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Het derde nummer van InfoMil Perspectief 
van 2015 ligt hier voor u. 
Na de zomervakantie zijn we weer hard aan 
de slag gegaan om dit nummer voor u te 
maken.

Opnieuw een InfoMil Perspectief waarin we 
een groot aantal onderwerpen van geheel 
verschillende aard voor het voetlicht 
brengen.

Een paar artikelen uitgelicht. Zo is er een 
impressie van de Schakeldag 2015, waarin  
we dit jaar voor het eerst - naast overheden 
- bedrijven bij de middagsessies mochten 
verwelkomen. Net als vorig jaar hebben 
InfoMil en de programmadirectie Eenvoudig 
Beter de handen ineengeslagen om deze dag 
te organiseren. Ruim 900 bezoekers namen 
deel aan een zeer gevarieerd programma.

Een ander artikel gaat over de 
Programmatische Aanpak Stikstof. Bij ‘PAS’ 
gaan natuurbescherming en het op gang 
brengen van de vergunningverlening hand in 
hand. Overheden, bedrijfsleven en 
natuurorganisaties hebben voor deze aanpak 
de samenwerking gezocht. Het artikel doet 
alle ins and outs over deze aanpak uit de 
doeken.

We besteden in deze editie ook aandacht aan 
de Atlas Leefomgeving. Dit digitale 
instrument ontsluit omgevingsdata en sluit 
aan op twee trends: open data en 
digitalisering van het omgevingsrecht. Dit 
artikel geeft antwoord op de vraag wat de 
Atlas Leefomgeving voor uw werk kan 
betekenen.

Ik denk dat de variëteit van artikelen u ook 
dit keer weer verfrissende inzichten geeft. Wij 
zijn ondertussen alweer druk met de 
voorbereiding van InfoMil Perspectief 18.

Ik wens u veel leesplezier.

Hans van der Steen
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Uitgelicht

Iedereen klaar voor de start?
Ruim 900 mensen uit het veld kwamen in het Beatrix Theater in Utrecht 

samen voor een glimp van de nabije toekomst. Onder het motto: 

Het succes van de wet zit ‘m in de uitvoering. Een impressie van de 

Schakeldag 2015. Lees verder >>

Schakeldag 20154

8

Atlas Leefomgeving
De Atlas Leefomgeving biedt burgers en professionals informatie over 

de gezondheidsaspecten van de Nederlandse leefomgeving. Denk aan 

onderwerpen als luchtkwaliteit, waterkwaliteit en veiligheid. 

Lees verder >>

Natuur herstelt, boeren blij
Doel van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is de natuur 

herstellen en de vergunningverlening op gang brengen. De komende 

zes jaar moet blijken of deze combinatie van natuurbescherming en 

economische ontwikkeling werkt. Kortom, Nederland moet aan de 

slag.  Lees verder >>

Samen weten we meer
Vrijwel elk probleem waarvoor een uitvoerder zich ziet gesteld, is door 

een collega elders in Nederland al eens opgelost. Vanuit die gedachte 

werken Kenniscentrum InfoMil en Omgevingsdienst NL samen aan het 

opzetten van het Kennisnet. Onder het motto: Samen weten we meer.  

Lees verder >>

Kennisuitwisseling

Kennisinfrastructuur 

Programmatische Aanpak Stikstof
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De Schakeldag 2015 vond plaats in het Beatrix Theater in Utrecht. Na het plenaire ochtenddeel 
waaierden de deelnemers uiteen voor de workshops.

Het succes van de wet zit ‘m in de uitvoering. Zo luidde het motto van de Schakeldag 

2015 in het Beatrix Theater in Utrecht. Met als belangrijkste vraag:  

zijn vergunningverleners, handhavers, beleidsmedewerkers én het bedrijfsleven  

klaar voor de implementatie van de Omgevingswet? Ruim 900 mensen uit het veld 

kwamen eind juni samen voor een glimp van de nabije toekomst. 

Iedereen klaar voor de start?
Schakeldag
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Omgevingswet door de Tweede  
Kamer. En nu?

Vlak voor het zomerreces werd bekend dat de Tweede 
Kamer met een ruime meerderheid instemde met de 
Omgevingswet. 'Ik ben zeer verheugd dat de Omge-
vingswet is aangenomen door de Tweede Kamer', 
zei minister Schultz van Haegen. 'De wet is tot stand 
gekomen in samenwerking met de koepels, over-
heden, het bedrijfsleven en vele andere betrokken 
partijen. Dankzij de Omgevingswet hebben we 
straks 1 loket en 1 vergunning, doordat 26 sectorale 
wetten opgaan in deze wet. De wet gaat niet uit van 
verboden, maar nodigt juist uit tot ontwikkeling.' 
En dit levert de Omgevingswet de Nederlander 
concreet op.

De aanwezigen zitten in het pluche van de grootste zaal 
van het Beatrix-theater wanneer dagvoorzitter Maarten 
Bouwhuis (journalist en presentator van BNR Radio) om 
10 uur het podium bestijgt. Hij verwelkomt het publiek, 
dat hier vanuit alle windrichtingen is neergestreken; van 
gemeenten, en milieudiensten, tot provincies, ministe-
ries, waterschappen én bedrijven.

