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Deel I 
 
Samenvatting 
 
Op verzoek van VROM, geeft de Commissie voor de m.e.r. in dit advies antwoord op de vraag:  
• wat haar ervaringen zijn met de praktijk van gebiedsontwikkeling; 
• en welke belemmeringen bij gebiedsontwikkeling voortkomen uit wet- en regelgeving. 
Zij baseert haar bevindingen op o.a. een quick scan van 12 gebiedsontwikkelingen waarvoor 
milieueffectrapportage (m.e.r.) is uitgevoerd.  
 
Belangrijkste bevindingen zijn: 
• Bij de start wordt te vaak vanuit een specifiek (sectoraal) belang voorgesorteerd op de 

(gewenste) oplossing; 
• Gelijkwaardige betrokkenheid van belanghebbenden vanaf de start van het traject bevor-

dert het procesverloop en de kwaliteit van de oplossing;  
• Rekening houden met onzekerheden en het formuleren van een pakket maatregelen ach-

ter de hand versterkt de basis onder een besluit; 
• Financiële consequenties worden bij de start te vaak te optimistisch ingeschat. 
 
In onderstaande analyse van knelpunten en aanbevelingen heeft de Commissie m.e.r. zich 
laten inspireren door het gedachtegoed van velen. Het advies van de Commissie  
Elverding neemt daarbinnen een prominente plaats in. In de aanbevelingen voor verbetering 
en versnelling sluit zij aan bij een op ‘Elverding’ gebaseerde procesgang voor gebiedsontwik-
keling.  
 
Een breed scala aan oorzaken ligt ten grondslag aan de stagnerende voortgang en beperkin-
gen in de kwaliteit van de ruimtelijke ontwikkeling van gebieden. De oorzaken blijken gerela-
teerd aan de drie pijlers onder effectieve gebiedsontwikkeling: het proces van planontwikke-
ling en besluitvorming, de wettelijke procedures/toetsingskaders, en de tijdige beschikbaar-
heid van betrouwbare informatie. Een uitgebreide toelichting treft u aan in het tweede deel 
van dit advies en de bijlagen. Hieronder onze belangrijkste ervaringen en aanbevelingen sa-
mengevat. 
 

1.  Streef naar een integrale belangenafweging en duurzame ruimtelijke kwaliteit 
Bij het formuleren van de gebiedsopgaven is lang niet altijd sprake van een voldoende inte-
grale benadering van belangen, d.w.z. van een proces waarin op evenwichtige wijze de ver-
schillende belangen van alle partijen in het streven naar duurzame ontwikkeling (people, 
profit, planet) aan de orde komen. Oorzaken zijn o.a.: 
• te beperkte ambities van sturende partijen: het halen van tastbare resultaten op korte 

termijn is voor hen leidend in plaats van het realiseren van lange termijn duurzame ont-
wikkeling; 

• er domineert één type belangen en dat is dikwijls een beperkte opvatting van de econo-
mische belangen; 

• het niet kunnen omgaan met gebiedsgericht werken, mede door bestuurlijke en ambtelij-
ke verkokering;  
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• machtsposities van enkele partijen vanuit het concept ‘wie betaalt, bepaalt’; waarden en 
belangen van andere partijen delven te vaak het onderspit; 

• het niet operationeel kunnen maken van het concept ‘moeten, willen en kunnen’. 
 
In alle fasen van gebiedsontwikkeling van startbeslissing tot en met realisatie moet dus een 
meer integrale benadering gericht op de lange termijn kwaliteiten van het gebied centraal 
staan. 
 

Zorg dat op het moment dat de belangrijkste beslissingen voor de ontwikkeling van het ge-
bied formeel, dan wel informeel (‘feitelijk’) worden genomen er evenwichtige informatie be-
schikbaar is waarmee een integrale afweging van belangen gemaakt en verantwoord kan 
worden. Dus ook bij de start bij de ontwikkeling van de gebiedsvisie en het vaststellen van de 
gebiedsopgaven. Neem voor de ontwikkeling van de gebiedsvisie en bijbehorende opgaven 
een integrale gebiedsanalyse als startpunt. Breng hierin de situatie rondom de zogenoemde 
’persistente problemen’ 1 in beeld.  
Zorg voor een onafhankelijke kwaliteitstoets op de kwaliteit van deze informatie. 

 
Bij het beoordelen van mogelijke oplossingen voor de realisering van de gebiedsopgaven 
moet een groot aantal (verplichte) procedures doorlopen worden, waaronder milieueffectrap-
portage (m.e.r.) en kosten-batenanalyse (KBA). In de praktijk worden deze niet zelden slechts 
gebruikt als toets achteraf, en als rechtvaardiging van al (informeel) gemaakte keuzes. De 
beoordeling draagt dan nauwelijks bij als hulpmiddel voor een gestructureerd en goed geïn-
formeerd overleg tussen belanghebbenden partijen gedurende de vormgeving van de voor-
keursoplossing. Ook kan louter sectorale toetsing leiden tot suboptimale oplossingen uit 
oogpunt van duurzame gebiedsontwikkeling.  
 
Stem m.e.r. en KBA dus beter op elkaar af en geef ‘zachte waarden’ meer en daardoor gelijk-
waardiger aandacht in KBA’s. Zorg dat m.e.r. en KBA worden ingezet gedurende de vormge-
ving van de voorkeursoplossing en niet als toets achteraf. Creëer experimenteerruimte om te 
komen tot een duurzame ontwikkelingsbeoordeling op gebiedsniveau (integrale gebiedsrap-
portage). Neem de bijdrage aan de vermindering van de persistente problemen in het gebied 
als ijkpunt voor de beoordeling van mogelijke oplossingsrichtingen. 

