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Klaas van Egmond 

Universiteit Utrecht 

Hoe komen we tot   

duurzame, gezonde en veilige  

regio’s ? 

Het  Probleem` (I&M) 
 

Complexe en versnipperde regelgeving per sector  geordend, gebrek 

aan overzichtelijkheid, voorspelbaarheid en samenhang; 

 

Slepende besluitvormingsprocessen, hoge onderzoekslasten, 

gedetailleerde plannen ; weinig ruimte voor politieke sturing, eigen 

verantwoordelijkheid, regionale differentiatie en innovatie; 

 

Onvoldoende samenwerking in bestuurscultuur en 

Problemen met kwaliteit uitvoering, kennis en kunde.  

 

+ 
Verwarring politieke en wetenschappelijke verantwoordelijkheden 

(bron van complexiteit) 
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Het Probleem (  ) 

 

- Onduidelijke bron- dan wel receptor benadering 

 

- Politieke (dus niet wetenschappelijke) legitimering van 

operationele doelen / randvoorwaarden vervaagt 

 

- Complexiteit te veel bij de  uitvoering gelegd 

 

- Te veel werkelijkheden (‘kaartbeelden’);  constructivisme 

 

- Benadering te veel juridisch; te weinig inhoudelijk bestuurlijk 

 

- Tijdgeest ! 
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De oplossing 
 

Volledige herziening 

  vereenvoudiging 

    Omgevingswetgeving 
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Doelstellingen: 
 

 

- Samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, 

besluitvorming en regelgeving,;  integraal omgevingsplan 

 

- Versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke 

leefomgeving. 

- Vereenvoudiging MER ; plan MER, project MER 

- Onderzoek alleen voor zover besluitvorming verbetert. 

 

- Bundeling, vereenvoudiging, harmonisering en modernisering van het 

omgevingsrecht  

 

- Vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte  
- actieve en flexibele aanpak m.b.t doelbereik fysieke leefomgeving,  

 optimaal verdelen gebruiksruimte 
 

 ‘Afwijkmogelijkheden zullen bijvoorbeeld worden verruimd in gebieden waar de 

gebruiksruimte geoptimaliseerd moet worden vanwege nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen of 

vanwege dreigende overschrijding van omgevingswaarden’ 
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Legenda

BRZO

BRZO Brabant

BRZO DCMR

BRZO Groningen

BRZO Limburg

BRZO NZKG

BRZO Nijmegen

Legenda

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

RUD Groningen

DCMR Milieudienst Rijnmond

RUD Limburg Noord

RUD Twente

RUD Drenthe

RUD Noord-Holland Noord

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstree k

RUD Zeeland

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

RUD IJsselland

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG)

RUD Zuid Limburg

Omgevingdienst Veluwe IJssel (OVIJ)

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Omgevingsdienst Brabant Noord

Omgevingsdienst Haaglanden

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingsdienst de Vallei

Fryske U ieringstsjinst Miljeu en Omjouwin g

RUD IJmond

Omgevingsdienst Rivierenland

Omgevingsdienst Midden-Holland

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ORA)

Omgevingsdienst Midden- en West Braban t

Omgevingsdienst West-Holland
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MER: Environment Social Health Impact Assessment 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=40_bgVdFaXMH-M&tbnid=Pbtdu-tq4SRrTM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.infopuntveiligheid.nl/Publicatie/DossierItem/7/2185/kaart-van-de-25-veiligheidsregios.html&ei=Tg-TUpCfHuTK0AW_34GQBQ&bvm=bv.56988011,d.d2k&psig=AFQjCNH6wzuMuX-TLU99K9tsGZUCS4GGFQ&ust=1385455535474485
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=FtJm3bQDIITliM&tbnid=tLnoMifKbGkWKM:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2009-07-GGD-regios-medium.png&ei=bBCTUoSxHeOQ1AWlwYH4Aw&bvm=bv.56988011,d.d2k&psig=AFQjCNEKxi8M5WrGYBdH7UtjqfI0hMMY4g&ust=1385455930857452
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Conclusies Decentralisatie: 

 

Fragmentatie en duplicatie van kennis is risico voor decentrale 

overheden én het Rijk 

 

 

Decentrale kennisbehoefte wordt integraler en strategischer ; 

 stapeling; sociaal-culturele ontwikkelingen; demografische krimp en 

arbeidsmarktontwikkeling belangrijk voor ruimtelijke ordening.. 

