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Energiebesparing op lokaal niveau draagt bij
aan het stoppen van de klimaatverandering
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Vanuit InfoMil

Voorwoord
Als gastauteur mag ik dit keer het voorwoord
voor mijn rekening nemen. Mijn naam is
Arjan de Zeeuw en ik ben directeur
Leefomgeving bij Rijkswaterstaat. Samen met
onze medewerkers zit ik in een positie waarin
we echt het verschil kunnen maken voor een
duurzamer samenleving. Denk alleen aan de
impact van de beperking van de CO2 footprint
bij de aanleg of aan de invloed op de footprint
van de door ons ingehuurde aannemers. Ik
schrijf dit stuk tijdens de klimaattop in Parijs.
De voortekenen zijn positief, maar het is nog
te vroeg om te concluderen of we tot een
gedegen ambitie voor het mondiale
klimaatvraagstuk komen.
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Dichter bij huis ben ik positief over het
ambitieniveau van Rijkswaterstaat. We
brengen prachtige projecten op het gebied
van duurzaamheid tot stand, maar het is ook
belangrijk het geleerde naar common
practice door te vertalen en ervoor te zorgen
dat het in alle lagen van de organisatie
doorleefd wordt. Kortom, er is nog veel te
doen. Dit kost tijd, maar ik ben ervan
overtuigd dat dit gaat lukken.
Colofon

Naast duurzaamheidsambities voor onze
infrastructuur, is Rijkswaterstaat samen met
andere organisaties ook betrokken bij tal van
ontwikkelingen in Nederland buiten onze
organisatie. In dit nummer van InfoMil
Perspectief treft u hier weer een aantal
voorbeelden van aan, zoals het artikel over de
asbestdaken, de ontwikkelingen op het gebied
van de Omgevingswet en het Omgevingsloket
en het artikel over energiebesparing in de
regio. Ook in deze rol zitten we in een positie
waarin we samen met anderen het verschil
kunnen maken. Kortom ook hier een mooie
uitdaging voor nu en de komende jaren.

InfoMil Perspectief is een uitgave van Kenniscentrum
InfoMil. InfoMil Perspectief verschijnt viermaal per jaar via
een gratis abonnement.
Kenniscentrum InfoMil maakt onderdeel uit van
Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat stimuleert de realisatie van duurzame
ambities door het verbinden van partijen, de toetsing aan milieuwetgeving en met informatie en advies.
Vragen over deze uitgave kunt u uitsluitend stellen per mail.
Overnemen met bronvermelding is toegestaan.
Aan- en afmelden kunt u doen via de website van
Kenniscentrum InfoMil.

Ik wens u veel
leesplezier toe, fijne
feestdagen en alle
goeds voor het
komende jaar.
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Wegens succes opgeheven
De Nederlandse emissierichtlijn Lucht (NeR) verdwijnt en wordt
opgenomen in het Activiteitenbesluit. Emissienormen krijgen een
bindender karakter, de flexibiliteit van de regelgeving blijft.
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Asbest op daken

Verwijderen asbestdaken van start
Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Dat geldt voor huizen én
bedrijfspanden. Vanaf 1 januari 2016 kunnen particulieren, bedrijven,
non-profitorganisaties en overheden gebruikmaken van een nieuwe
subsidieregeling. Lees verder >>
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Energiebesparing

Lokale aanpak van een
wereldprobleem
Energiebesparing is een wettelijke verplichting voor veel bedrijven. Toch is het
voor toezichthouders lastig om energiebesparingsbepalingen af te dwingen.
Dankzij een ondersteuningsprogramma, subsidie en erkende maatregelen
komen de regio’s nu in actie.

Energiebesparing bij bedrijven heeft hoge prioriteit.
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Met het Ondersteuningsprogramma Energie wil de VNG
gemeenten stimuleren en ondersteunen om energiebesparing bij bedrijven een hogere prioriteit te geven.
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) stelt
hiervoor een budget van 3 miljoen euro beschikbaar.
Alle aandacht heeft effect gehad, want inmiddels leeft
het onderwerp bij bijna alle gemeenten, weet Stef Strik,
projectleider Samenwerkingsafspraken Energiebesparing
van het ministerie van IenM. ‘We merken dat energiebesparing echt bestuurlijke prioriteit heeft gekregen. Om in
aanmerking te komen voor subsidie, hebben vrijwel alle
gemeenten een programma ingediend hoe zij het toezicht
op energiebesparing zullen vormgeven.’
Het budget dat het ministerie van IenM beschikbaar stelt
wordt volgens Strik door de gemeenten vooral besteed
aan het opstellen van besparingsplannen, het inzetten
van extra toezichthouders, het opleiden van medewerkers
en het organiseren van bijeenkomsten met branches.
Strik: 'We hebben er bij het beoordelen van de plannen op
gelet dat het effect van de subsidie niet eenmalig is. Het
geld is echt bedoeld om langdurig en structureel het energietoezicht te borgen bij de decentrale overheid.'

Erkende maatregelen

Een belangrijke ontwikkeling voor gemeenten is dat
op 1 december 2015 de systematiek van erkende maatregelen voor energiebesparing van start ging. Voor 7
bedrijfstakken zijn al maatregelen in het Activiteitenbesluit opgenomen, in de toekomst volgt een lijst voor
andere bedrijfstakken. Een belangrijke verbetering, vindt
Klaas-Jan Koops, coördinator Energiebesparing van het
ministerie van IenM. ‘Er was altijd veel discussie tussen
bevoegde gezagen en ondernemers over de terugverdientijden. De erkende lijst biedt beide duidelijkheid.
Bedrijven die de maatregelen uitvoeren, voldoen aan
hun verplichting om energie te besparen. Ondernemers
mogen overigens kiezen of ze willen werken met de lijst.
Ze kunnen ook hun eigen besparingsplan opstellen. Dat
kost mogelijk tijd en geld. Bovendien weet je dan niet

Christian de Laat

Klaas-Jan Koops

zeker of je voldoet aan de besparingsplicht. Je moet dan
toch weer het gesprek aangaan met het bevoegd gezag.’
Informatie over de erkende maatregelen is opgenomen in
de databank Energiebesparing en Winst. Per 1 december
2015 is deze informatie openbaar gemaakt. Via deze databank ondersteunt Kenniscentrum InfoMil al sinds 2009
het bevoegd gezag en de omgevingsdiensten met achtergrondinformatie over energiebesparende maatregelen.
Dat de systematiek van erkende maatregelen nu bestaat,
betekent niet dat de databank verdwijnt. Integendeel.
‘Naast de informatie over erkende maatregelen willen
we toezichthouders voorzien van andere interessante
maatregelen en technieken voor energiebesparing’, zegt
Patrick Dijk, senior adviseur van Kenniscentrum InfoMil.
’Ook informatie over andere energiebesparende maatregelen die het bedrijfsleven zelf treft en die wellicht een
langere terugverdientijd hebben, nemen wij graag op, net