 
2.  Betrek alle belanghebbenden vroegtijdig en via open en evenwichtige dialoog 
In de praktijk van gebiedsontwikkeling blijken lang niet altijd vanaf het begin van het plan-
proces de juiste mensen aan tafel te zitten. Hierdoor komen bepaalde belangen pas later, c.q. 
te laat in beeld. De politiek-bestuurlijke ruimte voor aanpassing van de plannen op basis van 
die andere belangen is dan meestal beperkt. Er wordt alleen nog gestreefd naar het zo goed 
mogelijk inpassen van deze belangen, en niet naar het creëren van win-win oplossingen. 
Kansen voor een meer duurzame gebiedsontwikkeling worden hierdoor gemist.  

                                                 
1  In de publicatie “Nederland later” uit 2007 identificeert het MNP een serie persistente problemen die moeten worden 

opgelost om Nederland in de toekomst duurza(a)m(er) te maken.  
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Betrek belanghebbenden al vanaf de start van het planproces, d.w.z. ook bij de ontwikkeling 
van de gebiedsvisie en de formulering van de gebiedsopgaven, naast bij het onderzoek naar 
mogelijke oplossingsrichtingen en de realisatie. Zorg voor adequaat verwachtingenmanage-
ment door vroegtijdig de ambities en financiële middelen van belanghebbenden in beeld te 
brengen. 

 
Het participatieproces wordt meestal eenzijdig door de trekker van de gebiedsontwikkeling 
(een overheid) op- en vastgesteld. Niet zelden beschouwen belanghebbenden het proces van 
participatie als onvoldoende open en evenwichtig. Een open en evenwichtige dialoog over de 
gebiedsvisie, opgaven en een onderhandelingsproces over mogelijke oplossingsrichtingen is 
een belangrijke voorwaarde voor het creëren van draagvlak en dus van uitvoerbare resultaten. 
 
Stel het proces van participatie voor het gehele traject gezamenlijk met alle belanghebbenden 
op en vast. Geef daarbij aan welke rol en verantwoordelijkheid iedere partij heeft (wie, waar-
over, wanneer en hoe). Benadruk het belang van het gezamenlijk vaststellen van het partici-
patieproces in leidraden voor publieksparticipatie, zoals de ‘Code Publieksparticipatie Sneller 
en Beter’. 

 
3. Creëer ontwikkel- en bestuurlijke manoeuvreerruimte door te investeren in  

milieu- en natuurkwaliteit  
Veel gebiedsontwikkelingen zijn niet goed mogelijk doordat de noodzakelijke milieu- en/of 
natuurruimte ontbreekt. Bestaande activiteiten beroepen zich op verworven emissierechten 
en verroeren zich niet omdat met een wijziging of aanpassing deze verworvenheden of ver-
gunde rechten ter discussie komen te staan. Hierdoor blijft ook de vernieuwing en verduur-
zaming uit die noodzakelijk is voor het bereiken van zowel de milieu- en natuurdoelen, als 
voor de economische ontwikkeling.  
 
Investeer vroegtijdig in milieu- en natuurkwaliteit waardoor ontwikkelruimte ontstaat en de 
manoeuvreerruimte voor bestuurders wordt vergroot. Experimenteer met milieubestem-
mingsplannen.  
Met enkele wettelijke aanpassingen is het mogelijk om de wijziging en intrekking van be-
staande vergunningen te vergemakkelijken. De Commissie geeft hiervoor in dit advies een 
aantal concreet uitgewerkte voorstellen.  

 
4.  Neem beslissingen ‘in onzekerheid’ en beheers samenhangende risico’s 
Effectvoorspellingen bij gebiedsontwikkelingen kennen een hoge mate van onzekerheid. Dit 
geldt voor analyses ten aanzien van de gevolgen voor bijvoorbeeld luchtkwaliteit en natuur, 
maar ook voor bijvoorbeeld kosten-batenanalyses. Zo kennen verkeersprognoses een onze-
kerheid van 15 tot 20%, effecten op luchtkwaliteit een onzekerheid van meer dan 20% en een 
aantal effecten op natuur zeer grote onzekerheden. Het niet of onvoldoende meenemen van 
deze onzekerheden bij gebiedsontwikkelingen resulteert in schijnzekerheden en ondoelmati-
ge keuzes c.q. maatregelen.  
In nationale wet- en regelgeving worden in een aantal gevallen zeer hoge en onrealistische 
eisen gesteld aan het bewijs dat bepaalde effecten zich voordoen of juist niet. Dit geldt bij-
voorbeeld voor de Ministeriële Regeling beoordeling luchtkwaliteit. Onnodig veel detailonder-
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zoek is het gevolg met hoge onderzoekslasten. Vanuit Europese richtlijnen is het niet nodig 
om met dergelijke schijnzekerheden en onrealistische eisen te werken. Hoge verantwoor-
dingseisen werken bovendien risicomijdend gedrag van bestuurders en ambtenaren in de 
hand. Er moet een cultuuromslag plaatsvinden. Bestuurders maar ook belangengroeperingen 
en rechters moeten gaan accepteren dat de wetenschap geen 100% zekerheid kan geven. 
Bestuurders moeten leren om beslissingen te nemen ‘in onzekerheid’ en de bijbehorende 
risico’s te beheersen.  
 
