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Het eerste nummer van InfoMil Perspectief 
van 2015! Inmiddels al editie 15.

En opnieuw een InfoMil Perspectief waarin 
we 8 onderwerpen van geheel verschillende 
aard voor het voetlicht brengen.

Een paar artikelen uitgelicht. Zo is daar een 
artikel over het rijden op waterstofgas. Naast 
de introductie van een nieuwe technologie is 
het verkrijgen van draagvlak voor de 
vulstations bij omwonenden uitermate 
relevant. U wordt geïnformeerd over de stand 
van zaken. 
In november 2014 is de NSL-Rekentool 
vernieuwd; de tool waarmee de 
luchtkwaliteit kan worden berekend. In het 
tweede artikel leest u wat er veranderd is.
Het derde artikel gaat over het steeds beter 
wordende Omgevingsloket online (Olo), 
terwijl het voorlaatste artikel gaat over de 
implementatie van de Landelijke 
Handhavingstrategie (LHS), die vanaf begin 
juni van kracht wordt. Alle bevoegde 
overheden en handhavingsinstanties kunnen 
vanaf dat moment handhaven op basis van 
een uniforme strategie. Deze LHS verbindt 
bestuurs- en strafrecht met elkaar. 
Samenwerking binnen het VTH-stelsel wordt 
daarmee cruciaal.
Het laatste artikel gaat over het 20-jarig 
bestaan van Kenniscentrum InfoMil. In dit 
jubileumjaar besteden we hier in de InfoMil 
Perspectief regelmatig aandacht aan. Om te 
beginnen blikken twee mannen van het 
eerste uur terug op hoe het allemaal begon. 

Ik denk dat de variëteit van artikelen u ook 
deze keer weer inzichten geeft. Wij gaan 
ondertussen aan de slag met de 
voorbereiding van InfoMil Perspectief 16.

Ik wens u veel leesplezier met versie 15.

Hans van der Steen
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Omgevingswijzer

Online vergunningverlening

Ondernemingsdossier

Kwaliteit vergunningverlening 

Implementatie LHS

20 jaar Kenniscentrum InfoMil 

InhoudsopgaveVoorwoord
Vanuit InfoMil

Op 1 april 2015 treedt Basisnet in werking.

Lees verder op de website en in InfoMil Perspectief | 12.
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Uitgelicht

Rijden op waterstof
Rijden op waterstof is een nieuwe technologie die nog niet klaar is 

voor de massamarkt, maar wel uit de onderzoeks- en ontwikkelingsfase 

is. In de gemeente Albrandswaard is de eerste stap gezet om een 

droomscenario op termijn te verwezenlijken. Lees verder >>

Actieplan Brandstofvisie

Online vergunningsverlening 
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Vrijwillig, maar niet vrijblijvend
De Landelijke Handhavingstrategie (LHS) verbindt het bestuurs- en 

strafrecht met elkaar. Zo kunnen betrokkenen op eenzelfde manier 

reageren op de beoordelingen van de inspecteurs. Wat betekent 

de vrijwillige, maar niet vrijblijvende implementatie van LHS in de 

praktijk?  Lees verder >>

Omgevingsloket online wordt steeds beter
Het Omgevingsloket (Olo) werkt al een aantal jaar naar tevredenheid en 

is helemaal ingebed in het vergunningentraject. Maar in voorbereiding 

op de komst van de Omgevingswet is er wel een doorontwikkeling 

nodig. Wat kan er beter?  Lees verder >>

Het begin: een vliegende start
In dit jubileumjaar besteden we in InfoMil Perspectief aandacht aan 

20 jaar geschiedenis van het Kenniscentrum InfoMil. Om te beginnen 

blikken twee mannen van het eerste uur terug op hoe het allemaal 

begon. Hoe zag de wereld er toen uit?  Lees verder >>

Implementatie LHS

20 jaar Kenniscentrum InfoMil 
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Het eerste openbare waterstofvulstation van Nederland, in Albrandswaard, langs de A15.

Rijden op waterstof heeft de toekomst. Op beperkte schaal al in de zeer nabije 

toekomst. De eerste stappen zijn gezet om een droomscenario op termijn te 

verwezenlijken. Zo staat in de gemeente Albrandswaard het eerste openbare 

waterstofvulstation van Nederland. Een direct resultaat van concrete plannen 

om met de inzet van alternatieve brandstoffen bij te dragen aan het SER Energie-

akkoord. In dat licht is het Actieplan Brandstofvisie in ontwikkeling.

Rijden op waterstof: 
we zijn op weg!

Actieplan Brandstofvisie
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Haalbare ambitie

Air Liquide heeft in Albrandswaard het eerste  
Nederlandse openbare waterstofvulstation voor zowel 
bussen als auto’s neergezet. Dit bedrijf is vanaf 1902 
actief in de wereld van industriële gassen en exporteert 
wereldwijd zijn zelf ontwikkelde waterstofvulstations. 
‘We hebben er een tijdje over gedaan om in Neder-
land een juiste locatie te vinden’, vertelt Jaap Oldenziel, 
manager public affairs. ‘Toen dat eenmaal was gelukt, 
hebben we heel intensief en goed samengewerkt met 
de betrokken partijen. Natuurlijk met de gemeente 
Albrandswaard, maar ook met Milieudienst Rijnmond, 
Veiligheidsregio Rotterdam en Rijkswaterstaat. Die 
samenwerking heeft ook geleid tot vroegtijdig contact 
met én draagvlak onder de omwonenden. Het is nog 
een lange weg tot een landelijk dekkend netwerk van 
waterstofvul stations, maar je moet ergens beginnen. En 
we weten nu wat er in Nederland bij komt kijken. Vanuit 
die gedachte moet de ambitie van 20 locaties in 2020 
haalbaar zijn.’

Rijkswaterstaat rijdt op waterstof

Sinds september 2014 heeft Rijkswaterstaat 2 dienst-
auto’s op waterstof (Hyundai). De actieradius van deze 
voertuigen is ongeveer 500-600 km. Ze kunnen in 
Nederland tanken in Albrandswaard en Helmond (bij de 
Automotive Campus). Rijkswaterstaat monitort ook de 
energie- en milieuprestatie van deze auto’s.