Buzztalk
Maarten Bouwhuis vertelt wat men van deze dag kan 
verwachten. Daarna kondigt hij Arjan Nijenhuis aan, 
plaatsvervangend directeur van het programma Eenvoudig 
Beter van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
Voordat hij de actualiteiten doorneemt, maakt hij eerst 
duidelijk wat tijdens zijn presentatie de rol van het 
publiek is. Met het buzztalk-systeem kunnen zij, door 
contact te maken met een specifieke wifi-verbinding, via 
het scherm vragen stellen aan de spreker. Dat kan uiter-
aard anoniem. 'Dus waar normaal wordt gevraagd uw 
telefoon uit te schakelen, verzoeken we u nu juist uw 
telefoon te gebruiken!' Even later vult het grote scherm 
zich met een brij aan kleuren, namen en vragen vanuit het 
publiek.

Lezen en zien hoe de ochtend zich verder ontvouwde? 
Over de Schakeldag 2015 is een digitaal magazine 
gemaakt.

Record: ruim 80 middagsessies
Na het plenaire ochtenddeel volgt een middag die bol 
staat van inspirerende en informatieve sessies. Een record-
aantal van ruim 80 sessies, verdeeld over 4 sessierondes. 
De aanwezigen waaieren na de lunch dan ook uiteen 

naar alle hoeken van het Beatrix-theater. Op de website 
kunt u de presentaties van alle sessies vinden. Daarnaast 
verwijzen we u graag naar de fotogalerij.

Bedrijfsleven welkom bij workshops
Voor het eerst in de historie van de Schakeldag waren de 
middagsessies ook toegankelijk voor het bedrijfsleven. 
Een van de deelnemers was Karin Markerink, jurist bij Rho 
Adviseurs voor leefruimte. Daags na het evenement nam 
ze even de tijd om terug te kijken.

Rommy Bakker van VNG (staand, links) tijdens de workshop ‘Hoe kunnen 
marktpartijen bedrijven bewegen tot energiebesparing?'

Wat is je het meest bijgebleven van de Schakeldag 2015?  
'De grootsheid van de bijeenkomst, de hoeveelheid  
workshops en de open houding van het ministerie;  
zijn verzoek om mee te denken over de inhoud van de 
Omgevingswet en Algemene Maatregelen van Bestuur.' 

Karin Markerink, jurist bij Rho Adviseurs voor leefruimte
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Welke workshop vond je het meest de moeite waard en waarom? 
'Omdat ik relatief laat was met aanmelden, kon ik me niet 
meer voor de workshops van mijn eerste keus aanmelden. 
Neemt niet weg dat vooral de workshop over de wijzi-
gingen in het Activiteitenbesluit een heel concreet en 
helder overzicht gaf. De overige workshops waren wat 
lastiger te vatten in concrete toepassing. De workshop 
‘Implementatie Omgevingswet’ was bijvoorbeeld interes-
sant, maar omdat het een nog lastig grijpbaar onderwerp 
is, kan ik er niet direct iets mee.'   

In hoeverre voldeed de dag aan je verwachtingen? 'Ik had bij de 
inleiding over de Omgevingswet en de implementatie 
daarvan iets meer inhoud verwacht. Ergens begrijp ik het 

Het marktplein 
was wederom het 
verzamelpunt voor 
actuele informatie, 
informeel bijpraten 
met collega’s, de 
lunch en als kers 
op de taart de 
viering van 20 jaar 
InfoMil.

Ruud Groot, 
Omgevingsdienst De Vallei

'Dit is mijn vierde of vijfde 
Schakeldag. Deze editie 
voldeed aan mijn verwach-
tingen, op het plenaire 

ochtenddeel na. Weinig nieuws gehoord. Moet je 
dit wel zo blijven doen? Maak dan liever een aparte 
workshop over de Omgevingswet. In positieve zin 
heb ik veel gehad aan het gesprek bij de stand van 
Atlas Leefomgeving op het marktplein. Ik heb uitein-
delijk concrete afspraken gemaakt over het aanle-
veren van informatie over natte koeltorens! Al met al 
een waardevolle dag. Volgend jaar ben ik zeker weer 
van de partij.'

Manouk Staal,
Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG)

'Als VNG werken wij nu het 
ondersteuningsprogramma 
voor gemeenten uit. Om die 

reden was ik aanwezig op de Schakeldag. Ik vond het 
goed georganiseerd en denk dat de deelnemers een 
goed beeld hebben gekregen over de laatste stand van 
zaken. Wat mij opviel, is de toenemende behoefte 
aan informatie, maar vooral ook aan concrete hand-
vatten. Men wil graag weten wat er nou echt op ons 
af gaat komen. 2015 staat bij de VNG in het teken 
van bewustwording en verkenning en ik denk dat dit 
soort dagen daar zeker aan bijdraagt.'

wel, want er waren ook veel mensen die nog helemaal op 
nul stonden, maar voor mensen met meer achtergrond 
kwam er vrij weinig nieuws voorbij. De ene workshop 
vond ik nuttiger dan de andere, maar dat houd je natuur-
lijk altijd. De hele dag was tiptop georganiseerd.'