Tijd voor actie
Op de COP21, de Klimaatconferentie in Parijs
begin december van dit jaar, praatten 194 landen
over het terugdringen van de CO2-uitstoot en het
stoppen van de klimaatverandering. Het wereldtoneel mag alle aandacht opeisen, ondertussen
wordt ook op lokaal niveau aan energiebesparing
gewerkt.
Gemeenten, provincies en hun omgevingsdiensten
hebben de komende jaren een schone taak: zij
moeten bedrijven en instellingen via toezicht,
handhaving en stimuleringsmaatregelen over
de streep trekken om meer energiebesparende
maatregelen te treffen. Al in september 2013 werd het
Energieakkoord voor duurzame groei gesloten. De
doelstelling is onder meer dat Nederland in 2020 100
petajoule extra energie bespaart. Energiebesparing
bij bedrijven en instellingen heeft hoge prioriteit,
want hier valt volgens het akkoord 36 petajoule te
besparen. Bedrijven en instellingen komen volgens
het akkoord nog onvoldoende hun wettelijke
verplichtingen na. Tijd voor de regio’s om actie te
ondernemen. Want, zo constateerden ook toenmalig
staatsecretaris Wilma Mansveld van het ministerie
van IenM en VNG-voorzitter Annemarie Jorritsma
in een brief van juli 2014: er blijft bij veel bedrijven
energiebesparingspotentieel onbenut.
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als de maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud.
Daarmee voorzien we in de behoefte van toezichthouders. Zij willen in hun gesprekken met ondernemers een
compleet plaatje van energiebesparende mogelijkheden
schetsen. Het zou geweldig zijn als iedereen die met energiebesparing aan de slag gaat, Energiebesparing en Winst
als startpunt gebruikt.’

Rijnmond: minder CO2-uitstoot

Een van de regio’s die al volop actief zijn met het toezicht
op energiebesparing, is Rijnmond. DCMR Milieudienst
Rijnmond besteedt al sinds 2008 extra aandacht aan het
onderwerp. ’We hebben energiebesparing per bedrijfstak
aangevlogen en zijn begonnen met de bedrijven met
het hoogste energieverbruik’, zegt vakspecialist Energie
Christian de Laat van de DCMR. ‘Aan de hand van eigen
maatregellijsten en die van Kenniscentrum InfoMil kijken
wij samen met bedrijven naar besparingsmogelijkheden.
Ondernemers krijgen daarbij in de meeste gevallen de
mogelijkheid om zelf aan te geven wanneer ze welke
maatregelen willen treffen. Wie niets meldt, krijgt een
planning opgelegd.’

Feedback gevraagd
Kenniscentrum InfoMil roept alle gebruikers van
de databank Energiebesparing en Winst op om
verbetersuggesties te geven. Patrick Dijk: ’Wij stellen
structureel informatie beschikbaar voor iedereen die
met energiebesparing aan de slag gaat. Omgekeerd
vragen wij van toezichthouders en anderen om
ons nieuwe informatie en correcties te sturen. Zo
kunnen wij de databank blijven verbeteren en goed
laten aansluiten bij de uitvoeringspraktijk.’

Patrick Dijk

Stef Strik

Onvoldoende prikkel

Door de lampen bij een betaalautomaat in een parkeergarage overdag uit te
doen bespaar je weer energie.

Zo heeft de DCMR inmiddels ruim 1.200 bedrijven in
15 bedrijfstakken bezocht: 800 bedrijven voldoen aan
de besparingsverplichting, en met 410 bedrijven is een
besparingsplan afgesproken. Volgens eigen schattingen
van de DCMR leiden de gerealiseerde en afgesproken
besparingsmaatregelen in het Rijnmondgebied tot jaarlijks 120.000 ton minder CO2-uitstoot ten opzichte van
2008. De komende jaren zullen nog eens 1.000 bedrijven
bezoek krijgen van een inspecteur van de DCMR.

Volgens De Laat zorgen de erkende maatregelen ervoor
dat het toezicht op energiebesparing robuuster wordt.
Maar zijn eigen dienst schiet met de erkende maatregelen niet veel op. ’Het rendement van onze controles
gaat afnemen, want sommige erkende maatregelen gaan
minder ver dan de maatregelen die wij hanteerden. Het
is ook jammer dat energiezorg geen deel uitmaakt van
de erkende maatregelen. Toezicht is vaak een opstapje
om het onderwerp structureel in de bedrijfsvoering op te
nemen. Daarnaast zijn ondernemers door de vele randvoorwaarden niet verplicht om de erkende maatregelen
uit te voeren. Discussie blijft mogelijk. Dat bemoeilijkt
het werk van de toezichthouder. Bovendien bestaat het
gevaar dat ondernemers door de erkende lijsten onvoldoende geprikkeld worden. Een bedrijf dat met minimale inspanningen aan zijn verplichtingen voldoet, laat
misschien kansen op energiebesparing liggen.’
De erkende maatregelen zijn voor sommige regio’s een
stap terug, erkent Strik van het ministerie van IenM.
’Voor de koplopers gaat de landelijke regelgeving niet ver
genoeg. Maar als je de maatregelen van alle regio’s optelt,
maakt Nederland een enorme stap. De koplopers hebben
overigens wel een functie: via benchmarking laten we zien
in welke regio’s de meeste energie wordt bespaard.
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Dienstverlening

Wees voorbereid op Olo3
Bedrijven en burgers kunnen sinds 2010 via het Omgevingsloket online (Olo) digitaal een vergunning
aanvragen of een melding doen. Momenteel wordt hard gewerkt aan de doorontwikkeling van het loket.
Het technisch verouderde Olo2 wordt vervangen door het gebruikersvriendelijke Olo3. Ook overheden
denken mee.

Olo3 wordt in nauwe samenwerking ontwikkeld met
zowel gebruikers als overheden. Zo komt elk kwartaal de
Expertgroep Overheden bijeen. Daarin zitten vertegenwoordigers van provincies, gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen. Wat vinden zij van Olo3? Volgens
Jorrit ten Böhmer, beleidsadviseur van Omgevingsdienst
De Vallei en lid van de Expertgroep, is de belangrijkste
verandering dat Olo3 gebruikersvriendelijker is. ’In de
loop der tijd zijn er als gevolg van wetswijzigingen in Olo2
allerlei details geslopen die veel vragen oproepen bij de
gebruikers. Olo3 wordt overzichtelijker en gaat terug naar
de basis: de behoeften van de gebruiker. Dat vind ik echt
een verbetering. Het resultaat is dat burgers en bedrijven
de meest voorkomende procedures sneller zullen doorlopen.’

dat Olo3 en Olo Omgevingswet worden geïntegreerd. Hoe
bereiden overheden zich hierop voor? ‘Het belangrijkste
is dat ik in de Expertgroep zit, zodat ik kan meedenken en
informatie uit de eerste hand opdoe’, zegt De Visser. ‘Hierdoor worden wij niet door Olo3 of Olo Omgevingswet
verrast, omdat we intern vroegtijdig kunnen afstemmen.’