Waterstof kan door omzetting elektriciteit leveren. Dus 
geen verbranding zoals in een benzinemotor, maar op 
protonenuitwisseling. Elektrische auto’s met een water-
stoftank van 5 kilo krijgen daarmee een bereik dat gelijk 
is aan dat van een benzineauto. Meerdere fabrikanten 
produceren al jaren waterstofauto’s voor consumenten, of 
zijn druk bezig met het ontwikkelen ervan. De grote voor-
delen van rijden op waterstof zijn de onbeperkte beschik-
baarheid (in tegenstelling tot olie en gas) en geen uitstoot 
van schadelijke stoffen of gassen.

Stip aan de Nederlandse horizon
‘Rijden op waterstof is een nieuwe technologie die nog 
niet klaar is voor de massamarkt, maar wel uit de onder-
zoeks- en ontwikkelingsfase is’, legt Pieter Wouters, 
beleidscoördinator bij het ministerie van IenM, uit. ‘In 
dit tussenstadium vinden nu verschillende pilots plaats, 
om te ontdekken of rijden op waterstof ook in Nederland 
een duurzaam alternatief is. We praten over een bewezen 
concept. We hoeven het wiel dus niet opnieuw uit te 
vinden en we doen het ook niet alleen. In onder andere 
Duitsland, Japan, Californië, Denemarken, Engeland en 
Frankrijk worden ook stappen gezet om rijden op water-
stof te introduceren. Groot voordeel is ook dat we in 
Nederland de kennis en ervaring in huis hebben. Daarom 
is één stip aan de Nederlandse horizon om binnen 5 jaar 
20 waterstofvulstations te hebben gerealiseerd. Conform 
het nationaal plan voor de implementatie van waterstof in 
Nederland (NIP). Kortom, we zijn op weg!’    

Omwonenden zo vroeg mogelijk  
betrekken
Het waterstofvulstation in Albrandswaard is (sinds de 
zomer van 2014) te vinden langs de A15, afrit Rhoon. ‘Het 
traject van idee naar opening hebben we in 13 maanden 
doorlopen’, blikt Sander van Schagen, projectleider  
ruimtelijke ordening bij de gemeente Albrandswaard, 
terug. ‘En dat is gezien alle juridische en procesmatige 
stappen heel snel. Doorslaggevend daarin was dat we de 
omwonenden en gemeenteraad vrijwel meteen bij het 
proces hebben betrokken; nog voordat we een definitieve 
locatie op het oog hadden! Want om misverstanden te 
voorkomen, moet je als initiatiefnemer in de eerste plaats 
helderheid verschaffen over het fenomeen waterstof.  
Dat voorkomt spookverhalen. Dan volgen de vragen 
`waarom dit’ (een waterstofvulstation heeft impact op 
de omgeving) en `waarom daar’. Technisch gezien kan 
een bepaalde locatie een goede plek zijn, maar je wilt een 
match qua bereikbaarheid, landschappelijke inpassing, 
externe veiligheid en draagvlak. Laat naar de gemeente-
raad en burgers toe zien dat je je als gemeente kritisch 
opstelt. Zowel tegenover de initiatiefnemers, als tegen-
over onnodige bangmakerij over waterstof. En schroom 
niet om ervaringsdeskundigen om advies te vragen. Bel 
gewoon eens als je meer wilt weten, bijvoorbeeld naar 
onze gemeente!’ 
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Nieuwe versie NSL-Rekentool is in de lucht.

Recente verbeteringen

Het ministerie van IenM heeft besloten per 2014 van 
de NSL-Rekentool dé standaardimplementatie te 
maken voor de standaardrekenmethoden (SRM) 1 
en 2. Hiervoor zijn extra opties toegevoegd aan de 
rekentool. De recente verbeteringen zijn: 
•	 inlezen CAR-bestanden (v12.0) 
•	 invoergegevens weergeven en bewerken via een 

kaartviewer
•	 rekenresultaten weergeven in een kaartviewer 
•	 wegen vanuit het Nationaal Wegen Bestand (NWB) 

toevoegen aan de invoergegevens 
•	 extra stoffen (elementair koolstof (EC),  

NO2-uurnorm) doorrekenen

De NSL-Rekentool maakt gebruik van de database van de 
Monitoringstool NSL. Deze database bevat de jaarlijks 
door het ministerie van IenM bekendgemaakte generieke 
gegevens. Denk aan achtergrondconcentraties, emis-
siefactoren en meteorologische gegevens. In november 
is de NSL-Rekentool voorzien van een flinke uitbrei-
ding van functionaliteiten, met als doel verbetering van 
het gebruiksgemak. De NSL-Rekentool is hiermee een 
volwaardige opvolger van de modellen CAR en ISL2. 
Althans, dat is het uitgangspunt. In hoeverre leiden die 
verbeteringen in de praktijk tot de som der delen? Peter 
Duijn, vakspecialist ruimtelijk milieu van de gemeente 
Zaanstad, vertelt over zijn ervaringen. 

Dat moest toch makkelijk kunnen?
'Tot de update van november vorig jaar vond ik de tool 
niet werkbaar', valt Duijn met de deur in huis. 'Zo moest 
je op een gegeven moment een kopie maken van een 
bepaalde lijn in Excel. Die moest je op een of andere 
manier bewerken en dan weer terugbrengen in een ander 

document. Wat een gedoe. En dan moest je maar hopen 
dat het allemaal nog goed zat. Kortom, ik vond het alle-
maal behoorlijk bewerkelijk. En nu is er gewoon een 
applicatie, iets wat ik tijdens de gebruikersdagen altijd 
heb gepromoot. Want dat moest toch makkelijk kunnen?'