Met welk gevoel ging je naar huis? 'Niet met heel veel nieuwe 
kennis, maar wel met een goed gevoel. Onder andere 
vanwege de leuke opzet van de dag, met de vele informa-
tiestandjes en de vermakelijke dagvoorzitter. En bij de 
borrel heb ik verschillende leuke gesprekken gehad!'
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OMGEV I NGSWE T

Bouwstenen van het wetsvoorstel
Bij het ontwerpen van het wetsvoorstel is een aantal uitgangspunten gehanteerd. 
Deze zijn bepalend voor hoe wij omgaan met het omgevingsrecht.

Europees en internationaal recht is 
volledig geïntegreerd.

Huidige beschermingsniveau
is uitgangspunt.

Veiligheid en
gezondheid

De wet biedt gelijkwaardige bescherming.  

Bestuurlijke
taakverdeling

Heldere verdeling publiek en privaat

Rollen en 
verantwoordelijkheden

Afwegingsruimte voor maatwerk
Flexibiliteit

Zorgen voor naleving regels
Handhaving

EU-regelgeving
Burgers BedrijvenOverheden

Houding is: ‘ja, tenzij’ in plaats 
van ‘nee, mits’.

Vertrouwen

TOEZICHT &
HANDHAVING

De Omgevingswet helemaal in beeld? Bekijk nog meer handige infograpics.
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Natuurbescherming

zijn activiteiten op de natuur was. Nu is deze informatie 
verzameld in AERIUS. Stel, een boer wil uitbreiden. Hij 
voert dan in AERIUS zijn bedrijfsgegevens in – locatie, 
aantal dieren, type stal, uitbreidingsgegevens – en 
het rekenprogramma kijkt naar alle relevante Natura 
2000-gebieden in zijn omgeving. AERIUS berekent de 
stikstofdepositie en laat per hectare natuur zien wat de 

Tegelijk met het van kracht worden van de Programmati-
sche Aanpak Stikstof is AERIUS Calculator geïntroduceerd. 
Dit online rekenprogramma is volgens Mark Blomsma van 
de provincie Utrecht een grote stap voorwaarts. 'Voorheen 
moest de aanvrager van een vergunning in het kader van 
de Natuurbeschermingswet informatie opvragen over de 
natuurgebieden. Zo kon hij berekenen wat het effect van 

Online rekenprogramma AERIUS

Om de Europese natuurdoelstellingen te 

halen, moet de neerslag van stikstof in Natura 

2000-gebieden omlaag. Overheden, bedrijfsleven 

en natuurorganisaties werken samen in de 

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Doel: 

herstel van natuur en op gang brengen van 

de vergunningverlening. De PAS combineert 

zo natuurbescherming met economische 

ontwikkeling. De komende zes jaar moet blijken 

of het werkt.

Nederland heeft 166 Natura 2000-gebieden waarvoor 
Europese instandhoudingsdoelstellingen gelden. De 
neerslag van stikstof (depositie) is een van de belang-
rijkste belemmeringen om deze doelen te halen. Al jaren 
is er in veel Natura 2000-gebieden – om precies te zijn: 
133 – sprake van een overschot aan stikstof, waardoor de 
biodiversiteit er sterk achteruit is gegaan. De Europese 
regelgeving eist dat er geen verdere achteruitgang mag 
plaatsvinden. Kortom, Nederland moet actie onder-
nemen.

Reden waarom in juli van dit jaar de PAS van start ging. 
Het programma is opgezet door de ministeries van IenM, 
EZ en Defensie en de provincies. Het bedrijfsleven en 
natuurorganisaties participeren hierin. In het kader van 

het Natuurpact en ook binnen de PAS zal er flink worden 
geïnvesteerd in het herstel van de natuur. Tot en met 2017 
is 800 miljoen euro beschikbaar, daarna structureel 200 
miljoen euro per jaar. Voor alle Natura 2000-gebieden 
waarvoor de PAS geldt, zijn gebiedsanalyses opgesteld met 
daarin opgenomen herstelmaatregelen. Voorbeelden van 
herstelmaatregelen zijn het verwijderen van stikstof in 
de bodem door maaien of plaggen en het verhogen van 
de waterstand, zodat een gebied beter bestand is tegen te 
hoge depositie. 

Minder uitstoot
Tegelijkertijd neemt het bedrijfsleven maatregelen om 
de stikstofuitstoot terug te dringen. De agrarische sector  
moet als grootste veroorzaker (51 procent) van stikstof-
emissie in Nederland een belangrijke bijdrage leveren 
binnen de PAS. Staatssecretaris Dijksma van Economische 
Zaken sloot vorig jaar een convenant met de veehouders. 
Zij gaan ervoor zorgen dat de stikstofuitstoot in 2030 met 
10 kiloton is verminderd, een afname van 10 procent. In 
de PAS staan hiervoor verschillende bronmaatregelen, 
zoals vee minder eiwitrijk voer geven, koeien langer in de 
wei laten staan en investeren in zogenaamde emissiearme 
stalvloeren. Dit is onder andere geregeld door de aanpas-
sing van het Besluit emissiearme huisvesting. Hierin staan 
de maximale emissiewaarden voor onder meer stikstof 
waaraan veehouders zich moeten houden.