Met de gebruikersvriendelijkheid verbeteren ook het
beheer en onderhoud van het Omgevingsloket, weet Arjen
de Visser, beleidsmedewerker bij de gemeente Reimerswaal en lid van de Expertgroep. ‘Gaandeweg is de last
van het draaiende houden van het loket steeds zwaarder
geworden. De wet- en regelgeving verandert regelmatig en
de hoeveelheid data neemt toe. Het huidige loket is daar
niet op ingericht. In Olo3 kunnen sneller aanpassingen
worden gedaan.’

Volg de ontwikkelingen

Niet verrast

Wanneer Olo3 online gaat, is nog niet bekend. De
nieuwste versie richt zich nog op de geldende wet- en
regelgeving, maar het loket zal uiteindelijk geschikt
moeten zijn voor de Omgevingswet. Daarom kan het zijn

Arjen de Visser

Jorrit ten Böhmer

Omgevingsdienst De Vallei treft al iets concretere voorbereidingen. Ten Böhmer: ’Toen Olo2 de lucht in ging,
kregen wij veel meer vragen van gebruikers dan wij
hadden verwacht. Onze technische backoffice moest deze
dan vaak beantwoorden. Als voorbereiding op Olo3 zullen
wij de medewerkers van ons klantcontactcentrum beter
toerusten met technische kennis, zodat zij de meeste
vragen van gebruikers direct kunnen beantwoorden.’

De Visser en Ten Böhmer benadrukken dat het voor overheden belangrijk is om de ontwikkelingen rond Olo3 te
blijven volgen. De Visser: ’Zorg ervoor dat je op de hoogte
bent van wat eraan zit te komen. Houd de nieuwsmailings
van de Helpdesk Omgevingsloket in de gaten.’
Ten Böhmer: ’Laat een medewerker de ontwikkelingen
volgen en intern uitdragen zodat de organisatie tijdig
meegenomen wordt. Ook belangrijk: laat, zodra het kan,
medewerkers gebruikmaken van de proefomgeving van
Olo3.’

Olo3 voor overheden
Overheden krijgen te maken met andere
functionaliteiten in Olo3. Er is geen behandelmodule
meer, maar wel een samenwerkingsruimte. De
behandeling gebeurt in de eigen systemen. In
de samenwerkingsruimte delen overheden hun
dossiers met adviesorganisaties. De communicatie
naar de aanvrager gaat buiten Olo3 om.
Meer informatie over Olo3 staat op de site van
Kenniscentrum InfoMil.
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Omgevingswet

Resultaten in het kort
In 2015 werd voor de tweede keer de impact van de
Omgevingswet onderzocht. In vergelijking met het eerste
onderzoek in 2013 zijn gemeenten, provincies,
omgevingsdiensten en waterschappen zich nu meer bewust
van de veranderingen die de Omgevingswet met zich
meebrengt. De wet is een logisch vervolg op ingezette
ontwikkelingen, zoals integraal werken en meer service

richting burgers, maar legt de lat wel veel hoger. Dit
vergt een cultuurverandering en andere competenties
van medewerkers. De grootste impact heeft het
aanpassen van werkprocessen als gevolg van meer
samenwerken in de keten en verdere digitalisering. De
Omgevingswet betekent volgens de ondervraagden een
andere interactie met de samenleving: meer

Impactanalyse Omgevingswet:
De impact van de Omgevingswet is steeds
duidelijker. Dat blijkt uit een onderzoek
gehouden onder Rijk, provincies, gemeenten,
omgevingsdiensten, waterschappen en branche
verenigingen. Tijd voor een gesprek met 2
deelnemers aan het onderzoek. Welke impact zal
de Omgevingswet hebben op hun organisatie? ‘De
Omgevingswet is geen ding om op een eilandje te
doen’.
‘Nee, tenzij’ wordt ‘ja, mits’. Kijken naar de mogelijkheden die de regelgeving biedt in plaats van naar de
beperkingen. De Omgevingswet vraagt niets minder
dan een cultuurverandering van overheden. ‘Alle ondervraagde organisaties zien dit als een grote impact’, zegt
Carola Verbeek, namens Rijkswaterstaat projectleider van
de verkennende analyse naar de impact van de Omgevingswet. ‘Tegelijkertijd zijn gemeenten al bezig met zaakgericht, gebiedsgericht en integraal werken. Sommige
organisaties geven wel aan: er gaat misschien wel een
generatie ambtenaren overheen voordat we deze cultuurverandering hebben doorgemaakt.’
De gemeente Deventer, een van de deelnemers aan de
impactanalyse, heeft al veel ervaring met oplossings-

gericht werken. ‘De laatste jaren hebben we via uitnodigingsplanologie al zoveel mogelijk ingespeeld op de
veranderende rol van de overheid’, vertelt Rick Keim,
projectleider Omgevingsplan van de gemeente Deventer.
Hij denkt dat de Omgevingswet de gemeente alleen maar
beter zal faciliteren. ‘Een sterk punt in de Omgevingswet
is het uit elkaar trekken van de ‘of-’ en de ‘hoe-vraag’.
Binnen het huidige stelsel moet je vaak de ‘worstcasebenadering’ hanteren en aan de voorkant gedetailleerde
onderzoeken doen naar de effecten van het maximaal
toegestane. Terwijl je nog niet weet wat de initiatieven
zullen zijn. Wij zijn in Deventer al erg gericht op ‘ja, mits’
en willen zoveel mogelijk initiatieven faciliteren binnen
globale kaders. Dat biedt meer flexibiliteit en scheelt
procedures. Een voorbeeld is onze Structuurvisie Stadsaszone. Daarin hebben wij verschillende gebieden benoemd
en globale kaders aangegeven en onze rol bepaald. Ik
verwacht dat de Omgevingswet ons zal helpen om de
uitnodigingsplanologie beter te faciliteren.’
Overigens geeft Keim toe dat Deventer wat betreft de
cultuurverandering ‘nog wel wat missiewerk moet
verrichten’. ‘We ontwikkelen al instrumenten die in lijn
zijn met de Omgevingswet. Binnen de projectgroepen die
daar mee bezig zijn, zie je vaak een kennis- en cultuurverandering plaatsvinden. Maar uiteindelijk moeten er veel
meer collega’s mee werken. Ook zij moeten hun houding
veranderen. Dat gaat nog wel tijd kosten.’

Integraal plannen en vergunnen

De ondervraagde organisaties zien integraal werken als
een van de grootste uitdagingen van de Omgevingswet. De
zwaarste opgave ligt volgens Verbeek bij de gemeenten.
‘Zij moeten één integraal omgevingsplan maken. Dat is
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oplossingsgericht vanuit dienstverlening en
minder toetsend vanuit bevoegd gezag. Het
onderzoek werd uitgevoerd door VNG/KING,
Royal HaskoningDHV en Rijkswaterstaat.
De komende tijd worden roadshows over de
Omgevingswet georganiseerd.