Echt een verbeterslag
Vorig najaar volgde Duijn de eendaagse cursus in het 
teken van de versie die in november verscheen. 'Dat was 
heel goed te volgen', zegt hij. 'Het was snel duidelijk dat 
er echt een verbeterslag is gemaakt. En in de praktijk is 
er duidelijk en goed mee te werken. Als je nu een plan 
hebt waarbij je de impact op de luchtkwaliteit wilt bere-
kenen, kun je de gegevens vrij makkelijk invoeren. Het is 
gewoon wat beter en eenvoudiger geworden. Dat zorgt 
niet alleen voor veel tijdwinst, maar het is ook duidelijker 
wat je doet. Eerst wist je niet goed waar je mee bezig was 
en hoopte je maar dat het goed was wat je deed, dat het 
klopte. Nu zie je precies wat je aan het doen bent, en dat 
is heel belangrijk. Het is voor mij duidelijk wat de aller-
nieuwste versie te bieden heeft!'

De NSL-Rekentool is het rekenkundig hart van de Monitoringstool. Deze tool biedt de mogelijkheid 
de luchtkwaliteit nabij wegen te berekenen, conform de uitgangspunten van de monitoring van het 
NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit). Afgelopen november is de vernieuwde 
gebruikersinterface verschenen, die het gebruik van dit rekeninstrument laagdrempeliger maakt.

Luchtkwaliteit

NSL-Rekentool: som der delen
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NSL-Rekentool: som der delen

De Omgevingswijzer,  
een praktisch instrument

Rijkswaterstaat wil bij de ontwikkeling van infrastructuur bijdragen aan een betere, 
gezondere en aantrekkelijkere leefomgeving. Omdat er vaak veel verschillende 
belangen spelen, is dat niet altijd eenvoudig. Duurzame gebiedsontwikkeling is 
tenslotte een complex samenspel tussen Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, 
waterschappen, marktpartijen en andere organisaties. 

De Omgevingswijzer (onderdeel van de aanpak Duurzaam GWW) is ontwikkeld 
door Rijkswaterstaat en helpt de verschillende belangen overzichtelijk in kaart te 
brengen. Met als doel tot een duurzame oplossing te komen voor het gebied. Door 
dit instrument wordt al vroeg in het proces duidelijk waar gezamenlijke doelen én 
kansen liggen; wat zag je eerder niet, maar komt dankzij de systematische aanpak 
nu in beeld? Ook gemeenten en provincies kunnen bij gebiedsontwikkeling de 
Omgevingswijzer inzetten.

Complex samenspel
'Er wordt volop gebruikgemaakt van de Omgevingswijzer', signaleert Renske 
Gillissen, projectleider Omgevingswijzer bij Rijkswaterstaat. 'Mensen weten elkaar 
steeds beter te vinden, en het spreken van één taal over duurzaamheid begint 
steeds meer gemeengoed te worden. Ik denk ook echt, omdat de Omgevingswijzer 
een gestandaardiseerde werkwijze is, dat we de maatschappij daar samen een 
dienst mee bewijzen. Maar we moeten wel altijd voor ogen blijven houden dat het 
instrument goed aansluit bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Daarom zetten 
we dit jaar weer een grote, inhoudelijke stap in de perfectionering van de Omge-
vingswijzer. En gebruikersfeedback is daarbij natuurlijk essentieel. Dus schroom als 
gebruiker niet ons te melden wat er beter kan!'

Totaalplaatje op netvlies
'We merken dat er vanuit de maatschappij steeds meer vraag is naar concrete duur-
zaamheidsresultaten', vertelt Omgevingswijzer-gebruiker Dietje van Eif, proces-
begeleider bij de gemeente Utrecht. 'Laatst nog bij de herontwikkeling van een 
terrein, waar we de kansen en bedreigingen voor woningbouw in kaart moesten 
brengen. Dan proberen we alle elementen in een zo vroeg mogelijk stadium 
met elkaar te verbinden, zodat er niet op het laatste moment iets komt boven-
drijven waar we niet omheen kunnen. Met de Omgevingswijzer komen sociale, 
ecologische en economische onderwerpen gelijkwaardig en expliciet  aan bod. 
Daarmee krijgen we dat totaalplaatje op het netvlies. Met als absolute meerwaarde 
het toenemende, onderlinge begrip. En er is niet alleen meer duidelijkheid over 
elkaars opgaves, maar ook meer enthousiasme over andermans ideeën. Daarin zit 
vooralsnog de grootste winst.'

Hoe meet je of een project duurzaam is? De Omgevingswijzer laat zien wat de 
effecten van projecten zijn op de omgeving. Om vervolgens te laten zien hoe we 
met slimme combinaties duurzame resultaten kunnen behalen.

Omgevingswijzer:  
kansen voor duurzaamheid

Duurzaamheid
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Een omgevingsvergunning digitaal kunnen 

indienen. Dat was het uitgangspunt bij de 

invoering van de Wabo op 1 oktober 2010. 

Voorzichtige schatters gingen uit van 1.400 

aanvragen per week. Sinds 1 april 2012 is ook 

de Waterwet onderdeel van het loket. Nu, 4,5 

jaar later, blijkt uit de ruim 3.600 aanvragen 

die er wekelijks binnenstromen, dat het 

Omgevingsloket goed werkt en helemaal is 

ingebed in het vergunningentraject. 

Nieuwe ontwikkelingen, zoals de Omgevingswet, maken 
doorontwikkeling van het loket noodzakelijk. Een hele 
klus, maar noodzakelijk, vindt bijvoorbeeld ook bouw-
bedrijf Heijmans. ‘Je kunt ons wel een grootverbruiker 
noemen’, zegt Simona Saldan, senior adviseur Vergun-
ningen bij Heijmans Integrale Projecten. Zij maakt deel 
uit van het Team Vergunningen & Ruimte van de afdeling 
Ontwerp en Advies. ‘Wij doen zo’n 7 vergunningaan-

vragen per week. Vrijwel dagelijks dus. Dit kunnen ook 
meldingen zijn in het kader van de Waterwet. Ik ben heel 
tevreden over het loket, maar ik weet ook wel waar nog 
winst valt te behalen …’ 

Voorbereiden op Omgevingswet 
Voor Saldan haar licht laat schijnen op de ontwikkeling 
van het Omgevingsloket online (Olo), zet releasema-
nager Olo, Riwka Meijer, een en ander in perspectief. ‘Alle 
betrokkenen hebben in de afgelopen 5 jaar veel ervaring 
opgedaan met het Omgevingsloket. In het begin was het 
even wennen, maar nu draait het loket al een aantal jaar 
heel stabiel en naar tevredenheid.’ 