Natuurlijk: voor wat hoort wat. Bijzonder aan de PAS is dat 
het natuurbescherming koppelt aan economische ontwik-
keling. Doordat er voor de natuur bron- en herstelmaat-
regelen worden genomen, kunnen bedrijven uitbreiden 
en investeren. De daling van de stikstofdepositie mag 
voor een deel worden ingezet bij nieuwe projecten of 
uitbreidingsplannen waarbij stikstofemissie aan de orde 

Programmatische Aanpak Stikstof: natuur herstelt, boeren blij

 8 | InfoMil Perspectief | september 2015

www.aerius.nl/
http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/handboek-water/thema%27s/waterkwaliteit-0/doelstellingen/
http://pas.natura2000.nl/pages/de-pas-in-het-kort.aspx
https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2013/09/18/economie-en-natuur-hand-in-hand-in-natuurpact
http://pas.natura2000.nl/pages/gebiedsanalyses-1.aspx
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/convenanten/2014/03/18/convenant-maatregelen-programma-aanpak-stikstof.html
http://www.infomil.nl/onderwerpen/landbouw-tuinbouw/nieuws/nieuwe-besluit/


is. Voor de agrarische sector geldt: 56 procent van de 10 
kiloton gaat terug naar de boeren. Zo is afgesproken in 
het genoemde convenant.

Vergunningverlening op gang
'Door deze koppeling moet de PAS de vastgelopen vergun-
ningverlening weer op gang helpen', zegt Mark Blomsma, 
beleidsondersteunend medewerker en vergunningver-
lener bij de provincie Utrecht. Hij is nauw betrokken bij de 
implementatie van de PAS in Utrecht. 'Het wettelijk kader 
voor het realiseren van de Europese natuurdoelen is in 
Nederland vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998. 
Dat betekent dat voordat de PAS van start ging, vrijwel alle 
agrarische en veel industriële bedrijven in de omgeving 
van een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied een vergun-
ning in het kader van de Natuurbeschermingswet moesten 
hebben. Doordat de stikstofdepositie in veel gebieden te 
hoog is, werden zulke vergunningen jarenlang vaak niet 
verleend of vernietigd door de rechter. Door de totaal-
aanpak van stikstof ontstaat er weer ruimte voor vergun-
ningverlening. De twee zijn wettelijk aan elkaar gekop-
peld: de bron- en herstelmaatregelen móéten uitgevoerd 
worden, anders stopt de uitgifte van vergunningen.'

Ontwikkelingsruimte in mol
Wie nu een activiteit met stikstofemissie wil verrichten, 
kan een beroep doen op de PAS. Per PAS-gebied wordt 
gewerkt met het begrip ‘depositieruimte’. Dit is de ruimte, 
uitgedrukt in aantal mol stikstofdepositie per hectare 
per jaar, die beschikbaar komt voor nieuwe economi-
sche ontwikkelingen. Een deel van de ruimte is gereser-
veerd voor autonome ontwikkelingen, zoals de groei 
van het autoverkeer, en voor prioritaire projecten die 
van nationaal of regionaal belang zijn, zoals aanleg van 
een snelweg. De ruimte die overblijft, kan worden uitge-

Programmatische Aanpak Stikstof: natuur herstelt, boeren blij
geven aan andere economische ontwikkelingen. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt in ruimte voor meldingen 
(activiteiten met een stikstofdepositie van maximaal de 
grenswaarde van 1 mol per hectare per jaar) en ruimte 
voor vergunningen, de zogenaamde ontwikkelingsruimte 
(vergunningaanvragen voor activiteiten met een depositie 
hoger dan de grenswaarde).  

De eerste PAS-periode loopt van 2015 tot 2021. In de eerste 
3 jaar mag 60 procent van deze ontwikkelingsruimte 
worden uitgegeven, in de resterende 3 jaar 40 procent. 
De provincies en het Rijk zorgen als bevoegd gezag voor 
de toedeling. Wanneer alle ontwikkelingsruimte in een 
gebied is vergeven, kunnen er geen vergunningen meer 
afgegeven worden. De provincies hebben bepaald dat 
er binnen een PAS-periode maximaal 3 mol per jaar per 
hectare mag worden toegedeeld aan een individueel 
bedrijf. Door de (beperkte) ruimte moet de PAS niet alleen 
de economische ontwikkeling stimuleren, maar ook de 
investeringen in schonere productietechnieken.