Leg wettelijk vast dat bij de motivering van een besluit van een adaptieve strategie mag/moet 
worden uitgegaan. In een adaptieve strategie wordt expliciet rekening gehouden met onze-
kerheidsmarges. Onderdeel van de strategie is een oplevertoets en de mogelijkheid van cor-
rectief ingrijpen achteraf via maatregelen ‘achter de hand’. Dit geeft de waarborg dat in de 
praktijk aan normstelling voldaan wordt. Borg in de wettelijke regeling de kwaliteit van de 
oplevertoets en de technische, bestuurlijke en financiële haalbaarheid, en juridische afdwing-
baarheid van de maatregelen ‘achter de hand’.  

 
Oplossingen in een groter gebied dan het plangebied kunnen worden overwogen, wanneer 
niet genoeg plan-/projectgerelateerde maatregelen ‘achter de hand’ beschikbaar zijn of deze 
niet het meest doelmatig en/of kosteneffectief zijn. Maak bij de ontwikkeling van oplever-
toetsen op programmaniveau in het kader van SWUNG en de PAS gebruik van de recente er-
varingen van het RIVM met de NSL-monitoringstool.  

 
5.  Benut quick-wins door (beperkte) aanpassing en betere benutting van  

bestaande wet- en regelgeving 
De afgelopen jaren is in relatie tot gebiedsontwikkeling veel nieuwe wetgeving van kracht 
geworden. Het blijkt in de praktijk lastig de nieuwe wetgeving in al haar complexiteit te 
doorgronden. Er zijn in de loop van de tijd veel uitzonderingssituaties gecreëerd met het oog 
op het verminderen van de spanning tussen met name economische- en milieubelangen; in 
bepaalde situaties zijn wettelijke eisen (al dan niet tijdelijk) niet meer van toepassing ver-
klaard. Elke sectorwet kent zijn eigen procedures en kent verschillende uitkomsten bij ver-
schillende besluiten. Het totale wet- en regelgevingbestand is daardoor nog maar moeilijk te 
overzien, ook door de overheid zelf.  
 
Benut quick-wins door een (beperkte) aanpassing en een betere benutting van de bestaande 
wet- en regelgeving, zoals: 
• de vereenvoudiging en integratie van de huidige natuurwetgeving; 
• optimaal gebruik van het instrument van de structuurvisie onder de Wro en verbeterde 

afstemming tussen de parallel lopende figuren van structuurvisie en de gebiedsagen-
da/Mirt verkenningen. 

Benut daarnaast de bestaande afstemmings- en coördinatieregelingen en procesrechtelijke 
instrumenten beter. Streef naar één integrale besluitvormingsprocedure waarbij één over-
heidsorgaan de toetsing aan de wettelijke kaders coördineert.  
Bezie voor de langere termijn of verschuiving van bevoegdheden nodig en mogelijk is met 
behoud van kwaliteit van besluitvorming.  
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6. Verbeter de bestuurscultuur en -kwaliteit 
In de praktijk worden relatief weinig projecten in de vorm van een gebiedsontwikkeling aan-
gepakt en volbracht. De vaardigheden voor het sturen van het proces ontbreken, er is niet 
voldoende inhoudelijke en juridische kennis en er is discontinuïteit in de betrokken organisa-
ties. Het concept ‘moeten, willen, kunnen’ uit de rapporten van ‘Nederland Boven Water’, dat 
uitgaat van het feit dat het andere partijen zijn die iets ‘kunnen’ dan partijen die iets ‘willen’ 
of ‘moeten’, wordt vaak genegeerd. De betekenis daarvan komt vaak te laat op tafel. Deze 
factoren in combinatie met sectorale en financiële verkokering maken dat kansen gemist 
worden om persistente problemen in het gebied integraal op te lossen.  
 
Werk achterstanden weg in benodigde vaardigheden voor gebiedsontwikkeling weg en door-
breek de verkokering. Zorg dat in projectorganisaties ten behoeve van integrale afwegingen 
alle belangen evenwichtig vertegenwoordigd zijn en er sprake is van voldoende inhoudelijke 
en juridische kennis en continuïteit. 

 
Niet zelden blijkt er sprake van onvoldoende ‘rechte rug’ van bestuurders (onvoldoende con-
tinuïteit van beleidstandpunten). De politiek-bestuurlijke constellatie verandert, de politiek 
verandert van inzicht, of onverwachte omstandigheden dienen zich aan. Regelmatig verschui-
len bestuurders zich achter nog meer ‘noodzakelijk’ onderzoek om (pijnlijke) keuzes uit te 
stellen. Terwijl bij voorbaat duidelijk is dat er voldoende informatie beschikbaar is en pijnlijke 
keuzes vaak onvermijdelijk zijn omdat de verschillende belangen door de grote ruimtedruk 
niet te verenigen zijn.  
 
Investeer in goed objectief onderzoek over oplossingsrichtingen en hun effecten door middel 
van toepassing van de Joint Fact Finding aanpak. Zorg er voor dat bestuurders goed geïnfor-
meerd zijn over het onderzoek en de betrouwbaarheid ervan in het besluitvormingsproces 
hebben kunnen vaststellen. Daarmee kan een ‘vlucht’ vooruit in onnodig aanvullend onder-
zoek voorkomen worden. 
Knip het proces van gebiedsontwikkeling in beslisbare fases op, en keer terug naar eerdere 
beslismomenten als blijkt dat door gewijzigde inzichten en/of onverwachte omstandigheden 
een eerder (tussen-)besluit niet langer reëel of houdbaar is.  