Volgens Meijer zijn er nauwelijks technische verstoringen 
en geeft het loket een juiste vertaling van de landelijke 
wetgeving. ‘Het is mogelijk wijzigingen via releases steeds 
flexibeler door te voeren. Van de omgevingsvergunningen 
wordt zo’n 85% digitaal aangevraagd. Dat percentage blijft 
bij de watervergunningen en -meldingen iets achter, maar 
stijgt wel. Met de opgedane kennis en ervaring van al die 
jaren gaan we op weg naar een nog beter loket. En hoog 
op de agenda staat ook gebruiksvriendelijkheid in taal en 
structuur.’ 

Omgevingsloket online wordt steeds beter

Vergunningverlening

Welkomstscherm Omgevingsloket online (Olo)

Fly-over in aanbouw bij knooppunt Kerensheide (omgeving Geleen-Sittard)
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Binnenkort is volgens Meijer de leverancier van  
Omgevingsloket 3.0 bekend. Daarmee gaat de realisatie 
van het nieuwe portaal echt beginnen. ‘Want hoe goed 
het nu ook gaat, er is toch een doorontwikkeling nodig 
om het gebruiksgemak verder te verbeteren en de techni-
sche beheerlast te verminderen. We moeten ons boven-
dien voorbereiden op de komst van de Omgevingswet. 
Aan ons de taak om goed en snel in te spelen op nieuwe 
wet- en regelgeving binnen dit domein. En om ook goed 
te kijken naar de werkwijze en behoefte van de gebruiker. 
Daarom betrekken we bij de ontwikkeling een grote 
groep gebruikers. Zowel aanvragers als verantwoordelijke 
overheden.’ 

Belangrijkste winst
Saldan is sinds het prille begin betrokken bij de ontwik-
keling van het Olo. Zo maakte ze deel uit van de gebrui-
kersgroep, voor de lancering van het loket. ‘De belang-
rijkste winst sinds het Olo is voor ons natuurlijk dat 
wij vergunningaanvragen nu met één druk op de knop 
kunnen indienen’, vertelt ze. ‘Plus de mogelijkheid de 
status van je aanvraag te volgen, hoewel dat niet overal 
netjes wordt bijgehouden. Dat komt omdat gemeenten 
de aanvraag vaak in hun eigen systeem behandelen'. 
Saldan geeft aan dat haar collega’s die niet dagelijks een 
vergunningaanvraag doen, de vergunningcheck (en de 
toelichtingen daarbij) als heel prettig ervaren. ‘Met de 
vergunningcheck kan de gebruiker nagaan of hij voor zijn 
activiteiten een omgevingsvergunning of een waterver-
gunning nodig heeft, of een melding moet doen.’

Omgevingsloket online wordt steeds beter
Praktische en inhoudelijke  
verbeteringen
Saldan heeft nog wel wat concrete aandachtspunten en 
suggesties: ‘Dat heb ik met het oog op Olo 3.0 ook aange-
geven. Het is bijvoorbeeld niet wenselijk dat je bijlagen 
slechts één voor één kunt uploaden. Zo moesten we laatst 
voor de vergunning van een grote tunnel 1.400 bijlagen 
uploaden. En dat de bestandsnaam niet meer dan 40 
tekens mag bevatten, is ook een beperking. Wij koppelen 
aan elk bestand een documentnummer. En die zijn best 
lang. Nu moet je iedere bestandsnaam apart aanpassen, 
terwijl je die toevoegingen juist doet om het diegene die 
de aanvraag verwerkt, makkelijker te maken.’ 

Inhoudelijker van aard is het gebrek aan eenduidigheid 
bij het verstrekken van gegevens. ‘Bij het aanvragen van 
een kapvergunning, bijvoorbeeld. Dan vraagt het Olo 
naar de stamdiameter, terwijl het de gemeente om de 
stamomtrek gaat. En het verschilt ook weer per gemeente. 
Lijkt misschien een klein probleem, maar het kan tot een 
flinke verstoring in het aanleveren leiden. We zien daar 
dus graag meer eenduidigheid in.’ Tot slot geeft Saldan 
aan dat haar team graag betrokken blijft bij de ontwik-
keling van het Omgevingsloket. `Wij denken graag mee. 
Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de overige  
gebruikers, zoals burgers.’
Meijer herkent de genoemde verbeterpunten. ‘Het klopt 
dat er zaken in het loket anders moeten lopen. We gaan 
daar de komende tijd hard mee aan de slag. Wij zijn erg 
blij met de betrokkenheid van diverse gebruikers en 
kijken uit naar de intensieve samenwerking bij de door-
ontwikkeling van het loket.’

`De belangrijkste winst sinds het Olo is dat wij vergunning
aanvragen nu met één druk op de knop kunnen indienen.’
Simona Saldan, senior adviseur Vergunningen bij Heijmans Integrale Projecten
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Pilot door heel Nederland

Bouwend Nederland draait sinds eind februari 
van dit jaar proef met het Ondernemingsdossier. 
In totaal doen zo’n 50 bouwbedrijven door heel 
Nederland aan de pilot mee. 
Medio dit jaar besluit de brancheorganisatie of het 
zinvol is om het Ondernemingsdossier aan de rest 
van de 4.300 leden aan te bieden.

Sinds 2008 kent Nederland het Activiteitenbesluit. 
Hierin staan algemene milieuregels. Deze gelden voor 
de bedrijven die geen omgevingsvergunning nodig 
hebben. Ondernemers die willen weten aan welke regels 
zij moeten voldoen, kunnen dit online opvragen met 
de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Via vraag 
en antwoord komen zij te weten welke specifieke regels 
op hun bedrijf van toepassing zijn. Daarnaast kunnen 
bedrijven met de AIM een melding doen bij het bevoegd 
gezag en vereiste onderzoeken digitaal toevoegen.