Vergunning of melding?
De PAS vereenvoudigt de vergunningverlening. Aanvra-
gers kunnen hierbij gebruikmaken van het online reken-
programma AERIUS Calculator (zie kader). Bij de vraag of 
een activiteit vergunningplichtig is, rekent de PAS met een 
grenswaarde van stikstofdepositie. Als een bedrijf meer 
stikstofdepositie veroorzaakt, moet het een vergunning 
aanvragen. Is de depositie lager, dan volstaat een melding. 
Binnen de PAS is een aparte hoeveelheid van de depositie-
ruimte gereserveerd voor deze meldingen. Bij een stikstof-
depositie van minder dan 0,05 mol is een melding niet 
nodig. Ook voor bestaande situaties is een melding niet 
aan de orde.

belasting is van zijn bedrijf op het natuurgebied. Binnen 
enkele minuten krijgt de boer inzicht in de depositie en 
daarmee een beeld of hij kan uitbreiden. Er wordt name-
lijk direct duidelijk of hij een vergunning nodig heeft of 
dat hij de uitbreiding alleen hoeft te melden. Een melding 
kan hij direct doen in AERIUS.'
Ook de overheid maakt gebruik van AERIUS. Provincies en 

Rijksoverheid passen het programma toe bij het beoor-
delen van vergunningaanvragen. Daarnaast wordt per 
Natura 2000-gebied bijgehouden hoeveel meldingen er 
zijn gedaan, hoeveel vergunningen zijn verleend en hoe 
groot de stikstofdepositie en de depositieruimte zijn. 
Op deze manier wordt de kwaliteit van de 133 Natura 
2000-gebieden voortdurend gemonitord.
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Duurzame mobiliteit

Gezond wonen, werken en ontspannen

Milieuzones en sloopregelingen zijn 

voorbeelden van duurzame maatregelen 

om luchtvervuiling in steden tegen te gaan. 

Criticasters geven tegengas door vraagtekens te 

zetten bij het effect van die initiatieven. Tijd om 

het belang van duurzame mobiliteit nog eens te 

onderstrepen.  

Welke maatregelen dragen werkelijk bij aan een leefbare 
stad (zie kader Slimme en Gezonde Stad)? En welke lessen 
kunnen gemeenten, die niet met formele overschrijdings-
normen te maken hebben, hieruit trekken? Welke maat-
regelen zijn voor hen toepasbaar, zonder meteen over te 
moeten gaan tot een complete milieuzone? Bertien Oude 
Groote Beverborg van de gemeente Utrecht vertelt over de 
geleverde inspanningen binnen haar stad. Het Longfonds 
doet ook nog een duit in het zakje.

Aanzienlijke reductie
'Inwoners maken zich zorgen over hun gezondheid', 
vertelt Bertien Oude Groote Beverborg. 'De meeste inwo-
ners van Utrecht willen graag schone, gezonde lucht en 
staan achter invoering van drastische bronmaatregelen als 
milieuzones. Belangrijke maatregel is dat er met ingang 
van 2014 in Utrecht alleen Euro V/EEV-, Euro VI- en elek-
trische bussen rijden. Op wegen met een hoge businten-
siteit heeft de vervanging van de bussen geleid tot een 
aanzienlijke stikstofoxiden- en roetreductie. Verder leiden 
milieuzones voor vracht-, bestel- en personenvoertuigen 
tot een reductie over de hele stad.' 

Subsidies
Ter compensatie van het kopen van een duurzame auto 
zijn sloop- en vervangingssubsidies voor Utrechters 
aangeboden. Oude Groote Beverborg: 'Ook worden er 
geen nieuwe parkeervergunningen meer afgegeven voor 
voertuigen die niet aan de toelatingseisen van de milieu-
zone voldoen. Ondertussen zetten we al een aantal jaren 
in op alternatieve vervoerswijzen als fiets en ov, maar 
waar dat niet kan, wordt ingezet op zo schoon moge-
lijk. Zo stimuleren we de verschoning en bundeling van 
goederenvervoer en stadsdistributie. En zetten we in op 
stimulering van schone en elektrische voertuigen door 
subsidies en realisatie van oplaadinfrastructuur. Een snel-
lere verduurzaming van het stedelijk wagenpark draagt
ook bij aan de doelen van de Duurzame Brandstofvisie
(uitwerking Energieakkoord voor voertuigen/brand-
stoffen).' 

Ontmoediging autoverkeer
Aanvullend op dit alles, ontmoedigt de stad Utrecht 
doorgaand autoverkeer door de binnenstad en verbetert 
zij de doorstroming om stagnatie te verminderen. 'Bij 
deze laatste maatregel plaats ik wel een kanttekening. De 
ervaring leert dat verbetering van de doorstroming een 
aanzuigende werking heeft op verkeer. Daarom zijn we 