Carola Verbeek

Peter Verhoeven

Rick Keim

contouren steeds duidelijker
breder dan de huidige bestemmingsplannen en gaat over de
gehele fysieke leefomgeving.
Dat betekent meer participatie
aan de voorkant. Gemeenten
moeten samenwerken met
andere overheden, zoals waterschappen en provincies, maar
ook met burgers en bedrijven.’

gemeente kan straks meer maatwerk leveren.
Maar het is maar de vraag of we daarvan
gebruik moeten maken. Te veel afwijkende regels is ook niet gewenst. Als elke
gemeente haar eigen ding doet, bereik je
geen uniformiteit. Bovendien vergroot
standaardisering ook de leesbaarheid van
de regels.’

Integraal werken heeft ook impact
op het werk van omgevingsdiensten, weet
Peter Verhoeven, directeur van Omgevingsdienst NoordVeluwe en deelnemer aan de impactanalyse. ‘Je kunt nu
een vergunning in stukjes knippen, straks is het een integrale aanvraag. Daar zitten ook delen bij die gemeenten
niet bij ons hebben belegd. We zullen veel intensiever
moeten samenwerken om de juiste integrale afweging te
maken. Daarnaast zullen wij onze kennis van bijvoorbeeld
bodem en geluid moeten inbrengen in het omgevingsplan. Ook dat vraagt samenwerking.’

Een ander gevolg van de Omgevingswet is
dat niet voor alle activiteiten een vergunning
nodig is. Dat vraagt meer kennis van de medewerkers
van een omgevingsdienst, denkt Verhoeven. ‘Tot nu toe
controleerde een toezichthouder de vergunning, straks
moet hij dat doen met de kennis die hij heeft van de algemene regels. Dan is het veel minder scherp waarop hij
moet controleren. Het vraagt een enorme investering in
houding, gedrag en kennis om medewerkers daarop voor
te bereiden. Bovendien zullen medewerkers zich moeten
specialiseren. Je kunt straks als toezichthouder niet alles
weten.’

Bestuurlijke afwegingsruimte

Geen eilandje

Minder rijksregels en meer lokale regels: de Omgevingswet maakt het mogelijk om zaken decentraal te
regelen. Het is aan de bevoegde gezagen hoe zij de
bestuurlijke afwegingsruimte invullen. Verbeek: ‘De overheden kunnen echter nog niet inschatten in hoeverre
ze hiervan gebruik zullen maken. Zij zitten met smart te
wachten op de AMvB’s. Die worden waarschijnlijk 1 april
2016 bekend.’
Ook Keim heeft nog geen goed beeld van de bestuurlijke
afwegingsruimte. Bovendien ziet hij een dilemma. ‘Een

De Omgevingswet gaat naar verwachting in 2018 in.
Volgens Verbeek kunnen overheden veel van elkaar leren
als zij zich samen voorbereiden. De Gelderse omgevingsdiensten werken al nauw samen, vertelt Verhoeven. ‘Wij
hebben met elkaar een position paper opgesteld over hoe
wij het gesprek met onze partners willen aangaan over
de impact van de wet. Daarnaast werken wij nauw samen
met onze opdrachtgevers en met alle omgevingsdiensten
van Nederland. De Omgevingswet is geen ding om op een
eilandje te doen. De bereidheid bij alle partijen om samen
te werken, is de kracht van de fase waarin we nu zitten.’
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Emissierichtlijn

NeR: wegens succes opgeheven
Vanaf 1 januari 2016 wordt de Nederlandse
emissierichtlijn Lucht (NeR) opgenomen in het
Activiteitenbesluit. De emissienormen krijgen
daarmee een bindender karakter, maar de
flexibiliteit van de regelgeving blijft. Maatwerk is
nog steeds mogelijk.
Nederland kent uitgebreide regelgeving voor luchtemissies van bedrijven. In de Nederlandse emissierichtlijn
Lucht (NeR) staan de toegestane concentraties van schadelijke stoffen in de lucht als gevolg van industriële activiteiten. De NeR is bedoeld als richtlijn voor vergunningverleners, maar in de praktijk blijkt dat het bevoegd gezag
de emissie-eisen vaak exact overneemt. Daarom wordt de
NeR per 1 januari 2016 opgenomen in het Activiteitenbesluit, als onderdeel van de vierde tranche wijzigingen in
het Activiteitenbesluit. ‘Daarmee besparen we de kosten
van het in de lucht houden van een instrument voor een
steeds kleinere groep bedrijven’, verklaart Marcel Taal,
beleidsmedewerker van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu (IenM).
Een andere belangrijke reden voor het opheffen van de
NeR is volgens Taal dat de richtlijn zit ‘ingeklemd’ tussen 2
andere instrumenten. ‘Aan de ene kant vallen steeds meer
bedrijven onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Aan de andere kant geldt voor grote bedrijven en
de intensieve veehouderij de richtlijn Industriële Emissies, die deels via het Activiteitenbesluit is geïmplementeerd. Onder de NeR valt een relatief kleine groep van
36.000 bedrijven die een vergunning nodig hebben. Na
het opheffen van de NeR gelden de luchtvoorschriften
uit het Activiteitenbesluit voortaan voor alle vergunningplichtige en niet-vergunningplichtige bedrijven. Voor de
IPPC-bedrijven gaan de BBT-conclusies voor.’

Meer weten?
Op de volgende websites zijn handleidingen te
vinden, die zijn opgesteld of aangepast vanwege de
inbouw van de NeR in het Activiteitenbesluit. Deze
websites kunt u vanaf 1 januari 2016 raadplegen:
www.infomil.nl/emissiesindustrie
www.infomil.nl/zzs, www.infomil.nl/geur
www.infomil.nl/ippc

Maatwerk motiveren

Er is 4 jaar gewerkt aan het omzetten van de NeR in het
Activiteitenbesluit. ‘De uitdaging was om zo dicht mogelijk bij de tekst van de NeR te blijven’, zegt Taal, een van de
schrijvers van de nieuwe wetgeving. ‘We hebben geprobeerd om de flexibiliteit van de NeR zoveel mogelijk overeind te houden. Natuurlijk hadden we ervoor kunnen
kiezen om harde emissienormen in het Activiteitenbesluit
op te nemen. Maar we weten dat de praktijk heel weerbarstig kan zijn. Soms kan een bedrijf de norm echt niet
halen vanwege de technische beperkingen van een installatie. En in een ander geval is het nodig om strengere
regels toe te passen vanwege lokale milieuomstandigheden. Net als met de NeR mag er ook afgeweken worden
van de eisen die het Activiteitenbesluit stelt. Omdat de
regels in het Activiteitenbesluit een hogere juridische
status hebben, is een goede onderbouwing van de afwijking van belang. Het bevoegd gezag moet het maatwerk
duidelijk kunnen motiveren.’
De NeR bevat zowel de emissie-eisen voor verschillende
stoffen als achtergrondinformatie. Vanaf 2016 staat de
normatieve tekst in het Activiteitenbesluit en de toelichting hierop in het nieuwe Informatiedocument Industriële Emissies (IdIE), dat begin volgend jaar op de website
van Kenniscentrum InfoMil zal staan. Hierin wordt uitgelegd hoe het bevoegd gezag met de normen kan omgaan.
Het document geeft een toelichting op bijvoorbeeld het
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opleggen van normen in specifieke situaties, het houden
van toezicht op de luchtvoorschriften, het bepalen van
de beste beschikbare technieken en het berekenen van
de kosteneffectiviteit van maatregelen. Taal: ‘Het Activiteitenbesluit biedt flexibiliteit, het IdIE geeft handvatten
hoe het bevoegd gezag deze flexibiliteit het beste kan
invullen.’