De AIM is een mooi voorbeeld van een online regelhulp 
bedoeld om de administratieve lastendruk te vermin-
deren. Met hetzelfde doel werken overheden (ministeries 
van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu, 
Dictu en Rijkswaterstaat) en bedrijfsleven sinds 3 jaar aan 
de ontwikkeling van het Ondernemingsdossier. Hierin 
slaan ondernemers eenmalig bedrijfsgegevens op die 
voor toezichthouders van belang zijn. Vervolgens kunnen 
zij overheden toegang verlenen tot hun Ondernemings-
dossier. 

Rollen omgedraaid
Verschillende branche-organisaties helpen mee aan de 
ontwikkeling van het Ondernemingsdossier. Inmiddels 
werken zo’n 10.000 bedrijven met de online tool. Onlangs 
stapte ook Bouwend Nederland in. `Het Ondernemings-

dossier is een grote kans om op een 
praktische manier de regeldruk te 
verminderen. Het mooie is dat over-
heid en bedrijfsleven hierin samen 
optrekken’, vindt account manager 
Joppe Duindam van Bouwend 
Nederland. Volgens hem biedt het 
Ondernemingsdossier meerdere 
voordelen. `De rollen worden omge-

draaid. In het verleden moest een 
ondernemer naar verschillende 
digitale toezichthouders gaan. 

Nu geeft hij ze toegang tot zijn Ondernemingsdossier en 
komen ze naar zijn digitale omgeving. Toezichthouders 
zien welke acties de ondernemer heeft gedaan en kunnen 
het bedrijf op afstand controleren. Het aantal inspectie-
momenten neemt af, en dat scheelt beide partijen tijd. 
Bovendien heeft het dossier een managementfunctie. Een 
ondernemer ziet aan welke regels hij moet voldoen en 
kan hierop acties plannen en bewaken. Ook de uitkom-
sten legt hij in het dossier vast.’

Begrijpelijke taal
De AIM en het Ondernemingsdossier zijn aan elkaar 
gekoppeld. Hierdoor kunnen bedrijven ook de regels 
uit het Activiteitenbesluit in hun dossier opnemen. Om 
ondernemers verder te ondersteunen, is de inhoud die zij 
krijgen doorgestuurd, onlangs verbeterd, vertelt Dorothe 
Albers. Zij is programmaleider Activiteitenbesluit bij 
het ministerie van Infrastructuur en Milieu. `Tot nu toe 
ontvingen de bedrijven in hun dossier de letterlijke voor-
schriften uit het Activiteitenbesluit. Het probleem was 
dat deze meestal geschreven zijn in moeilijke juridische 
bewoordingen. Lastig te doorgronden als je niet gewend 
bent om met juridische teksten te werken. Daarom 
ontvangen de ondernemers voortaan behalve de voor-
schriften ook informatie waarin in begrijpelijke taal staat 
welke maatregelen zij moeten treffen om aan die voor-
schriften te voldoen. Een ondernemer snapt hierdoor veel 
beter wat er van hem verwacht wordt.’

Door de Activiteitenbesluit Internet Module en het Ondernemingsdossier moeten bedrijven minder tijd kwijt 
zijn aan het naleven van milieuregels. Bovendien zorgt de combinatie van beide online diensten voor een 
vereenvoudiging van het toezicht. Winst dus voor ondernemers én toezichthouders.

Lagere regeldruk voor  
ondernemers én toezichthouders

Ruimtelijke ordening
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De landelijke redactie standaardteksten omgevingsvergunning (voormalige IPO Kaderstelling)

Verbeter suggesties?

Wie afwijkt van de standaard-
teksten, hoeft hiervoor 
geen verantwoording af 
te leggen. Wel hoort de 
landelijke redactiecommissie 
graag verbetervoorstellen. 
Download een reactie-
formulier op de website 
van de landelijke redactie. 
Elk voorstel wordt in de 
commissie besproken.

'Een paar honderd A4’tjes.' Zoveel standaardteksten zijn er volgens Brune 
Riemeijer inmiddels geschreven voor de verschillende omgevingsvergunningen. 
Hij is voorzitter van de landelijke redactiecommissie die deze teksten sinds vorig 
jaar beheert. Onder de naam IPO Kaderstelling vergunningverlening werkten de 
provincies al langer aan de standaardisatie van vergunningsteksten. Maar met het 
ontstaan van 29 omgevingsdiensten ontstond volgens Riemeijer een unieke kans 
om het project te verbreden: niet alleen standaardteksten formuleren voor vergun-
ningen waarvoor de provincie bevoegd gezag is, maar ook voor de vergunningen 
die onder de gemeenten vallen. 'In het verleden was het met 12 provincies en bijna 
400 gemeenten ondoenlijk om te standaardiseren. Iedereen deed het op zijn eigen 
manier, waardoor er veel variatie bestond in de teksten van de vergunningen. Nu er 
29 uitvoeringsinstanties zijn, kunnen we veel beter tot afspraken komen. Uit elke 
provincie is 1 omgevingsdienst bij ons project betrokken.'

Gelijke behandeling
Door de standaardisatie beschikken gemeenten en provincies nu online over 
teksten die zij kunnen gebruiken bij het opstellen van omgevingsvergunningen. 
Volgens Riemeijer verbetert dit de kwaliteit en professionaliteit van de vergun-
ningverlening. 'De gedachte achter de standaardisatie is dat overheden op een 
uniforme manier hun vergunningen moeten maken. Zodat bedrijven er zeker van 
zijn dat gelijksoortige situaties overal in Nederland op dezelfde manier behandeld 
worden. Voor overheden werken de standaardteksten tijd- en kostenbesparend.'

Riemeijer, werkzaam bij Omgevingsdienst Regio Nijmegen, benadrukt dat de  
standaardteksten een hulpmiddel zijn. 'Gemeenten en provincies blijven bevoegd 
gezag. Er zullen altijd lokale verschillen zijn. En als een gemeente extra maatre-
gelen wil nemen om bijvoorbeeld geluidsemissies te reduceren, kan zij dat in de 
vergunning opnemen.' 