 
Veelal zijn meerdere overheden en overheidslagen betrokken bij gebiedsontwikkeling. Door 
deze verschillende bestuurlijke verantwoordelijkheden is niet altijd duidelijk wie (welk deel 
van) de gebiedsontwikkeling trekt en hoe de bevoegdheid- en verantwoordelijkheidsverde-
ling is.  
 
Doorbreek de bestuurlijke versnippering bij gebiedsontwikkeling en zorg voor een heldere 
bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverdeling. Geef als hogere overheid duidelijk en 
tijdig aan welke belangen van rijks- of provinciaal belang zijn en welke (uitvoerings)-
bevoegdheden voor de realisatie ingezet worden. 
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7. Betrek kostenaspecten vroegtijdig en realistisch 
De kosten van gebiedsontwikkelingsplannen worden bij de start soms (fors) onderschat. Vaak 
gebeurt dit uit politiek strategische en commerciële overwegingen. Noodzakelijke inpassing-
maatregelen om het plan te kunnen laten voldoen aan wet- en regelgeving worden zeer re-
gelmatig te laag ingeschat. De verdeling van de kosten over, en de beschikbare financiën bij 
betrokken partijen incl. marktpartijen komen pas laat in het traject aan de orde. 
 
Spoor vroegtijdig in het planproces via een (globale) kosten-batenanalyse mogelijke kosten-
veroorzakers en opbrengsten op. Geef aan wat de verdeling van de kosten zal zijn en/of de 
benodigde financiën bij betrokken partijen beschikbaar zijn. Zorg voor een onafhankelijke 
kwaliteitstoets op de uitgevoerde kosten-batenanalyse.  



De praktijk van gebiedsontwikkeling 

- 7 - 

Deel II 
 
Toelichting 

1. Achtergrond 
 
Het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer (VROM) heeft in 
het kader van het Actieprogramma ‘Vernieuwing instrumentarium gebiedsontwikkeling’ de 
Commissie voor de milieueffectrapportage (verder ‘de Commissie’) gevraagd aan te geven: 
• wat haar ervaringen zijn met de praktijk van gebiedsontwikkeling;  
• welke belemmeringen bij gebiedsontwikkeling voortkomen uit wet- en regelgeving. 

Hierbij beantwoordt zij deze vragen en geeft zij suggesties voor verbetering en versnelling. 
Daarbij is niet gestreefd naar volledigheid. De Commissie richt zich primair op haar eigen 
ervaring in m.e.r.-procedures. 

2. Werkwijze 
 
De Commissie heeft voor haar advies een quick scan uitgevoerd van diverse gebiedsontwik-
kelingsprojecten waarbij zij betrokken is geweest bij de m.e.r.-procedure. Bij de selectie van 
projecten is uitgegaan van de volgende definitie van gebiedsontwikkeling: 
 
Definitie gebiedsontwikkeling 
Gebiedsontwikkeling heeft betrekking op complexe ruimtelijke opgaven, ook in financiële 
zin, die bestuurlijke en sectorale grenzen doorsnijden. De opgaven hebben betrekking op 
een omvangrijk, maar duidelijk afgeperkt gebied, en kennen een lange doorlooptijd. Betrok-
ken zijn meerdere bestuurlijke partijen, private partijen, en een veelheid aan eigenaren en 
gebruikers van het gebied. Voor realisatie van de opgaven zijn verschillende alternatieven 
mogelijk.  

  
De volgende projecten zijn onderworpen aan een quick scan: 
 
Geselecteerde gebiedsontwikkelingsprojecten 
Meerstad (provincie Groningen), Luchthaven Twente (provincie Overijssel), A1-zone (provincie 
Gelderland), Wieringerrandmeer en Bloemendalerpolder (beiden provincie Noord-Holland), 
Zuidplaspolder, 2de Maasvlakte, Rotterdam Vooruit, Haaglanden/Binckhorst (allen provincie 
Zuid-Holland), Schelde-estuarium (provincie Zeeland), Grensmaas en Klavertje 4 (beiden pro-
vincie Limburg). 

 
Op basis van de quick scan en de ervaring binnen m.e.r.-procedures voor bijvoorbeeld struc-
tuurvisies en bestemmingsplannen zijn conclusies getrokken hoe gebiedsontwikkelingspro-
jecten beter en/of sneller kunnen. Ter verificatie van conclusies zijn deze: 
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• ter reactie voorgelegd aan een klankbordgroep. De samenstelling van deze groep is 
weergegeven in bijlage 1; 

• vergeleken met de conclusies uit eerdere evaluaties (Commissie Bakker, 2005; Evers en 
Susskind, 2009; Van Rooy, 2010). 

3. Resultaten 
 
De belangrijkste bevindingen van de Commissie zijn: 
• Terwijl een integrale afweging van belangen op strategisch niveau nog niet gemaakt of 

afgerond is, wordt al voorgesorteerd op de oplossing;  
• Onvoldoende aandacht voor volwaardige betrokkenheid van belanghebbenden vanaf de 

start van het traject belemmert een goed procesverloop;  
• Het rekening houden met onzekerheden en het formuleren van een pakket maatregelen 

achter de hand versterkt de basis onder een besluit; 
• De financiële consequenties worden bij de start te vaak te optimistisch ingeschat; 
• Afstemming tussen overheden verloopt in een aantal gevallen stroef; de rolverdeling 

tussen de verschillende overheden is niet altijd voldoende duidelijk. 
 