 

 

Aansluiting decentrale kennisvraag op (rijks)kennisaanbod verzwakt ; 

 In rijkskennisprogrammering nauwelijks ruimte voor vragen van 

decentrale overheden. 

 

 

 RIVM:    Jeannette Beck, Lia van den Broek en Olav-Jan van Gerwen  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=r6RnFMZn4s3tGM&tbnid=jIGz_mx1yNma0M:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2009-Waterschappen-medium.png&ei=o66VUtP-G_KPyQPrjYC4DQ&bvm=bv.57155469,d.bGQ&psig=AFQjCNFnXoPCRlfSqcJs4OES18FS49WL0w&ust=1385627654364516
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Inhoudelijke vereenvoudiging door: 
 

- Vereenvoudiging van het normenstelsel; vermindering redundantie 

 

- Harmonisatie van normen; beperkte ruimte voor normstelling door 

lagere overheden; rechtszekerheid; rol Brussel (EU)  

 

- Uniforme kartering van omgevingswaarden (normen); op één 

uniforme manier (letterlijk) in (digitale) kaart gebracht.  

 

- Ontwarring van schaalniveaus; de impact van activiteiten op de 

omgeving varieert sterk qua ruimtelijke schaal. Afweging dient op het 

juiste schaalniveau plaats te vinden.  

 

- Complexiteit onder te brengen bij enkele gespecialiseerde diensten 

en zodoende gemeenten deze complexiteit te besparen. 

Omgevingsgebruiksruimte  (cie Nijpels- MED) 
 

Regionaal ca. 4 omgevingsdiensten conform DCMR-model; 

 (fysisch-) geografische eenheid qua ruimtelijke afstanden, stroomgebieden, specifieke 

problematiek (Randstad) etc. 

 

 Vergunde ruimte bestaande vergunningen laten afnemen 
(techniek)   ruimte te maken voor nieuwkomers. 

 

De (complexe) koppeling omgevingscompartimenten (lucht, water, bodem, 

geluid, natuur, risico’s etc) wordt door de milieu- / omgevingsdienst uitgevoerd op basis 

van geharmoniseerde methoden. 

 

Jaarlijkse rapportage over de feitelijke situatie m.b.t. overschrijding 

omgevingswaarden; bijbehorende de omgevingsruimte (voor nieuwe activiteiten).  

 

Gemeenten vooral toepassing Algemene Regels. Daarbij wordt gebruik 

gemaakt van een digitaal landelijk systeem; versnelling vergunningverlening en meer 

transparantie.  
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Gegevensautoriteit 

Referentie-instituut 
Rijk;             omgevingsvisie 

 

 

Provincie;       omgevingsvisie 

 

 

 

Omgevingsdiensten 
Vergunningverlening 

Toezicht 

Handhaving 

Veiligheid\ 

Gezondheid  

 

Gemeenten;    omgevingsvisie 

 

Bestuur Kennis 

4 a 6  RUD’s BZRO-regio’s 
Externe veiligheid 

Rampenbestrijdig 

Arbeidsveiligheid 

Ruimte specifiek; 

terugkoppeling op bronnen 

 

 

 

 

 

Algemene regels 

Gegevensautoriteit 

 
 

• Vereenvoudiging normenstelsel; vereenvoudiging 

.  

• Monitoring omgevingswaarden en probleemverkennende monitoring. 
 