Teksten worden actueel gehouden door de 
landelijke redactiecommissie, die 6 keer 
per jaar bij elkaar komt. Ieder redactielid is 
verantwoordelijk voor een deel van de onder-
werpen en kan terugvallen op de kennis van 
collega’s bij de omgevingsdienst.  
De redactiecommissie wordt ondersteund 
door Kenniscentrum InfoMil.

Een landelijke redactiecommissie heeft standaardteksten gemaakt voor alle 
omgevingsvergunningen. Handig voor gemeenten en provincies, prettig voor 
bedrijven. Gelijksoortige situaties worden zo overal in Nederland op dezelfde 
manier behandeld.

Standaardteksten verbeteren 
vergunningverlening

Kwaliteit vergunningverlening

Lagere regeldruk voor  
ondernemers én toezichthouders
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Handhaving vormt het thema van het eerste gezamenlijke 
product. De Landelijke Handhavingstrategie (LHS) is 
opgesteld door:
•	 het Openbaar Ministerie (OM);
•	 het Interprovinciaal Overleg (IPO);
•	 de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);
•	 de Unie van Waterschappen (UvW);
•	 het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM);
•	 de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT);

Het Interprovinciaal overleg (IPO) en het Openbaar 
Ministerie (OM) namen eind 2012 het initiatief om 
een landelijke strategie op te stellen voor vergunning-
verlening, toezicht en handhaving (VTH); samen met 
alle bij het omgevingsrecht betrokken overheden 
en onder het Programma Uitvoering met Ambitie 
(PUmA).

Ontstaansgeschiedenis LHS

Vanaf 4 juni 2014 kunnen alle bevoegde 

overheden en handhavingsinstanties in 

Nederland handhaven op basis van een 

uniforme handhavingstrategie. Met als 

doel passend interveniëren bij (tijdens 

toezicht) gedane bevindingen. Want met de 

Landelijke Handhavingstrategie (LHS) kunnen 

betrokkenen op eenzelfde manier reageren op 

de beoordelingen van de inspecteurs. De LHS 

verbindt het bestuurs- en strafrecht met elkaar. 

Dit betekent in de praktijk dat samenwerking 

binnen het VTH stelsel cruciaal is.

Vrijwillig, maar niet vrijblijvend
De LHS is ontwikkeld vanuit het omgevingsrecht en heeft 
in eerste instantie betrekking op de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo) en de in artikel 5.1 van de 
Wabo opgenomen wetten, vooralsnog met uitzondering 
van de Kernenergiewet en de Wet bescherming Antarctica. 
‘Toepassing van de Landelijke Handhavingstrategie leidt 
tot afgestemd en effectief bestuurs- en/of strafrechtelijk 
handelen’, duidt Marc du Maine, van Kenniscentrum 
InfoMil. ‘Vanuit die achtergrond is de Landelijke Handha-
vingstrategie eind vorig jaar vastgesteld in het Bestuurlijk 
Omgevingsberaad’, vertelt hij. ‘Alle partners met een rol 
binnen het omgevingsdomein zijn daarin vertegenwoor-
digd (zie kader). Die zijn allemaal met elkaar in beraad 
gegaan en waren het er uiteindelijk over eens dat het 
goed is wanneer iedereen volgens de LHS handhaaft. Alle 
betrokken partijen hebben zich dus achter de implemen-
tatie geschaard.’ 

De strategie is breder toepasbaar dan alleen op het  
omgevingsrecht. Waar bevoegde overheden en hand-
havingsinstanties het zinvol achten, kunnen zij ook 
afspreken de Landelijke Handhavingstrategie te 
gebruiken. In de LHS wordt dit de ‘beoogde brede 
werking' genoemd. ‘Nee, de LHS heeft geen wettelijke 
status. De implementie is vrijwillig, maar ook weer niet 
vrijblijvend. Daar kan projectleider Jos Zanders meer over 
vertellen.’

De praktijk wil dit zelf zo 
Implementatie van de LHS is dus niet verplicht, maar 
ook niet vrijblijvend. Hoe zit dat, Jos Zanders? Lachend: 
‘Goede vraag,’ zegt de projectleider LHS, tevens werkzaam 
bij RUD Zeeland. De crux van de LHS is volgens hem dat de 

Op 4 juni 2014 is de LHS vastgesteld en vrijgegeven voor 
implementatie. Dat betekent in de eerste plaats dat de 
bevoegde overheden de LHS vaststellen als eigen strategie 
of hun eigen strategie compleet in lijn brengen met de 
LHS. Implementatie van de LHS betekent in de tweede 
plaats dat de bevoegde overheden en hun handhavings-
instanties, waaronder de omgevingsdiensten, maar ook 
de Nationale Politie, de LHS concreet gaan toepassen en 
leerervaringen gaan uitwisselen.

Implementatie Landelijke Handhavingstrategie: vrijwillig, maar niet vrijblijvend

Toezicht en handhaving regelgeving
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strategie is ontwikkeld vanuit de wensen van gebruikers. 
De strategie is tot stand gekomen op basis van bestaande 
strategieën en workshops met inhoudelijk betrokkenen. 
'We wilden geen discussie achteraf over het verplichte 
karakter van de strategie. We hebben de LHS voor gebruik 
aangeboden aan het bestuurlijk omgevingsberaad. Daar 
is de strategie voor toepassing vastgesteld. Tijdens die 
vaststelling is aanwezige partijen nadrukkelijk gevraagd: 
En nu? En het antwoord was eensluidend: We gaan dit 
doen! Kortom, mensen en organisaties hebben zich eraan 
gecommitteerd. 'De praktijk' wil dit zelf zo. Op basis van 
die intrinsieke motivatie bij de betrokken wordt deze  
strategie uitgerold.’

