
komt de term 'duurzaamheid'
3 maal naar voren. Eenmaal
onder verwijzing naar de
doelstelling van de
stelselherziening OW, eenmaal
onder verwijzing naar de
doelstelling van het Bbl,
eenmaal in relatie tot
duurzame energie, en eenmaal
in relatie tot de duurzame
werking van
buitenschietbanen. De termen
'natuurlijk kapitaal' en
'ecosysteemdiensten' komen
niet in het BAL voor.
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Nummer artikel
Afdeling 2.1
Toepassingsbereik,
Artikel 2.2
(oogmerken),

Artikel 3.23
(aanwijzing
vergunningplichtige
gevallen)

OW artikel

OW motivatie

Gaan over milieubelastende
activiteiten en lozingsactiviteiten
op een oppervlaktewaterlichaam
of een zuiveringstechnisch
werk... met het oog op: a. het
waarborgen van de veiligheid, b.
het beschermen van de
gezondheid, c. het beschermen
van de kwaliteit van lucht,
bodem en de chemische en
ecologische kwaliteit van
watersystemen, d. het doelmatig
gebruik van energie en
grondstoffen, i. het voorkomen
en beperken van overstromingen
en wateroverlast, j. de vervulling
van de maatschappelijke functies
die op grond van de wet aan
watersystemen zijn toegekend.
1. Het verbod, bedoeld in artikel
5.1, tweede lid, van de wet, om
zonder omgevingsvergunning
een milieubelastende activiteit te
verrichten, geldt…...als het gaat
om het aanleggen en het
gebruiken van een open
bodemenergiesysteem.
Omgevingsbesluit (Ob)

OW artikelsgewijs

Opmerkingen en/of
samenvattingen
Alle verdere bepalingen zijn op
deze belangen gericht. Het
gaat daarbij dus vooral over
veiligheid, gezondheid en
verontreiniging. Bijv. de
zorgplicht

Het Ob gaat over verdeling van
bevoegdheden, over
procedures en over de
betrokkenheid van andere
partijen bij besluitvorming
onder gebruik van die
bevoegdheden. Het regelt ook
de digitalisering van
vergunningaanvragen en
meldingen, het aanleveren van
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Nummer artikel

art 3.27
onthouden
instemming

OW artikel

art 3.27 kadert de gronden voor
het onthouden van instemming
door de Minister voor Wonen en
Rijksdienst bij vergunning- of
maatwerkvoorschrift.

Pagina 58 van 62

OW motivatie

De instemming met
betrekking tot een
vergunningvoorschrift of
maatwerkvoorschrift tot
versoepeling van een regel uit
hoofdstuk 4 van het Besluit
bouwwerken leefomgeving,
kan op twee gronden worden
onthouden. ... Het betreft
hier het waarborgen van de
veiligheid, het beschermen
van de gezondheid en het
waarborgen van
duurzaamheid en
bruikbaarheid

OW artikelsgewijs

Opmerkingen en/of
samenvattingen
'gegevens en bescheiden'. Het
regelt geen zaken over het
DSO. het is in die zin dan ook
minder relevant voor deze
rapportage. Het begrip
duurzaamheid wordt drie maal
genoemd. Eenmaal in relatie
tot de doelstelling van de
stelselherziening, eenmaal in
relatie tot de continuïteit van
regels, en eenmaal in relatie
tot art 3.27 (zie regel 46). De
termen 'natuurlijk kapitaal' en
'ecosysteemdiensten' komen
niet in het Ob voor. De term
'ecosysteem' komt eenmaal
voor in relatie tot kaderrichtlijn
marien.
Niet relevant voor deze
rapportage
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Nummer artikel

OW artikel

OW motivatie

Besluit bouwwerken
leefomgeving (Bbl)
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OW artikelsgewijs

Opmerkingen en/of
samenvattingen
Het Bbl regelt bouwactiviteiten,
sloopactiviteiten en het gebruik
en in stand houden van
bouwwerken. Het bevat regels
over veiligheid, gezondheid,
duurzaamheid en
bruikbaarheid bij het
(ver)bouwen van een
bouwwerk, de staat van het
bouwwerk, het gebruik van het
bouwwerk en het uitvoeren
van bouw- en
sloopwerkzaamheden. Het is
een heel technisch besluit dat
doel- en middelvoorschriften
omvat, inclusief allerlei
normeringstabellen. Het begrip
duurzaamheid wordt vooral
ingevuld in relatie tot het
energiegebruik in de bouw.
Ook het toepassingsbereik van
het hoofdstuk over bouw- en
sloopwerkzaamheden spreekt
over duurzaamheid, maar de
strekking hiervan wordt niet
verder toegelicht. De termen
'natuurlijk kapitaal',
'ecosysteemdiensten',
'ecosysteem/ecosystemen'
komen in het Bbl niet voor.
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Nummer artikel