In haar praktijk van advisering bij m.e.r.-procedures constateert de Commissie dat gebieds-
ontwikkeling beter en/of sneller kan door: 
• meer integrale belangenafweging en een aanpak gericht op duurzame ruimtelijke kwali-

teit; 
• alle belanghebbenden vanaf de start via een open en evenwichtige dialoog invloed te 

geven bij het formuleren van de gebiedsvisie, de opgaven en de oplossingsrichtingen;  
• ontwikkelruimte te creëren door eerst de milieu- en natuurkwaliteit te verbeteren vóór 

nieuwe activiteiten toe te laten; daarbij de mogelijkheden verruimen om bestaande rech-
ten vastgelegd in vergunningen aan te passen of in te trekken; 

• bij besluiten expliciet rekening te houden met onzekerheden in effecten en te sturen op 
het beheersen van bijbehorende risico’s; 

• beter gebruik te maken van de flexibiliteit in bestaande wet- en regelgeving (waaronder 
coördinatie regelingen), en op een beperkt aantal onderdelen wetgeving aan te passen.  

 
Op basis van haar ervaringen onderschrijft de Commissie daarnaast de volgende aanbevelin-
gen van o.a. de Commissie Elverding:  
• een verbetering van bestuurscultuur en -kwaliteit, waaronder het doorbreken van de 

sectorale verkokering, het expliciet benoemen van verantwoordelijke bestuurslagen en 
het wegwerken van achterstanden in kennis en vaardigheden voor gebiedsontwikkeling 
bij betrokkenen; 

• het vroegtijdig in het planproces op een realistische wijze in beeld brengen van mogelij-
ke kosten en beschikbare financiën, inclusief bijbehorende risico’s. 

 
Hieronder volgen een nadere toelichting op deze punten en concrete aanbevelingen op o.a. 
het gebied van mogelijke aanpassing in wetgeving. De nadruk ligt op de eerste vijf sugges-
ties voor verbetering en/of versnelling. De overige aspecten zijn immers al uitgebreid in an-
dere studies beschreven.  
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3.1 Integrale belangenafweging en duurzame ruimtelijke kwaliteit 
Te vaak ontbreekt een voldoende integrale afweging van belangen door: 
• te beperkte ambities van sturende partijen: het halen van tastbare resultaten op korte 

termijn is voor hen leidend in plaats van het realiseren van lange termijn duurzame ont-
wikkeling; 

• er domineert één type belangen en dat is dikwijls een beperkte opvatting van de econo-
mische belangen; 

• bestuurlijke en ambtelijke verkokering;  
• machtsposities van enkele partijen vanuit het concept ‘wie betaalt, bepaalt’; andere 

waarden en belangen delven te vaak het onderspit. Het niet operationeel kunnen maken 
van het concept ‘moeten, willen en kunnen’ Dit concept uit de rapporten van ‘Nederland 
Boven Water’, dat uitgaat van het feit dat het andere partijen zijn die iets ‘kunnen’ dan 
de partijen die iets ‘willen’ of ‘moeten’, wordt vaak genegeerd. De betekenis daarvan 
komt vaak te laat op tafel. 

 
In alle fasen van gebiedsontwikkeling van startbeslissing tot en met realisatie moet dus een 
meer integrale benadering gericht op de lange termijn kwaliteiten van het gebied centraal 
komen te staan. Dus niet eerst praten over het verdelen van de taart. Een integrale benade-
ring vraagt eerst het vergroten van de taart, daarna het verdelen ervan.  

 

3.1.1 Startbeslissing – opstellen gebiedsvisie en -opgaven 

Integrale gebiedsanalyse 
Ook bij gebiedsontwikkeling is het zinvol de start van het proces te markeren met een start-
beslissing á la Elverding. Onze ervaring tot nu toe is dat te vaak bij aanvang in de planont-
wikkeling al voorgesorteerd wordt op de uiteindelijke keuze. Dit voorsorteren blijkt in de 
praktijk sterk sturend voor de verkenningsfase waarin oplossingsrichtingen breed verkend 
moeten worden. Inspraak en invloed van ‘buitenaf’ wordt slechts als hinderlijk ervaren. De 
schijnbaar meest optimale oplossing is immers al gedefinieerd. De Commissie pleit voor het 
maken van een integrale gebiedsanalyse bij de start van iedere gebiedsontwikkeling als on-
derdeel van de startbeslissing. Baseer deze gebiedsanalyse op de identificatie van de persis-
tente problemen uit de duurzaamheidverkenning ‘Nederland Later’ (MNP, 2007, zie ook 
3.1.2.).  
 
Een niet door alle partijen gedeelde gebiedsanalyse legt de kiem voor weerstand (zie ook 
3.2). Betrek dus al in dit stadium (vertegenwoordigers van) alle belanghebbenden. 
 

Aanbeveling  
1. Zorg in de startbeslissing voor een door alle partijen gedeelde gebiedsanalyse.  