Belangrijk bij de implementatie is volgens Zanders wel de 
manier waarop provincies hun regierol gebruiken. ‘Veel 
gemeenten worden niet graag gestuurd en krijgen liever 
geen beleid opgelegd. Dat betekent de strategie afge-

stemd brengen en zeker niet opleggen. Het is dus zaak 
gemeenten op een positieve manier te stimuleren. De 
realiteit is gelukkig dat veel pijlen dezelfde kant op wijzen; 
het bevoegd gezag begrijpt dat het goed is deze strategie 
vast te stellen.’ 

Eigen waarneming en interpretatie
Een ander belangrijk aandachtspunt is dat de LHS volgens 
Zanders uitgaat van grote deskundigheid van de hand-
havers, die bovendien onafhankelijk denken en opereren. 
‘Dat is echt nieuw. Ze waren vaak gewend volgens proto-
collen te werken. Nu dit en straks dat. Terwijl de LHS veel 
meer uitgaat van eigen waarneming en interpretatie. 
Uiteraard wel volgens een bepaalde lijn, maar de LHS doet 
meer dan ooit een beroep op de professionaliteit en het 
beoordelingsvermogen van de handhaver.’

Zanders erkent dat het best even zal duren voordat deze 
manier van werken bij alle handhavers in het systeem zit. 
‘Ook dat is implementatie. Dat hoort bij het proces. Het 
is wel zo dat een groot aantal handhavers al gewend is om 
te werken met een soortgelijk matrixmodel. Toch is de 
LHS echt meer dan een matrix. De LHS gaat stapsgewijs 
dieper in op de optimale samenwerking tussen bestuurs- 
en strafrecht. Het verplicht handhavers zich af te vragen 
of (ook) ‘het andere bevoegd gezag’ betrokken moet zijn, 
en de handelwijze vast te leggen. Voorop staat dat we met 
deze strategie ambiëren in Nederland een gelijk speelveld 
te creëren voor alle bedrijven die worden geïnspecteerd!’ 

Implementatie Landelijke Handhavingstrategie: vrijwillig, maar niet vrijblijvend

•	 de Inspectie van het ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (I-SZW);

•	 de Nationale Politie en
•	 de vereniging van omgevingsdiensten 

(OmgevingsdienstNL).

Aanleiding voor een landelijke VTH-strategie is de 
uitgesproken wens van alle betrokkenen om de 
organisatie en uitvoering van vergunningverlening, 

toezicht en handhaving te verbeteren. Dit moet leiden 
tot meer rechtsgelijkheid en een ‘gelijk speelveld' 
voor bedrijven. Handhavende instanties treden 
dan bijvoorbeeld afgestemd op bij geconstateerde 
overtredingen. De maatschappij vraagt om respect voor 
haar rechtsgevoel, en wil een veilige, schone en gezonde 
leefomgeving. Daaraan kan een landelijke VTH-strategie 
bijdragen.

Henk van de Boer (links) en Gerrit van der Burg (rechts) reiken een exemplaar 
van de strategie uit aan staatssecretaris Mansveld.
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Kenniscentrum InfoMil 20 jaar

In 2015 bestaat Kenniscentrum InfoMil 20 jaar. 

Een jubileum dat we niet ongemerkt voorbij 

laten gaan. Om te laten zien hoezeer onze wereld 

en die om ons heen is, besteden we dit jaar in 

InfoMil Perspectief regelmatig aandacht aan onze 

geschiedenis. 

In dit 1e deel blikken twee mannen van het eerste uur 
terug op hoe het allemaal begon: Roel Salden en Kees 
van Haastrecht. Samen met (de afwezige) Willem Zwalve 
stonden zij in de jaren ’90 aan de wieg van Kenniscentrum 
InfoMil zoals we dat nu kennen: het centraal informatiepunt 
voor wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein. 

‘Ik weet nog dat het bloedheet was die eerste week’, 
begint Roel Salden (tegenwoordig Landelijk Directeur 
Wegverkeersmanagement bij Rijkswaterstaat). ‘In dat 
krappe hok aan de Grote Markt.’ Kees van Haastrecht (nu 
senior adviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland) knikt glimlachend. ‘Het oude Senter-gebouw. 
Dat zat al vol met mensen en toen moesten er nog 20 man 
bij, het was echt zoeken naar ruimte.’

Behoefte aan gestructureerde  
informatie
Enkele maanden daarvoor had Salden, toen werkzaam 
voor de Facilitaire Organisatie Industrie, die convenanten 
tussen overheid en industrie ondersteunde, contact 
gezocht met Van Haastrecht, bij Novem verantwoordelijk 
voor de milieuopdrachten. Ze kenden elkaar in die tijd 
niet eens zo goed. ‘Maar we wisten wel van elkaar’, lacht 
Van Haastrecht. ‘Willem Zwalve kende ik wel goed. Die 
deed min of meer hetzelfde werk als ik, maar dan  
bij Senter. Met als verschil dat Novem weliswaar  
exclusief voor de overheid werkte, maar daar toen, in 

tegen stelling tot Senter, geen onderdeel van was. Hoe dan 
ook, we hebben uiteindelijk met z’n drieën uitgedacht 
hoe dat kenniscentrum er ongeveer uit moest zien, en dat 
plan neergelegd bij het ministerie.’ ‘En binnen een paar 
maanden was het voor elkaar’, vult Salden aan.  

Vliegende start
Van Haastrecht schetst de achtergrond waartegen de 
ontwikkeling van één loket zich kon aftekenen. `In feite 
constateerde het ministerie van VROM dus dat er een 
aantal verschillende kenniscentra voor de uitleg van  
milieuregelgeving bestond, met de Facilitaire Organisatie 
Industrie in een aanpalende rol. Allemaal kleine clubjes 
dus. Terwijl in dat veld van milieuvergunningverleners 
en aanverwante partijen vrij veel behoefte was aan een 
goede, gestructureerde manier van informatie. Dat was 
onze uitgangspositie.’ 

En zo zag InfoMil (afkorting voor Informatiecentrum 
Milieuvergunningen) in 1995 het levenslicht; een samen-
voeging van enkele opdrachten van Senter en Novem, 
met daaraan toegevoegd de van het RIVM afkomstige NeR 
(Nederlandse emissierichtlijnen) en een informatiepunt 
bodemregelgeving. Betrokken medewerkers gingen mee, 
waaronder in de startfase Roel Salden. 