 

• Harmonisatie van rekenmethoden; ministeriële bekrachtiging; wettelijke 

basis; aanpassing aan de stand der wetenschap 
 

• Berekeningen omgevingsgebruiksruimte landelijk niveau, samen 

met de 4 regionale milieudiensten; ondersteuning bevoegd gezag. 
 

• Rapporteren van de overschrijdingen van de omgevingswaarden op 

landelijk niveau,; rapporteren aan de EU. 
 

• Ontwikkelen digitaal (GIS-)systeem, in samenwerking regionale diensten 

(en derden). Beschikbaar op alle bestuurlijke  niveaus  

• Onderdelen overheidsorganisatie, zoals Waterschappen voor de vergunningverlener 

niet zichtbaar.  
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MNP, Natuurbalans 2006, presentatie VKC LNV & VROM 19 

RUD / BZRO 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=Z7-AtxxanghkWM&tbnid=gjzM2lG2vxahRM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.infomil.nl/onderwerpen/ruimte/handreiking/milieuthema/geurbedr/bestemmingsplan/realiseren/&ei=mVqTUqeNBvL30gXzkYHYDQ&psig=AFQjCNGh3EYACiR29naCI7Wf84DuXQnJVA&ust=1385474911463316
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Conclusie 
 

-  Vermindering complexiteit   

 

- Respecteer bestuurlijk de inherente hierarchie in fysieke systemen 

 

- Ruimte voor politieke locale afweging binnen kaders hogere 

schaalniveau 

 

- Centralisatie,  harmonisatie van kennis en monitoring; 

  

- Organisatie 

 

 Gegevensautoriteit- referentie-instituut 

 Horizontale integratie op alle niveau; milieu, veiligheid, gezondheid etc 

 28 Omgevingsdiensten / Veiligheids regio’s 

 4 a 6 Regionale Uitvoerings Diensten (alle gebieden) 

 Gemeenten 

Epiloog:          De Tijdgeest 

 

- decentraal  

- markt 

- fragmentatie 

- complexiteit 
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Absoluut 
Idealisme 

Modernisme Post Modernisme 

Idealistisch 
Geestelijk 

Materialistisch 
Werelds 

Kerk 

Technologie 

Wetenschap 

Staat 

 Diversiteit 
 Individueel 
Regionalisering 

Uniformiteit 
Collectief 
Globalisering 

Subjectief 
Idealisme 

Kapitaal 

Transition towns 

Energieke samenleving 

 Diversiteit 

Kleine schaal 

De-centralisatie 

Idealistisch 

Immaterieel 

Uniformiteit 

Grote schaal 

Centralisatie 

Materialistisch 

Locale gerichtheid 

Opportunisme 

Verrommeling 

Locale gerichtheid 

Organische groei 
Planning 

Grand design 

Technocratisch 

Utilitarisme 

Optimalisatie 

Wetenschap 

(positivistisch) 

Staat 

Kerk 

Kapitaal 

Technologie 

Post- 

Modernisme 

Transition Towns 

Modernisme 

Subjectief 

idealisme 

Absoluut 

idealisme 

Oost Europese toestanden 
We kunnen het niet meer 

http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://tibetmirror.rsfblog.org/photos/medium_sarkozy_1.jpg&imgrefurl=http://tibetmirror.rsfblog.org/archive/2007/04/27/human-rights-sarkozy-to-press-china.html&usg=__-LgB2Qmk23lMzeZblAL8kIjiBD8=&h=328&w=490&sz=23&hl=nl&start=32&tbnid=j5IF6Pes6KCUdM:&tbnh=87&tbnw=130&prev=/images?q=sarkozy&gbv=2&ndsp=20&hl=nl&sa=N&start=20
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Absoluut 
Idealisme 