 
Versnipperde beleidsomgeving 
De in de startbeslissing op te nemen integrale gebiedsopgave moet rekening houden met 
bestaand kaderstellend beleid. Dit kan alleen wanneer dit kaderstellende beleid heldere rand-
voorwaarden geeft. In de praktijk wreekt zich dat structuurvisies in veel gevallen een optel-
som zijn van sectorale wensen en op de verschillende bestuursniveaus alleen zelfbindend zijn 
voor het betrokken bestuursorgaan. Zij zijn niet (direct) sturend voor de lagere ruimtelijke 



De praktijk van gebiedsontwikkeling 

- 10 - 

schaalniveaus. Zo kunnen gemeenten hun eigen bedrijventerrein aanleggen, terwijl twijfel-
achtig is of daar op provinciaal of nationaal niveau voldoende vraag naar is.  
Dit kan alleen voorkomen worden als de (hogere) overheid in haar structuurvisie helder vast-
legt wat het speelveld is voor de lagere overheden en dit speelveld ook kaderstellend door-
werkt in plannen van lagere overheden. Hiervoor is nodig dat vooraf op heldere en transpa-
rante wijze wordt bepaald wat van ‘hoger’ (dat wil zeggen rijks- en/of provinciaal) belang is. 
Er kan meer gebruik gemaakt worden van de bestaande instrumenten gericht op doorwerking 
naar lagere overheden. Denk aan voor lagere overheden bindende regels in algemene maat-
regelen van bestuur (AMvB’s)2 en provinciale verordeningen. Denk ook aan het gebruik van 
aanwijzingsbevoegdheden (proactief) en het indienen van zienswijzen bij gemeentelijke be-
stemmingsplannen.3  
 
Een tweede knelpunt in de beleidsomgeving is dat nu meerdere ruimtelijke sporen parallel 
lopen, namelijk het Wro/structuurvisie-spoor en het gebiedsagenda/MIRT-spoor. 
We kennen structuurvisies op rijksniveau, (inter)provinciaal niveau, en (inter)gemeentelijk 
niveau. Gebiedsagenda’s zijn tot nu toe opgesteld voor 8 regio’s. Op basis van de gebieds-
agenda’s worden in het bestuurlijk MIRT-overleg keuzes gemaakt en besluiten genomen, 
zoals het starten van MIRT-verkenningen (bv. Rotterdam Vooruit).  
De ruimtelijke schaalniveaus van het Wro/structuurvisie-spoor en het gebiedsagenda/MIRT-
spoor sluiten niet altijd goed op elkaar aan. Daarnaast is er in gebiedagenda’s/MIRT-
verkenningen nog sprake van onvoldoende integrale afwegingen.4   
Beslissingen in gebiedsagenda’s blijken wel sterk sturend te zijn bij de uitwerking van de 
gebiedsopgaven in de verkenningsfase. Extreem gesteld worden in structuurvisies nu vooral 
de gemaakte afspraken uit het gebiedsagenda/MIRT-spoor vastgelegd, zonder dat een inte-
grale afweging is gemaakt die een goede ruimtelijke ordening tot doel heeft. 5  
 

Aanbevelingen 
Zorg ervoor dat: 
2. de kaders en uitgangspunten in structuurvisies op hoger ruimtelijk schaalniveau vol-

doende doorwerken in structuurvisies op lager ruimtelijk schaalniveau;  
3. de schaalniveaus van Wro/structuurvisie- en het gebiedsagenda/MIRT-spoor zoveel 

mogelijk overlappen en voldoende integrale afwegingen gemaakt worden. 

 

                                                 
2  De in procedure zijnde AMvB Ruimte bevat bijvoorbeeld de SER-ladder. Een afweging over regionale bedrijventerreinen 

kan dan niet meer beperkt blijven tot het eigen grondgebied van een gemeente. 
3  Zonodig gevolgd door een reactieve aanwijzing, wanneer het belang bovengemeentelijk is. 
4  Zie ook de brief, d.d. 30 november 2009, van Minister Eurlings aan de Tweede Kamer waarin aangegeven wordt dat 

onderwerpen als duurzaamheid, water, natuur en landschap nog een betere uitwerking moeten krijgen in de 
gebiedsagenda's. (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2009/11/30/20099922-
uitkomsten-bestuurlijke-overleggen-mirt-najaar-2009.html). 

5  Het zorgvuldigheidsbeginsel in de Wro noodzaakt tot een goede inventarisatie van de feitelijke situatie en belangen, en 
tot streven naar het bevorderen van een duurzame ruimtelijke kwaliteit voor de gemeenschap. (TK 2002-2003, 28 916, 
nr. 3, p. 9). M.a.w. een goede sociaal-culturele, economische en milieusituatie voor toekomstige generaties. Vaste 
jurisprudentie is dat, los van de geldende milieunormen, moet worden beoordeeld of het realiseren van objecten al dan 
niet in strijd is met de eisen van een ‘goede ruimtelijke ordening’, zoals een aanvaardbaar woon- en leefmilieu 
(bijvoorbeeld ABRvS 6 januari 2010, TBR 2010/29, m.nt. H.J. de Vries). 

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2009/11/30/20099922-
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Financiën 
De doorgaans hoge ambities bij de start blijken lopende het traject zeer regelmatig strijdig te 
zijn met de niet zelden beperkte financiële middelen. Adequaat verwachtingenmanagement 
vraagt om het vroegtijdig in beeld brengen van de ambities en financiële middelen van alle 
belanghebbenden om teleurstellingen later te voorkomen. Een reële inschatting van ambities 
en financiële randvoorwaarden moet uitgangspunt zijn voor de gebiedsontwikkeling. Daarbij 
kan gaande het ontwikkelingstraject natuurlijk altijd hernieuwd over de ambities en financiële 
middelen gediscussieerd worden wanneer deze als te knellend worden ervaren.  
 

Aanbeveling 
Zorg in de startbeslissing voor: 
4. adequaat verwachtingenmanagement over ambities en financiële middelen van alle 

belanghebbenden.  