`Iedereen kreeg er meteen veel energie van’

Kees van Haastrecht en Roel Salden 

 
‘Het beoogde afdelingshoofd was in die periode niet 
direct beschikbaar’, weet hij nog. ‘Ik stapte net over naar 
een andere werkgever, maar mij werd gevraagd InfoMil 
dan in elk geval op te starten. En dat heb ik toen gedaan. 
Langer dan 2 of 3 maanden ben ik er niet bij betrokken 
geweest. Jij en Willem wel.’ ‘Klopt,’ zegt Van Haastrecht, 
‘maar niet in de organisatie zelf. Wij waren vanuit Senter 
en Novem de managementverantwoordelijken. InfoMil 
was als het ware onze gemeenschappelijke afdeling. En 
omdat we de meeste mensen konden behouden, maakten 
we een vliegende start.’  

`Leuk om te zien dat InfoMil totaal 
anders is dan toen we begonnen. 
En dat is maar goed ook!’
Roel Salden
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Kennis bundelen en  
interactie zoeken
Welke issues er in die tijd speelden? ‘Ik herinner me nog 
sterk de zware rol die werd gelegd bij gemeentelijke en 
provinciale ambtenaren’, zegt Salden meteen. ‘Wat je 
nu wederom ziet gebeuren, met de Omgevingswet. Kijk, 
de hele milieuwetgeving was vrij nieuw én gefragmen-
teerd. Deskundigen binnen gemeenten hadden steeds 
meer moeite om alles te overzien. Juist met het bij elkaar 
brengen van al die ondersteuning konden die ambtenaren 
voor al hun milieuvragen terecht bij een centraal punt. 
Dat was heel uniek. We ontlastten daarmee niet alleen de 
gemeentelijke en provinciale ambtenaren, maar ook die 
van het Rijk. Voor de uitvoering hebben we volgens mij 
een heel grote verandering teweeggebracht.’
   
Wat Van Haastrecht het meest is bijgebleven, was de sterke 
ambitie van het kenniscentrum om de klant, die vergun-
ningverlener, eenduidiger te bedienen. `We wilden echt 
één loket vormen. Dat was ook een duidelijke vraag vanuit 
het veld. Daarom is vanaf het begin gezocht naar goed 
contact met die klanten. Er is ook vrij snel een soort klan-
tenforum gekomen. Kortom, niet alleen zenden vanuit 
beleid, maar zeker ook de interactie zoeken naar wat de 
klant aan informatie nodig heeft.’
 
Verbondenheid medewerkers
Volgens beide heren wist de doelgroep het kenniscentrum 
al snel goed te vinden, gedreven door dat verlangen naar 
één loket. Met de telefoon uiteraard nog als het belang-
rijkste communicatiemiddel. ‘Dit kenniscentrum was 
bovendien niet alleen goed voor de klant, maar ook voor 
de medewerkers die bij InfoMil aan de slag gingen’, zegt 
Salden. ‘Die enorme onderlinge verbondenheid viel mij 
meteen op. Want ja, er kwamen tenslotte ook allemaal 
deskundigen bij elkaar. Die ook wel voelden en proefden 
dat je door die kennisbundeling veel kwaliteitsverbetering 
kon bereiken. Dus iedereen kreeg er – los van de bloed-
hitte die eerste week – meteen veel energie van.’

Van Haastrecht: ‘En die sfeer van een hechte club is zo 
gebleven. Veel sterker dan andere afdelingen binnen 
Novem en Senter was InfoMil iets aparts. Daar hadden wij 
vanuit managementoptiek weleens wat moeite mee. Want 
benutten jullie nou wel de kracht van die grote moeder-
organisaties? Maar InfoMil had vooral een dynamiek in 

`Iedereen kreeg er meteen veel energie van’

zichzelf. Mensen hadden die verwantschap nou eenmaal 
met elkaar. En dat is ook na alle fusies zo gebleven. Die 
houding van: kom niet aan InfoMil! Het is snel een sterk 
merk geworden en dat is het naar mijn idee nog steeds. 
Wanneer je de naam InfoMil ergens laat vallen, weten 
mensen waar je het over hebt. Daarom is het ook belang-
rijk dat InfoMil z’n eigen profiel houdt.’

Schakeldag 2015;  
'Succes van de wet zit in de uitvoering'

Op 25 juni 2015 wordt u, in het Beatrixtheater in 
Utrecht, bijgepraat over alle ontwikkelingen op 
het gebied van milieu en ruimte. Bijvoorbeeld over 
veranderingen in wet- en regelgeving. En over het 
huidige omgevingsbeleid en de vorderingen in het 
wetgevingstraject van de Omgevingswet. Ook kunt 
u uitgebreid bijpraten en kennis uitwisselen met uw 
vakgenoten. 
Mis het niet en zet die dag alvast in uw agenda! 
Inschrijving start medio mei 2015. Voor meer 
informatie: www.schakeldag.nl.

Prachtige basis
Salden noemt het ‘een voorrecht’ om aan de basis te 
hebben gestaan van wat nu staat als een huis. ‘Ik kijk 
met zeer veel plezier terug op de manier waarop dat toen 
gegaan is. Gaaf om dat in je loopbaan mee te mogen 
maken. Ik heb vandaag ook met veel plezier op de website 
gekeken, en het ziet er allemaal heel professioneel uit. 
Leuk om te zien ook dat InfoMil totaal anders is dan toen 
we begonnen. En dat is maar goed ook.’
 
‘Ik denk dat er een prima club is neergezet’, sluit Van 
Haastrecht af. ‘De uitdaging is natuurlijk om ook voor 
de toekomst de juiste formule te vinden om daarmee vol 
door te gaan. Alle waardering voor wat er nu staat, een 
prachtige basis om op door te bouwen.’ 

`Alle waardering voor wat er nu 
staat, een prachtige basis om op 
verder te bouwen.’
Kees van Haastrecht
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