Bertien Oude Groote Beverborg, gemeente Utrecht
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Gezond wonen, werken en ontspannen
Slimme en Gezonde Stad 
De Rijksoverheid vindt het belangrijk dat inwoners 
van steden gezond kunnen wonen, werken en 
ontspannen. Hierbij horen onder andere een betere 
luchtkwaliteit, weinig geluidsoverlast en een slimme 
en gezonde inrichting van de stad. Een betere 
kwaliteit van de leefomgeving draagt bij aan een 
goede concurrentiepositie. Het programma Slimme 
en Gezonde Stad (SGS) werkt met andere partijen aan 
een gezonde leefomgeving in steden. Het ministerie 
van IenM werkt hierin samen met gemeenten, 
kennisinstellingen en binnenkort ook met bedrijven 
en maatschappelijke organisaties. Wilt u de 
ontwikkelingen volgen en uw kennis en ervaringen 
delen? Word dan lid van de LinkedIn groep ‘Netwerk 
slimme en gezonde stad'.

erg terughoudend in het realiseren van groene golven 
over langere trajecten. Streven is juist om het verkeer 
rond, in plaats van door de stad te sturen. Ontmoediging 
van autoverkeer op bepaalde routes heeft nu meer priori-
teit dan verbetering van de doorstroming. Verder maken 
we afspraken met werkgevers om andere vervoerswijzen 
en thuiswerken te stimuleren. En zetten we in op auto 
delen. Deze brede inzet op maatregelen maakt dat in 
Utrecht nu al een paar jaar een daling zichtbaar is van het 
aantal overschrijdingen van de Europese grenswaarden. 
De prognoses laten zien dat we ze gaan halen. Ook na het 
NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwali-
teit) gaan we door met het verbeteren van de luchtkwali-
teit. De gemeenteraad heeft zich recent uitgesproken om 
te streven naar de norm van de WHO (Wereldgezondheids-
organisatie). Er is nog een flinke weg te gaan!'
 
Verhuizen soms enige optie

Christine Strous van het Longfonds 
(voorheen Astma Fonds) legt uit 
waarom de urgentie van duurzame 
maatregelen tegen luchtvervuiling nog 
altijd zeer hoog is. 'We horen van veel 
longpatiënten dat de lucht voor hen 

niet gezond is. Voor sommige mensen met een longziekte 
is verhuizen de enige optie, omdat ze ziek worden van 
vieze lucht. Zij zijn bijvoorbeeld verder van een drukke 
weg af gaan wonen, of richting Groningen of Drenthe. Op 
een plek waar ze minder ziek zijn en minder medicijnen 
hoeven te gebruiken. Het Longfonds wil dat niemand 
meer ziek wordt door wat hij of zij inademt.'

Bewustwording
Luchtvervuiling veroorzaakt en verergert longziekten als 
astma en COPD. Toch is er volgens Strous bij het grote 
publiek nog altijd weinig kennis over luchtvervuiling. 
'Mensen die nergens last van hebben, denken dat we in 
Nederland niet mogen klagen over de luchtkwaliteit. Als 

niet-patiënt merk je het vaak niet als de lucht vies is. Wat 
niet wil zeggen dat het gezond voor je is, maar je hebt het 
gewoon niet door. Die bewustwording is in Nederland 
dus niet groot. Wij zien het als onze taak om daarmee aan 
de slag te gaan. Door mensen te betrekken en hen als het 
ware verantwoordelijk te maken voor de luchtkwaliteit in 
hun eigen leefomgeving.'

Gevoelige groepen beschermen
Strous vindt het belangrijk dat de overheid de luchtvervui-
ling aanpakt. Het Longfonds ziet dan ook graag dat er in 
Nederland verder wordt gekeken dan de huidige normen 
voor luchtvervuiling en dat we toewerken naar de WHO-
advieswaarden. 'Milieuzones spreken ons ook erg aan, 
zeker als ze in combinatie met sloopregelingen worden 
ingevoerd. Alleen al de bewustwording is enorm én je 
doet daadwerkelijk iets aan het verminderen van de vieze 
lucht. Daarnaast is het belangrijk om gevoelige groepen te 
beschermen tegen de aanwezige luchtvervuiling, bijvoor-
beeld door scholen en kinderdagverblijven niet langs 
een drukke verkeersweg te plaatsen. Het Longfonds wil 
gezonde longen gezond houden en de kwaliteit van leven 
van longpatiënten verbeteren. Gezonde lucht is daarbij 
essentieel.'
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Kennisuitwisseling

De Atlas Leefomgeving bevat ook een stuk ‘beleving’ 
via geluid- en geurhinderkaarten. De kaartgegevens zijn 
afkomstig van de GGD-monitor uit de periode 2008-2010. 
Op de kaarten ziet u het percentage van de bevolking per 
gemeente dat ernstig gehinderd is door geluid van weg-, 
vlieg- of treinverkeer, brommers of industrie of door geur 
van wegverkeer, landbouw en veeteelt, industrie en open 

haarden. Bekijk bijvoorbeeld de kaart Geluidhinder van 
buren. De kaarten kunt u vinden in de kaartenbibliotheek 
onder de thema’s geluid en lucht.

Naast de klassieke milieuthema’s zet de Atlas 
Leefomgeving bijvoorbeeld cultureel erfgoed op de kaart. 
Maar ook natuurgebieden en fietsroutes (onder het 

Hinder, maar ook recreatie op de kaart

Je herkent het vast: je hebt een prachtig plan 

gemaakt. Niets meer aan doen, zou je zeggen. 