Gedachtegang achter wet

Kenniscentrum InfoMil heeft het IdIE opgesteld in samenwerking met een klankbordgroep van vergunningverleners en handhavers. Vanaf begin 2014 kwam de groep
elk kwartaal bij elkaar om het IdIE te bespreken en om
de opstellers van de wetgeving te voeden met praktijkgevallen. Daar zit ook het belang van het IdIE, vindt Brenda
Abma, adviseur Luchtkwaliteit van Omgevingsdienst
Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) en lid van de klankbordgroep. ‘De wet- en regelgeving zegt weinig over de
werkelijke toepassing van de regels. Voor de uitvoering
ervan in de praktijk heb je als bevoegd gezag technisch
inhoudelijke informatie nodig. Daarbij geeft het IdIE ook
aan wat de gedachtegang achter de wet is. Het document
legt uit wat er in de wetgeving staat, en door praktijkvoorbeelden zie je wat de wetgever ermee beoogt. Dat maakt
de regelgeving voor het bevoegd gezag handelbaar.’

Brenda Abma, adviseur Luchtkwaliteit van
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
(ODNZKG) en lid van de klankbordgroep

De klankbordgroep heeft volgens Abma speciaal gelet
op de gebruikersvriendelijkheid van het IdIE. ‘Het document geeft het proces van de vergunningverlening en het
beoordelen van een melding goed weer. Er wordt heel
duidelijk gemaakt welke stappen je moet nemen om
tot een vergunning te komen, of tot een maatwerkvoorschrift.’

IdIE: groeidocument

De omzetting van de NeR in het Activiteitenbesluit leeft
binnen de ODNZKG, vindt Abma. ‘Onze juristen en adviseurs zijn er al mee bezig en ook de handhavers en vergunningverleners die er straks mee moeten werken, worden
voorgelicht. Wat hun ervaringen zullen zijn, moet blijken.
De klankbordgroep is inmiddels opgeheven, maar ik hoop
dat we straks ook onze respons op het IdIE kunnen blijven
geven.’
Volgens Taal is het IdIE ‘een groeidocument’. ‘Het informatieve deel is de basis, maar in de praktijk kunnen
nieuwe gevallen zich voordoen of kan blijken dat de regels
toch niet helemaal duidelijk zijn. Het IdIE biedt ruimte
om de toelichting aan te passen, ook naar aanleiding van
opmerkingen van gebruikers.’

Wat als de NeR verdwijnt?
Wat betekent het voor bedrijven als per 1 januari
2016 de NeR verdwijnt en wordt opgenomen in het
Activiteitenbesluit? Dankzij uitvoerig overleg komt
het bedrijfsleven niet voor verrassingen te staan.
Voor bedrijven vallen de gevolgen mee, denkt Marcel
Taal van het ministerie van IenM. ‘De omzetting
van de NeR in het Activiteitenbesluit is gedurende
4 jaar afgestemd met de ‘Adviesgroep Industriële
Emissies’. Hierin zaten niet alleen vertegenwoordigers
van overheidsinstanties, maar ook van de
koepelorganisaties VNO/NCW, FME en VNCI. Wij
hebben het bedrijfsleven dus vanaf het begin
meegenomen in de nieuwe regelgeving. Natuurlijk
hebben we bij het omzetten van de tekst uit de NeR
naar het Activiteitenbesluit soms keuzes moeten
maken. Bijvoorbeeld omdat we geen uitzonderingen
voor een kleine groep bedrijven in de wetgeving
wilden opnemen. Of omdat er in sommige gevallen
geen sprake meer was van de beste beschikbare
technieken.’
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Toekomstvisie

Structuurvisie Ondergrond (STRONG):
sterk staaltje toekomstdenken
De drukte in de Nederlandse bodem neemt toe.
Bovendien spelen er allerlei vragen omtrent het
(toekomstig) gebruik van de ondergrond. Hoe
wordt de drinkwatervoorziening veiliggesteld?
Hoe gaat Nederland om met de winning van
geothermie? Welke knelpunten zijn er te
verwachten tussen functies? De ministeries
van Infrastructuur en Milieu (IenM) en
Economische Zaken (EZ) werken daarom aan de
Structuurvisie Ondergrond. Het doel: duurzaam,
veilig en efficiënt gebruik van de Nederlandse
ondergrond.
EZ en IenM hebben hun eigen redenen om aan de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) te werken. EZ is bevoegd
gezag als het gaat om de regelgeving en vergunningverlening rond mijnbouwactiviteiten, zoals gaswinning en
CO2-opslag. Nu geldt het principe ‘wie het eerst komt,
het eerst maalt’ en vindt beoordeling plaats op basis van
veiligheid en milieu. Omdat het gebruik van de ondergrond toeneemt, heeft EZ behoefte aan een instrument
om ook op basis van ruimtelijke ordening een afweging te
kunnen maken. STRONG biedt hiervoor het kader. IenM
wil op zijn beurt meer inzicht verkrijgen in de ondergrond
in samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen.
Daarbij wordt gezocht naar een balans tussen het economisch belang van de ondergrond en de waarde ervan als
kostbaar publiek goed dat bescherming nodig heeft.
STRONG gaat in op de verantwoordelijkheden die het Rijk
heeft voor activiteiten in de ondergrond, zoals mijnbouw

en het reserveren van grondwater voor de drinkwatervoorziening uit diepe grondlagen in geval van grootschalige
calamiteiten. Voor veel andere ondergrondse activiteiten,
zoals gebiedsgericht grondwaterbeheer, waterwinning
uit ondiepere lagen en de aanleg van kabels en leidingen
zijn de decentrale overheden verantwoordelijk. Door het
toenemend gebruik van de ondergrond en de verschillende verantwoordelijkheden is er een grote behoefte aan
bestuurlijke afstemming. STRONG wordt dan ook gemaakt
in nauwe samenwerking met de andere overheden.