OW artikel

OW motivatie
In de samenvatting: algemene
duiding van de regels die op
basis van de OW worden
gesteld. De Omgevingswet
gaat over beschermen en
benutten van de fysieke
leefomgeving. Vijf typen
maatschappelijke
opgaven:...beschermen van
kwetsbare onderdelen (bijv.
gebouwen) ….beschermen van
onderdelen van de fysieke
leefomgeving van nationaal
belang (bijv. defensieterrein,
wegen) ... zorg voor een
aanvaardbare kwaliteit (bijv.
lucht, water)... waarborgen
kwaliteit waar een ander aan
zet is (bijv.
badgelegenheden)...
benadrukken van algemene
belangen in besluitvorming
(bijv. waterbelang). In de
inleiding van de hoofdtekst
wordt wel verwezen naar 'met
het oog op duurzame
ontwikkeling'.

Hoofdstuk 3
Bestaande bouw
Artikel 3.2
(toepassingsbereik:
oogmerken). Afdeling
3.4 Duurzaamheid en
bruikbaarheid

De regels in dit hoofdstuk zijn
gesteld met het oog op: c. het
waarborgen van duurzaamheid
en bruikbaarheid.
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OW artikelsgewijs

Opmerkingen en/of
samenvattingen

Het begrip duurzaamheid
wordt hier ingevuld in relatie
tot het energiegebruik in de
bestaande bouw.
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Nummer artikel

OW artikel

OW motivatie

OW artikelsgewijs

Hoofdstuk 4
Nieuwbouw Artikel 4.2
(toepassingsbereik:
oogmerken). Afdeling
4.4 Duurzaamheid

De regels in dit hoofdstuk zijn
gesteld met het oog op: c. het
waarborgen van duurzaamheid
en bruikbaarheid.

Opmerkingen en/of
samenvattingen
Het begrip duurzaamheid
wordt hier ingevuld in relatie
tot het energiegebruik in de
nieuwbouw.

Hoofdstuk 5
Verbouw en
verplaatsing van een
bouwwerk en
wijziging van een
gebruiksfunctie Artikel
5.2

De regels in dit hoofdstuk zijn
gesteld met het oog op: c. het
waarborgen van duurzaamheid
en bruikbaarheid.

Het begrip duurzaamheid
wordt hier ingevuld in relatie
tot het energiegebruik in de
verbouw.

Hoofdstuk 6
Gebruik van
bouwwerken Artikel
6.2
(toepassingsbereik:
oogmerken)

b. het waarborgen van
duurzaamheid, wat betreft: 1°.
de beschikbaarheid en
kenbaarheid van het energielabel
en de uitvoering van daaraan
verbonden aanbevelingen, en 2°.
de keuring van
airconditioningsystemen en
stooktoestellen.

Het begrip duurzaamheid
wordt hier ingevuld in relatie
tot het energiegebruik in het
gebruik van bouwwerken.

Afdeling 6.3
Duurzaamheid, §
6.3.1 Energielabel.
Hoofdstuk 7
Bouw- en sloopwerkzaamheden
Artikel 7.2
(toepassingsbereik:
oogmerken)

De regels in deze afdeling zijn
gesteld met het oog op: b. het
waarborgen van duurzaamheid
door het scheiden van bouw- en
sloopafval op een bouw- en
sloopterrein.

Voor de bouw- en
sloopwerkzaamheden worden
algemene regels gegeven met
het oog op veiligheid,
gezondheid, duurzaamheid en
bruikbaarheid. Deze regels
bestaan alleen uit prestatieeisen ofwel
middelvoorschriften en zijn
niet uitputtend.
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Er wordt geen nadere invulling
van het begrip duurzaamheid
gegeven.

Het begrip duurzaamheid
wordt hier ingevuld in relatie
tot het energiegebruik, het
energielabel
Het begrip duurzaamheid
wordt hier niet nader ingevuld,
maar waarschijnlijk gaat het
hier om besparing van het
gebruik van grondstoffen.

Contra-expertise op bepalingen van
radioactiviteit van afvalwater
en ventilatielucht van de kernenergiecentrale Borssele
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