  
Kwaliteit startbeslissing 
’Een goed begin is het halve werk’. Dus investeer in de kwaliteit van de startbeslissing. Laat 
een onafhankelijke partij, vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Q-team bij Ruimte voor de Ri-
vierprojecten, de kwaliteit van de startbeslissing toetsen.  
 
Laat dit een (marginale) toets zijn op o.a. voldoende integraliteit in de gebiedsopgave, een 
reële inschatting van benodigde en beschikbare financiën en verankering van voldoende par-
ticipatie tijdens het gehele ontwikkelingsproces.  
 

Aanbeveling  
Zorg voor:  
5. een onafhankelijke toets op de kwaliteit van de startbeslissing.  

 

3.1.2 Verkenningsfase – beoordeling oplossingsrichtingen 

In de op de startbeslissing volgende verkenningsfase worden verschillende oplossingsrichtin-
gen (alternatieven) geformuleerd om de gebiedsopgaven te kunnen realiseren. Op basis van 
haar m.e.r. ervaring beveelt de Commissie op onderstaande punten verbetering aan.  
 
Afstemming/integratie toetsen 
Met een groot aantal (verplichte) sectorale toetsen6 wordt het doelbereik en de gevolgen van 
de verschillende oplossingsrichtingen inzichtelijk gemaakt. Verdere procedurele en inhoude-
lijke integratie van deze toetsen leidt tot tijdwinst, minder administratieve lasten, minder 
procedurele risico’s en een meer integrale beoordeling van oplossingsrichtingen op hun bij-
drage aan duurzame ruimtelijke kwaliteit. Uit het onderzoek van Haskoning (2005) in op-
dracht van VROM blijkt dat m.e.r. goed als integratiekader voor verschillende toetsen ge-
bruikt kan worden. Met dit integratiekader kunnen sectorale belangen herkenbaar en trans-
parant tegen elkaar afgewogen worden. 

                                                 
6    In m.e.r. komen we zeer regelmatig tegen: de watertoets, de effectbeoordeling op natuur in het kader van de Nbw 

(natuurtoets), de archeologisch (voor) toets, de toets op externe veiligheid en gezondheidseffectrapportage (GES). 
Daarnaast speelt regelmatig afstemming met de maatschappelijke kosten-batenanalyse. Ook andere toetsen als een 
landbouweffectrapportage kunnen onderdeel uitmaken van de totale beoordeling.  
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MER en kosten-baten analyse (KBA) kunnen beter op elkaar afgestemd worden. Zachte waar-
den’ moeten meer en daardoor gelijkwaardiger aandacht krijgen in KBA’s. Concreet gaat het 
om: 
• het in plan-MER meenemen van het KBA/OEI-nulalternatief (= alternatieve aanwending 

van projectmiddelen), conform het voorstel opgenomen in de Handreiking ‘MIRT-
verkenningen’ van april 2010. Via het KBA/OEI nulaternatief komen dan automatisch an-
dere type alternatieven in beeld; 

• het in KBA’s meenemen van ecosysteemdiensten als maatschappelijke baten, conform 
het voorstel van het PBL in haar rapport ‘Wat de natuur de mens biedt’ (maart 2010), en 
daarbij uitgaan van reële baten van onverhandelbare waarden.7  

 
De Commissie onderschrijft de noodzaak voor experimenteerruimte voor het ontwikkelen van 
een integrale duurzame ontwikkelingsbeoordeling op gebiedsniveau, zoals voorgesteld door 
Van Rooy (2010). Via proefprojecten kan beoordeeld worden of zo’n duurzame ontwikke-
lingsbeoordeling een zinvol alternatief kan zijn voor bijvoorbeeld m.e.r. en KBA.  
 

Aanbevelingen 
6. Integreer sectorale toetsen in m.e.r., zodat sectorale belangen herkenbaar en trans-

parant tegen elkaar kunnen worden afgewogen. 
7. Stem MER en KBA beter op elkaar af en geef ‘zachte’ waarden meer en daardoor 

evenwichtiger aandacht in kosten-batenanalyses.  
8. Creëer experimenteerruimte voor een duurzame ontwikkelingsbeoordeling op ge-

biedsniveau (integrale gebiedsrapportage).  

 
Interactieve effectbeoordeling 
Een gedragen en kwalitatief besluit komt alleen tot stand wanneer alle betrokken partijen op 
ieder moment in het proces voldoende inzicht hebben in de mogelijke effecten van alterna-
tieve oplossingsrichtingen. In de m.e.r. praktijk kennen we een aantal goede voorbeelden van 
interactieve effectbeoordeling en teveel voorbeelden waar het beter kan of had gekund.  
Informatie over effecten moet het overleg en de afwegingen tijdens het interactieve en ont-
werpende proces van gebiedsontwikkeling faciliteren. Het proces van de beoordeling is 
daarmee net zo belangrijk als de inhoud van de informatie.  
 
Slechte effectbeoordelingen zijn in ieder geval die beoordelingen die alleen dienen als toets 
achteraf als rechtvaardiging van al (informeel) gemaakte keuzes. Deze toets achteraf beant-
woordt alleen de vragen: voldoet de geformuleerde oplossing aan de wettelijke vereisten? Zijn 
er juridische risico’s/showstoppers en zo ja hoe zijn ze te voorkomen? Hierdoor draagt de 
beoordeling nauwelijks bij als hulpmiddel voor een gestructureerd en goed geïnformeerd 
overleg tussen belanghebbenden partijen over alternatieven en de trechtering naar de opti-
male oplossing uit oogpunt van duurzame ontwikkeling.  
De praktijk maakt duidelijk dat plan-m.e.r. een waardevolle bijdrage kan leveren. Plan-m.e.r. 
moet daarvoor al bij de start van de verkenningsfase ingezet worden en gelijk oplopen met 
de planontwikkeling. Plan-m.e.r. op deze manier ingezet vertraagt niet maar geeft tijdwinst. 