Afwegingssystematiek als
inspiratiebron

Drukte in de ondergrond betekent mogelijke tegen
gestelde belangen. STRONG kijkt tot ongeveer 2040 en
gaat in op de dilemma’s die er spelen als het gaat om het
toekomstige gebruik van de ondergrond. Volgens Douwe
Jonkers, projectleider STRONG van het ministerie van
IenM, zoekt de visie een balans tussen beschermen en
benutten. ‘STRONG valt binnen het Programma Bodem
en Ondergrond (zie kader, red.). Daarin ontwikkelt
het Rijk samen met de decentrale overheden een visie
op het duurzaam, efficiënt en veilig gebruiken van de
ondergrond. De uitgangspunten hiervan zijn vertaald in
een afwegingssystematiek die overheden bij dilemma’s
kunnen gebruiken om tot een heldere besluitvorming te
komen. In STRONG concretiseren wij visie en afwegings
systematiek. Veel provincies willen bijvoorbeeld de grondwatervoorraden beschermen, maar ook met geothermie
aan de slag gaan. STRONG biedt informatie over of en
hoe je beide kunt combineren en hoe je rekening kunt
houden met nieuwe innovatieve technieken die in de
toekomst beschikbaar komen. De decentrale overheden
kunnen de geboden afwegingssystematiek zien als inspiratiebron. Zij zijn er niet aan gebonden, maar hebben wel
de intentie uitgesproken dat ze ermee willen werken.’
STRONG past de afwegingssystematiek al concreet toe op
de vraagstukken waar het Rijk voor verantwoordelijk is.
Zo worden gebieden aangewezen die meer of juist minder
kansrijk zijn voor mijnbouwactiviteiten. Daarmee heeft
STRONG een functie richting mijnbouwbedrijven, aldus
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Douwe Jonkers,
projectleider STRONG

Jonkers. ‘Omdat vergunningverlening voor mijnbouw
een verantwoordelijkheid is van het Rijk, kunnen wij
nu al aangeven waar de vergunningverlening wel of niet
waarschijnlijk is.’

Volgens planning is STRONG medio 2016 klaar. Tot die tijd
worden gesprekken gevoerd met decentrale overheden
en maatschappelijke organisaties over thematische en
gebiedsspecifieke knelpunten.

Terughoudend in keuzes

Behalve voor mijnbouwactiviteiten wijst STRONG ook
nationale grondwaterreserves aan, en de meest geschikte
gebieden voor toekomstige drinkwatervoorziening. Afgezien van deze 2 onderwerpen, is STRONG volgens Jonkers
terughoudend in het maken van keuzes. ‘Onzekerheid
over toekomstige ontwikkelingen is een belangrijk
element in STRONG. We willen niet te snel besluiten dat
zaken niet kunnen of gebieden reserveren voor functies
omdat er mogelijk in de toekomst knelpunten kunnen
ontstaan. Want de knelpunten die we nu signaleren,
kunnen we misschien over 10 jaar oplossen met nieuwe
technieken. STRONG maakt daarom alleen keuzes als die
nu echt noodzakelijk zijn. Voor alle andere vraagstukken
is het zinvoller periodiek een update van STRONG te
maken. Daardoor kunnen we er ook steeds nieuwe
technieken bij betrekken en veranderingen in vraag en
aanbod opvangen.’

Klimaatontwikkeling

Een belangrijk thema binnen het Programma Bodem
en Ondergrond is de klimaatontwikkeling. Jonkers: ‘Er
spelen voor wat betreft de ondergrond allerlei ontwikkelingen rond dit thema. Bijvoorbeeld: kunnen wij voor
droge periodes water opslaan in de ondergrond en bij
natte periodes water in de ondergrond bergen? Ook
bodemdaling is een belangrijk onderwerp waarop Nederland zich moet voorbereiden. Met het oppervlaktewater
heeft Nederland geleerd om mee te bewegen met het
water. Datzelfde principe willen we ook op de ondergrond toepassen. We kunnen met technische ingrepen
blijven bouwen op een dalende bodem, maar misschien
is het handiger om de bodemdaling voor heel Nederland
voor de komende tientallen jaren in kaart te brengen.
Zodat we ons beter kunnen voorbereiden en onze wijze
van bouwen hierop aanpassen. Dat kan ons veel geld
besparen.’

STRONG in perspectief
STRONG is onderdeel van het brede Programma
Bodem en Ondergrond. Dat heeft als doel: de
ondergrondse ruimte ordenen, activiteiten op elkaar
afstemmen en ervoor zorgen dat de ondergrond
volwaardig wordt meegenomen bij de ruimtelijke
ordening van de bovengrond. STRONG richt
zich daarnaast op het maken van bestuurlijke
afspraken tussen Rijk, provincies, gemeenten en
waterschappen. Deze kunnen bijvoorbeeld gaan
over samenwerking bij het beheer van grondwater,
aanleg van kabels en leidingen en toepassing
van bodemenergie. Daarnaast is het Programma
Bodem en Ondergrond bedoeld om meer kennis
te ontwikkelen op het gebied van ruimtegebruik
en de gevolgen van het gebruik voor de bodem en
het grondwater. De expertise wordt ontwikkeld en
verzameld in het kennis- en innovatieprogramma
Bodem en Ondergrond. Binnen het programma past
ook de Basisregistratie ondergrond waardoor alle
informatie over de ondergrond, op één plek komt te
staan.
Rijkswaterstaat is op verschillende manieren
betrokken bij de projecten rond het duurzaam gebruik
van de ondergrond. Zo werkt Bodem+ in opdracht
van het ministerie van IenM mee aan het maken
van een handreiking voor verbreed gebiedsgericht
grondwaterbeheer. Daarnaast faciliteert Bodem+
de decentrale overheden bij de uitvoering van
bodemtaken.
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Asbest op daken

Subsidieregeling verwijderen
asbestdaken van start
Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden. Een wet die voor iedereen geldt; of je nu een huiseigenaar bent,
of een bedrijfspand hebt. En 2024 lijkt dan misschien ver weg, de nieuwe werkelijkheid krijgt met ingang
van 4 januari 2016 al vorm. Dan gaat namelijk de nieuwe subsidieregeling van start voor daken met een
oppervlakte van minstens 35 vierkante meter.
Hoe omvangrijk het probleem asbest nog altijd is, blijkt
uit de harde cijfers. Maar liefst 120 miljoen vierkante
meter dak in Nederland bevat momenteel asbest, waarvan
85 procent op bedrijfsgebouwen, waarvan het grootste
gedeelte in de agrarische sector. ‘Op onze website hebben
we een aantal aparte rubrieken gemaakt, waaronder één
speciaal voor particulieren’, vult Rutger Sluik, coördinator
Stoffenopdrachten bij Kenniscentrum InfoMil, aan. ‘Daar
zie je bijvoorbeeld een asbesthuis en -boerderij in 3D, om
een beeld te krijgen van waar asbest kan zitten.’