Modernisme Post Modernisme 

Idealistisch 
Geestelijk 

Materialistisch 
Werelds 

Kerk 

Technologie 

Wetenschap 

Staat 

 Diversiteit 
 Individueel 
Regionalisering 
Decentraal 

Uniformiteit 
Collectief 
Globalisering 
Centraal 

Subjectief 
Idealisme 

Kapitaal Complexiteit 

Tainter (2006): 

 

‘Sustainability is an active condition of 

problem solving,  

not a passive consequence of consuming less.’  
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Klaas van Egmond 

Universiteit Utrecht 

Zo komen we tot   

duurzame, gezonde en veilige  

regio’s ! 
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RIVM:   Ton de Nijs Piet van Zoonen , Wim van der Maas ,  Rob Maas .  

Eén digitale ingang (website) te ontsluiten ,                      ‘de laan voor de leefomgeving’,  

Signaal-kaarten 
 

Kanskaarten, die aangeven in welke mate een activiteit op een bepaalde plaats haalbaar is, 

 
 Integrale afwegingskaders  duurzaamheid, gezondheid en natuurlijk kapitaal 
 

 Vuistregels, die snel inzicht geven in de effecten van een plan of activi-teit,  
 

 Screeningstools; nagaan waar meer onderzoek en/of verfijnde afwegingen noodzakelijk 

 
 Milieu- toestand  (monitoring / modellering) 
 

Gestandaardiseerde toetsen,  
 

 Scenario’s 
 

Vergunde omgevingsruimte  
 

(Lokale) beleidsregels 
 

Legenda

BRZO

BRZO Brabant

BRZO DCMR

BRZO Groningen

BRZO Limburg

BRZO NZKG

BRZO Nijmegen



17 

Legenda

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid

RUD Groningen

DCMR Milieudienst Rijnmond

RUD Limburg Noord

RUD Twente

RUD Drenthe

RUD Noord-Holland Noord

Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstree k

RUD Zeeland

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

RUD IJsselland

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (NZKG)

RUD Zuid Limburg

Omgevingdienst Veluwe IJssel (OVIJ)

Omgevingsdienst Regio Nijmegen

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

Omgevingsdienst Brabant Noord

Omgevingsdienst Haaglanden

Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)

Omgevingsdienst Noord-Veluwe

Omgevingsdienst de Vallei

Fryske U ieringstsjinst Miljeu en Omjouwin g

RUD IJmond

Omgevingsdienst Rivierenland

Omgevingsdienst Midden-Holland

Omgevingsdienst Regio Arnhem (ORA)

Omgevingsdienst Midden- en West Braban t

Omgevingsdienst West-Holland

Tainter (2006): 

 

‘Sustainability is an active condition of 

problem solving,  

not a passive consequence of consuming less.’  
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Uniformiteit 
Collectief 
De Ander 

Diversiteit 
Individueel 
Ik 

Idealistisch 
Geestelijk 
Im-materieel 

Materialistisch 

Cultuur 
Kunst 

Zintuiglijk 

Rationeel 

Zakelijk 

Hedonistisch 

Institutionele 
Religie 

Spiritualiteit 

Aanbevelingen  (RIVM) 
 

Kennis- en informatiebehoefte rijks-systeemtaken vaststellen 
 

 

Meer inzicht krijgen in de uitvoering van het omgevingsbeleid 
het Rijk moet meer zicht krijgen op de uitvoering van het omgevingsbeleid door de 

decentrale overheden.  

 

 

De gezamenlijke beleidsopgaven en kennisvragen inventariseren; 
 ‘kennis volgt beleidsopgave’. Hoe willen gemeenten bijvoorbeeld doelstellingen 

voor mobiliteit, energie en natuurlijke hulpbronnen tegen elkaar afwegen?  

 

 

Kennis ontwikkelen door samen te werken 
 Op sommige beleidsterreinen opereert de Rijksoverheid parallel aan decentrale 

overheden in dezelfde regio’s; windparken op het land en voor de Natura 2000-

regelgeving.  

 

De bereikte kwaliteit transparant monitoren afrekenen achteraf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