Jammer dat die collega’s van andere afdelingen 

dan toch weer de vinger op de zere plek leggen. 

Lekker is dat, kun je weer opnieuw beginnen. Als 

je dat had geweten … 

Maar wat blijkt, de informatie die ontbreekt, lag 

al die tijd voor het oprapen! Je wist alleen niet 

waar. Of je wist dat wel, maar je had er nog nooit 

mee gewerkt, dus laat maar. Zonde. En nergens 

voor nodig. 

De Atlas Leefomgeving biedt burgers en professionals 
informatie over de gezondheidsaspecten van de Neder-
landse leefomgeving. Dit digitale instrument toont 
elementen die van invloed zijn op ons lichamelijke en 
geestelijke welbevinden. Elementen die van plek tot plek 
verschillen en daarmee een zogeheten ‘ruimtelijke compo-
nent' hebben. Thema's zijn onder andere luchtkwaliteit, 
waterkwaliteit en veiligheid. De informatie wordt aange-
boden in de vorm van tekst, maar vooral ook in de vorm 
van interactief kaartmateriaal.

Motor
'De Atlas Leefomgeving maakt het werkende leven effi-
ciënter', meent Nico van den Berg, relatiemanager bij 
Rijkswaterstaat. Volgens hem sluit deze ‘motor achter het 
ontsluiten van leefomgevingsdata’ bovendien aan op twee 
trends: open data en digitalisering omgevingsrecht. 'Het 
uitgangspunt bij open data is om bij de overheid beschik-
bare gegevens openbaar te maken. Maar vaak gaat het dan 
om een brij aan gegevens waar de leek niets mee kan. In 
de Atlas is alles in een presentabele vorm gegoten. Je hoeft 
alleen nog maar te klikken.'

Glimp van de toekomst
En wat betreft de digitalisering van het omgevingsrecht: 
de Atlas Leefomgeving biedt als het ware een glimp van 
de toekomst. Als een soort voorloper op de digitale 
ondersteuning van de Omgevingswet, ook bekend als de 
Laan van de Leefomgeving. 'Een serieuze kennisuitwis-
seling, maar een onschuldige manier van kennismaken 
en oefenen. Doe je met Atlas mee, dan bevind je je in de 
proeftuin om je data op orde te krijgen. Ondertussen heeft 
de rest van de maatschappij er ook iets aan. Wat wil je nog 
meer? Waarom zou je niet meedoen?' 

Atlas Leefomgeving: scheelt tijd, geld én energie

Monumenten en  
ander cultureel erfgoed in 
Nederland

Waar is veel geluid, overdag 
of ’s nachts? En waar is het 
juist stil?

Via deze afbeeldingen heeft u directe toegang tot gefilterde 
informatie en kaarten.
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thema ‘groen’). In de toekomst volgen andere recreatieve 
routenetwerken, zoals wandelroutes. Zo kunnen burgers 
hun leefomgeving van verschillende kanten in beeld 
zien. En voor de overheden kan dit nuttig zijn voor het 
inplannen van werkzaamheden of het projecteren van 
nieuwe wegen of woonwijken.

Ruimte voor samenwerking
Professionals die zich bezighouden met ruimtelijk 
ontwerp, het milieu en de volksgezondheid, kunnen meer 
van elkaar profiteren bij het vormgeven van een gezonde 
leefomgeving, blijkt uit recent onderzoek van het RIVM en 
de Universiteit van Eindhoven. Welke rol kan de Atlas Leef-
omgeving hierin spelen? 'Die combineert de beschikbare 
informatie vanuit al die verschillende werkvelden', vertelt 
Corine Quarles van Ufford, coördinator van de Atlas Leef-
omgeving namens de provincie Gelderland en BIJ12. 'Op de 
Atlas kun je niet alleen ruimtelijke plannen vinden, maar 
ook specifieke milieugegevens. Die kun je zo over elkaar 
heenleggen. Atlas biedt ruimte voor samenwerking.'

ontwerpen, kan in de kaartlagen van de Atlas vrij snel zien 
waar hij of zij rekening mee moet houden. Met zo’n omge-
vingsatlas kun je veel onnodige inspanning voorkomen. 
Scheelt veel tijd, geld en energie.' 

Oproep
Nijssen staat aan de vooravond van een onderzoek om te 
ontdekken op welke manier gemeenten en omgevings-
diensten nog beter bij de Atlas Leefomgeving kunnen 
aanhaken, als gebruiker of als bronhouder. 'De Atlas 
gebruiken is geen verplichting, het is een hulpinstru-
ment waar je veel baat bij kunt hebben. Het is alleen nog 
niet echt ingebed in werkprocessen van gemeenten. De 
oorzaak is vaak onbekendheid. Daarom willen wij vanuit 
Atlas nog scherper in beeld krijgen waar gemeenten qua 
informatie precies behoefte aan hebben. Dat is dus ook 
mijn oproep aan lezers. Wat mis je? Waar heb je iets aan?' 