In direct contact met buitenlucht

De subsidieregeling verwijderen asbestdaken (uitgevoerd
door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, ofwel
RVO) richt zich op particulieren, (agrarische) bedrijven,
non-profit organisaties en overheden. Taak van Kenniscentrum InfoMil is voorlichting en uitleg geven over dit
thema, aan al die doelgroepen. ‘Het is aan ons om te
zorgen dat iedereen op de hoogte is en de nieuwe wetgeving ook werkelijk begrijpt. Daarom is er de Helpdesk
Asbest, zijn we ook op congressen aanwezig en maken
we voorlichtingsmateriaal. Goed om te weten, is dat het
gaat om daken in direct contact met de buitenlucht. Denk
aan dakbedekking en asbest golfplaten. Dakbeschot dus
bijvoorbeeld niet.’

Omgaan met asbest

Vragen die veelvuldig aan de helpdesk gesteld worden
zijn onder andere: ‘Hoe weet je of je een asbestdak hebt?’
en ‘Wat moet ik doen met kleine daken, zoals op een
schuur?’ Volgens Sluik weten veel mensen simpelweg niet
dat hun dak asbest bevat. ‘Ze kennen de regels niet, zoals
wat er wel en niet mag met asbest. En ze weten niet wat de
potentiële gezondheidsrisico’s zijn als je verkeerd omgaat
met asbest.’
In strikt omschreven gevallen biedt de wetgeving ruimte
aan particulieren om zelf asbest te verwijderen. ‘Dit geldt
voor daken kleiner dan 35 m2, die in goede toestand
verkeren. Gemeenten kunnen particulieren daarover
informeren. Als men asbest zelf verwijdert, moet dit in
ieder geval gemeld worden bij de gemeente.’

Inhoudelijke vragen

Dat particulieren en bedrijven zich steeds beter bewust
zijn van het belang om asbest te (laten) verwijderen, blijkt
uit de aanhoudende stroom telefoontjes en mailtjes naar
de helpdesk van Kenniscentrum InfoMil. ‘Mensen weten
ons goed te vinden’, vertelt Sluik. ‘De een wil zelf iets laten
verwijderen, de ander wil informatie over de toepassingen
van asbest en weer een ander vraagt zich af of de woningcorporatie wel goed handelt. Belangrijk om te weten is wel
dat onze helpdesk inhoudelijke vragen kan beantwoorden
over het asbestdakenverbod, maar niet over de subsidie
regeling. Daarvoor is de RVO het juiste adres.’

Gecertificeerd bedrijf

Tot slot geeft Sluik mee dat niet zomaar elke aannemer
het dak mag inventariseren en asbest mag verwijderen.
‘Het moet een gecertificeerd bedrijf zijn, met gecertifiseerde mensen die ervaring hebben met dit soort werk en
die weten onder welke condities ze asbest moeten verwijderen. En ook belangrijk: de saneerder moet het project
in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS) invoeren, want
alleen met het projectnummer dat daaruit rolt, kun je de
factuur indienen. Wel zo handig om te weten!’

Wanneer en hoeveel?
Aanvragen van subsidie is mogelijk vanaf 4 januari
2016 om 09.00 uur tot uiterlijk 31 december 2019
17.00 uur. De subsidie bedraagt 4,50 euro per m2
verwijderd asbestdak met een maximum van 25.000
euro per adres. Alleen volledige aanvragen worden
in behandeling genomen. Aanvragen indienen is
mogelijk via MIJNRVO.
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Luchtkwaliteit

Emissie-eisen middelgrote
stookinstallaties: de tijd dringt
Vanaf 1 januari 2017 moeten alle middelgrote stookinstallaties in Nederland voldoen aan de emissie-eisen in
het Activiteitenbesluit. Dat betekent dat bedrijven en instellingen investeringen moeten doen in onder meer
ketels, motoren en gasturbines. Tot nu toe is er weinig actie ondernomen.
Als het gaat om de luchtkwaliteit, heeft Nederland voor verschillende bronnen de
strengste emissie-eisen binnen Europa. Toch scoort ons land slecht als het gaat om
de concentraties stikstofoxiden (NOx) in de lucht. Het gevolg van een dichtbevolkt
landje met veel bedrijvigheid. Zo’n 9 procent van de NOx-productie in Nederland is
afkomstig van middelgrote stookinstallaties. Al in 2010 is bepaald dat er vanaf 2017
strengere eisen gelden voor veel van deze installaties. Toch is nog maar de helft van
de 10.000 middelgrote stookinstallaties aangepast.

Hoge opkomst

Stookinstallaties

Europese emissieplafonds
De strengere emissieeisen voor middelgrote
stookinstallaties zijn
bepaald om te kunnen
voldoen aan de Europese
emissieplafonds. De
zogeheten National
Emission Ceilings (NEC) zijn
internationaal afgesproken
voor een aantal belangrijke
luchtverontreinigende
stoffen.

Om ondernemers en toezichthouders te overtuigen dat de tijd begint te dringen,
organiseerden Kenniscentrum InfoMil en de Bond van Fabrikanten en Importeurs
in Gas- en Oliebranders (FIGO) in 2014 5 informatiebijeenkomsten. De opkomst was
hoog. ‘Elke keer een uitverkocht huis. Maar de respons van ‘we bellen morgen onze
leverancier’ bleef uit’, zegt Piet Kruithof, beleidscoördinator van het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (IenM). Hij denkt dat veel bedrijven en instellingen de gok
nemen en hun stookinstallaties pas aanpassen als de inspecteur langs is geweest.
‘Een onwenselijke situatie, want dan hebben de ondernemer en de inspecteur alleen
maar werk van elkaar.’ Volgens Rob Harms, voorzitter van de FIGO en directeureigenaar van importeur Monarch, speelt nog een ander probleem. ‘Veel bedrijven
hebben door de economische crisis al jaren geen geld verdiend. Zij kunnen de
gevraagde investeringen domweg niet betalen. ’Het gaat volgens Harms om forse
bedragen. ‘Een nieuwe brander voor een ketel kost al gauw 50.000 euro. Moet de
hele ketel vervangen worden, dan praat je over tonnen.’