Voor suggesties kunt u zich rechtstreeks richten tot Harry 
Nijssen.

Atlas Leefomgeving: scheelt tijd, geld én energie

Corine Quarles van Ufford, 
coördinator van de Atlas 
Leefomgeving namens de provincie 
Gelderland en BIJ12

Harry Nijssen, specialist in 
‘ontsluiten’ van geografische 
informatiesystemen

Signaalfunctie
Geestelijk vader van de voorloper van dit digitale wonder 
is Harry Nijssen, werkzaam bij de gemeente Deventer en 
gespecialiseerd in het ontsluiten van geografische infor-
matiesystemen. Hij ontwierp de regionale Milieu Atlas, die 
in Deventer al draaide toen de Atlas Leefomgeving nog in 
de kinderschoenen stond. 'De Atlas biedt een uitstekende 
signaalfunctie en kan heel nuttig zijn in het dagelijkse 
werk van gemeenten. Een planoloog of stedenbouwkun-
dige die voor een bepaald gebied een ruimtelijk plan wil 
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Informatie geven over Kennisnet tijdens Schakeldag 2015

Kennisnet verbindt medewerkers van omgevingsdiensten; 
het biedt een plek om elkaar te vinden, kennis te delen 
en samen oplossingen te vinden voor interessante vraag-
stukken. 'Vrijwel elk probleem waarvoor een uitvoerder 
zich ziet gesteld, is door een collega elders in Nederland al 
eens opgelost', verwoordt programmacoördinator vanuit 
InfoMil, André Peeters Weem. 'De kunst is nu ervoor te 
zorgen dat die mensen elkaar weten te vinden om de 
beste oplossing voor die specifieke situatie te vinden. Op 
die manier kunnen we de uitvoering efficiënter en effec-
tiever maken. Denk aan handhaving bij tankstations: 
hoe handig is het wanneer je als handhaver gebruik kunt 
maken van een bestaand stappenplan?' 

Smoelenboek en kennisplatforms
Het idee is om een kennisinfrastructuur op te tuigen. 
Niet alleen voor de ongeveer 5.000 mensen die werkzaam 
zijn bij de 29 omgevingsdiensten, maar zeker ook voor 
enkele duizenden werknemers bij andere instanties; van 
(landelijke) informatiepunten zoals de Helpdesk Leef-
omgeving tot de GGD en brandweer. 'Alle overheidspar-
tijen met kennis die relevant is voor de uitvoering van 
beleid, moeten zich kunnen aansluiten', aldus Peeters 
Weem. 'We spreken dus in eerste instantie van een soort 
smoelenboek, met namen, nummers, mailadressen en 
specifieke expertises. Zo kunnen we ook groepjes mensen 

bij elkaar brengen om ideeën uit te wisselen. Bijvoor-
beeld via kennis platform Kennispunt Externe Veilig-
heid omgevings diensten Twente, IJsselland en Regio 
Nijmegen.'

Belangrijke schakel
Koen Delen is de projectleider vanuit de omgevingsdien-
sten. Met zijn team (mensen van omgevingsdiensten uit 
het hele land) bouwt hij aan de kennisplatforms en de 
ICT-voorzieningen. 'Kennisnet is een belangrijke schakel 
in die infrastructuur. De onderwerpen kunnen enorm 
uiteenlopen, van afval en vuurwerk tot metaalrecycling, 
waterstoftankstations en informatiegestuurd handhaven. 
De bedoeling is ook dat kennisnetwerken niet alleen  
digitaal plaatsvindt, maar dat mensen elkaar ook ‘in 
levenden lijve’ opzoeken. Wat ook de digitale uitwisseling 
weer makkelijker maakt. Indien gewenst organiseren we 
dan ook bijeenkomsten in den lande.' 

Delen benadrukt dat Rijkswaterstaat voor dit project een 
belangrijke partner is, in het bijzonder Kenniscentrum 
InfoMil. 'De website sluit uitstekend aan op Kennisnet. 
Op www.infomil.nl staat de regelgeving, en wat daarop 
staat, is waar. Kennisnet zelf gaat vooral over het inter-
preteren en toepassen van die regelgeving. Dat maakt de 
cirkel mooi rond.'

Kenniscentrum InfoMil en Omgevingsdienst NL werken samen aan het opzetten van Kennisnet. Dit doen zij 
vanuit het programma Kennisinfrastructuur VTH-taken, onder het motto: Samen weten we meer. Maar wat is 
dan het belang van Kennisnet voor een goede uitvoering van Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving? 

Samen weten we meer
Kennisinfrastructuur

Doe mee met Kennisnet!
Kan Kennisnet iets voor u betekenen, of levert u een 
bijdrage aan Kennisnet? Word lid, en meld u aan bij de 
kennisplatforms die voor u interessant zijn. Of richt er 
zelf een op. Kom in contact met uw collega's. U heeft 
er meer dan u denkt.

Via info@omgevingsdienst.nl kunt u zich aanmelden 
voor een inlogaccount. Stuur een mail onder 
vermelding van uw naam, organisatie en e-mailadres.
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