Nog maar 1 jaar

Wie in 2015 nog een investering doet of een bestelling plaatst, profiteert van fiscale
regelingen. Dat kan tot 14 procent direct voordeel opleveren en geeft bovendien
recht op fiscale vrije afschrijving. Het goede nieuws is bovendien dat de investeringen zich relatief snel terugverdienen. Harms: ‘De branders die vervangen
moeten worden zijn gemiddeld 20 jaar oud. De techniek is tegenwoordig veel energiezuiniger, zodat de kosten in gemiddeld 7 jaar zijn terugverdiend.’
Niet alleen voor bedrijven en instellingen begint de tijd te dringen, ook voor installateurs. ‘We hebben nog maar 1 jaar. Er moeten vóór 2017 nog zoveel installaties
worden aangepast, dat kunnen wij als branche, qua mankracht, niet aan’ voorspelt
Harms. ‘Ik verwacht dat we nog wel 2 tot 3 jaar bezig zijn.’
Het is teleurstellend dat zoveel bedrijven afwachten, vindt Kruithof. ‘We hebben
ons best gedaan om bedrijven te overtuigen. En ook de fiscale regelingen zijn interessant. Gevolg is nu wel dat het belang van handhaving toeneemt. Onze inspectiedienst zal de bevoegde gezagen vragen om op de naleving toe te zien.’
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Handhaving
Onderscheid in verantwoordelijkheid
Na het verschijnen van het rapport van de commissie
Mans hebben Rijk, provincies en gemeenten samen
gewerkt aan kwaliteitsverbetering op het gebied van
het omgevingsrecht. Een groot deel van de VTH-taken is
belegd in 29 omgevingsdiensten en voor de uitvoering
hebben de decentrale overheden samen met het Rijk

kwaliteitscriteria ontwikkeld. Het wetsvoorstel VTH,
dat eind 2015 door de Tweede en Eerste Kamer is
aangenomen, maakt een duidelijk onderscheid: het
ministerie van IenM is verantwoordelijk voor het stelsel,
gemeenten en provincies zijn verantwoordelijk voor
de uitvoering. De kwaliteitscriteria voor de uitvoering

Mijlpaal in kwaliteitsverbetering VTH
Dit jaar werd het wetsvoorstel
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
(VTH) aangenomen door de Tweede en Eerste
Kamer. De wet is een aanpassing van onder meer
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo) en bedoeld om de kwaliteit van VTH
te verbeteren. Alle betrokken partijen zijn het
erover eens: het nieuwe VTH-stelsel is van onderaf
ontwikkeld.
Het wetsvoorstel VTH is `een mijlpaal’, vindt Aris Blok,
taakveldcoördinator VTH van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). ‘Het is een prachtig eindpunt
van een intensief traject. Alleen al bij de vorming van 29
omgevingsdiensten waren 5.000 medewerkers betrokken
die anders moesten gaan werken en een andere werkgever
kregen. De vergunningverlening, toezicht en handhaving
en onderlinge communicatie zijn sterk verbeterd. Nu is er
bijvoorbeeld veel meer sprake van integraal toezicht. Het
stelsel heeft bovendien voor kennisbundeling gezorgd.
De vergunningverleners en toezichthouders zitten steeds
meer bij elkaar en hebben collega’s om mee te sparren. Er
is nog veel te doen, maar er staat een stelsel met ontwikkelkracht.’

Best practices

In de geschiedenis van het huidige wetsvoorstel hebben
gemeenten en provincies een grote rol gespeeld. ‘Het was
een idee van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
om zelf kwaliteitscriteria te maken als oplossing voor het
tekort aan kwaliteit dat door onder andere de commissie
Mans was benoemd’, zegt Reinette Kiès, adviseur bij het
Interprovinciaal Overleg (IPO). ‘De vergunningverleners
en toezichthouders zijn daarna met de kwaliteitscriteria
aan de slag gegaan. Echt een bottom-upproces.’
Dat deze kwaliteitscriteria vervolgens niet wettelijk zijn
vastgelegd in landelijke regels, is ook de verdienste van
gemeenten en provincies. ‘Veel bestuurders zeiden:
‘hoezo moeten de criteria in een wet, daar gaan we toch
zelf over?’ zegt Eva Hillen, beleidsmedewerker van de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). ‘In het

‘Alle overheden hebben een
belangrijke rol gespeeld. IenM
heeft het proces op gang geholpen
en is aanjager geweest toen
niemand echt om verandering
zat te springen. De stemming was
‘Mans heeft groot gelijk’, maar
tegelijk voelden veel gemeenten
zich niet aangesproken. Toch is de
stelselwijziging van onderop ontwikkeld. Dat is te danken
aan de samenwerking tussen gemeenten en provincies die
gaandeweg goed op gang is gekomen.’
Aris Blok, ministerie van Infrastructuur en Milieu
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zijn niet opgenomen in landelijke regels, zoals in het
oorspronkelijke wetsvoorstel VTH stond. Op advies
van de commissie Wolfsen is bepaald dat decentrale
overheden de kwaliteit zelf moeten bepalen. De VNG
en het IPO hebben hiervoor een modelverordening
opgesteld. Deze moet voor uniformiteit zorgen in de

kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken. Het is de
bedoeling dat de kwaliteitscriteria door alle gemeenten
en provincies worden vastgesteld, zodat, er in de
uitvoering overal hetzelfde kwaliteitsniveau wordt
bereikt. Dat de stelselwijziging positief is ontvangen,
bleek uit een onlangs gehouden evaluatie.

huidige wetsvoorstel ligt de uitvoering bij de decentrale
overheden. Zij leggen in verordeningen hun ambitie
vast om het gewenste kwaliteitsniveau te halen. De
modelverordening die VNG en IPO hebben opgesteld, is
daarbij handig, vooral voor kleine gemeenten. Het is nu
afwachten hoe overheden met de criteria omgaan. Wij
hopen dat zij bij elkaar gaan afkijken. De tijd moet best
practices opleveren.’

Vakgenoten

De zelfgekozen kwaliteitscriteria stellen stevige eisen aan
de uitvoering. Niet verwonderlijk, vindt Kiès. ‘De kwaliteit
was onvoldoende, dus er moet iets gebeuren. Overigens
hebben de meeste gemeenten, provincies en omgevingsdiensten opleidingsplannen om op een adequaat niveau
te komen. Dat is ook leuk: samen met vakgenoten praten
over problemen die je in de praktijk tegenkomt.’

‘Het oorspronkelijke wetsvoorstel
VTH was te top-down en niet
meer van deze tijd waarin we
uitgaan van vertrouwen in
decentrale overheden. Met de
modelverordening hebben we
echt laten zien dat de gemeenten
en provincies samen de
verantwoordelijkheid kunnen
nemen om te zorgen voor een gezamenlijke landelijke
basiskwaliteit. Het 'wat' ligt in de wet, het 'hoe' bepalen
de decentrale overheden zelf.’
Reinette Kiès, Interprovinciaal Overleg (IPO)

Het wetsvoorstel VTH is eind 2015 door de Tweede en Eerste kamer
aangenomen.

‘Dat de kwaliteitseisen niet in
de wet zijn vastgelegd, maar dat
gemeenten en provincies zelf een
verordening moeten vaststellen
over de kwaliteit, is goed geweest
voor het draagvlak bij decentrale
overheden. Daardoor is het
VTH-stelsel veel meer iets van
de provincies en gemeenten zelf
geworden. Tijdens presentaties over de modelverordening
die wij in het land organiseerden, bleek dat nog niet
iedereen dit besefte, maar inmiddels zijn bijna alle
partijen positief.’
Eva Hillen, Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