                                                 
7  Van Rooy (2010) geeft aan dat in KBA’s de baten van onverhandelbare waarden zoals natuur, water en cultuurhistorie, in 

vergelijking met andere EU-lidstaten, in Nederland vaak zeer conservatief worden ingeraamd. 
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Het door sommige partijen (gevoelde) vertragende effect van m.e.r. wordt voor een belangrijk 
deel veroorzaakt bij gebruik ervan als toets ‘achteraf’.  
 

Aanbeveling 
9. Zet plan-m.e.r. in als hulpmiddel vanaf de start van de verkenningsfase bij het inter-

actieve en ontwerpende proces van gebiedsontwikkeling. Benadruk deze functie van 
m.e.r. in wettelijke regelingen, handleidingen en handreikingen.  

 
Inhoud en detailniveau effectbeoordeling 
De focus van de effectbeoordeling moet liggen op een risicobeoordeling. Het moet gaan over 
de vragen: Hoe groot is de kans dat de oplossingen bijdragen aan duurzame ruimtelijke kwa-
liteit? Hoe groot is de kans op ongewenste afwenteling naar andere aspecten van duurzame 
kwaliteit (people, profit, planet), naar een andere tijd8 of naar een andere plaats?9  Helaas 
overheerst op dit moment bij sturende partijen het ‘korte termijn’ denken en het niet verder 
kijken dan het eigen belang/grondgebied. De rijksoverheid zou stimulansen en garanties 
moeten inbouwen die lange termijn denken en handelen garanderen. 
Een beschouwing van risico’s moet centraal staan, niet het tot in detail de berekening van 
effecten. Vaak volstaat het om aan te geven of een oplossingsrichting ‘beter’ of ‘slechter’ 
scoort uit oogpunt van risicobeheersing en de argumenten waarop dit is gebaseerd.  
 
Er is kritiek op de hoge onderzoekslasten en het vertragende effect dat hiervan uit zou gaan. 
Hoge onderzoekslasten komen vooral voort uit onrealistische eisen van wet- en regelgeving 
en de angst bij bestuurders voor juridische complicaties bij vervolgbesluitvorming (‘men 
neemt het zekere voor het onzekere’). In veel gevallen volstaan risico-inschattingen op basis 
van globale effectschattingen met vuistregels en bijbehorende onzekerheidsmarges, en mo-
gelijke maatregelen ‘achter de hand’. Het is noodzakelijk de bestuurlijke en ambtelijke cul-
tuurverandering die hiervoor nodig is te faciliteren door het creëren van een wettelijk kader 
voor het toepassen van een adaptieve strategie bij de toetsing aan normen (zie paragraaf 
3.4).  
 
Een standaardlijst van benodigde informatie voor een beoordeling op bijdrage aan duurzame 
ruimtelijke kwaliteit is niet mogelijk. Daarvoor zijn de verschillen in abstractieniveau bij ge-
biedsontwikkeling te groot.  
In de praktijk van plan-m.e.r. voor gebiedsontwikkeling blijkt de 3x3 matrix, ontwikkeld in 
de Nationale Strategie voor Duurzame Ontwikkeling (NSDO) goed te fungeren als gedachte-
kader voor het in beeld krijgen van mogelijke afwentelingen naar andere aspecten van duur-
zame kwaliteit en naar tijd en plaats. Een concrete beoordeling met deze matrix blijkt nog 
moeilijk, zoals blijkt in het MER voor Randstad 2040. 
Recent is in m.e.r. ervaring opgedaan met het beoordelen van oplossingsrichtingen op hun 
bijdrage aan het oplossen van de persistente problemen  (zie onderstaande box). Het gebruik 
van persistente problemen  als ijkpunt voor de beoordeling heeft als voordeel dat meestal 
goed is aan te geven of een bepaalde oplossingsrichting bijdraagt aan, neutraal is voor, of 
afbreuk doet aan het oplossen van het probleem. Onvoldoende doelbereik inspireert boven-
dien tot het identificeren van aanvullende opgaven om de doelen wél te bereiken.  
 
                                                 

8  Toekomstige generaties. 
9  Meestal nabijgelegen gebieden, in een enkel geval kan ook sprake zijn van afwenteling op nationaal of internationaal 

niveau. 
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Persistente problemen conform de duurzaamheidsverkenning ‘Nederland Later’ (MNP, 
2007) 
- klimaatverandering (overstromingsrisico, wateroverlast en -tekorten, en verzilting); 
- afname van de biodiversiteit; 
- gebrekkige bereikbaarheid van grote steden en de congestie op wegen; 
- gebrekkige kwaliteit van de leefomgeving; 
- verrommeling van het landschap; 
- tekort aan aantrekkelijke en betaalbare woonmilieus; 
- sociale segregatie; 
- achterblijvend vestigingsklimaat voor (internationale) bedrijven. 

 
Deze persistente problemen dienen een gebiedsgerichte invulling te krijgen zodat ze goed 
herkenbaar zijn en onderschreven kunnen worden door alle belanghebbenden. Het gebruik 
van de persistente problemen bevordert op die manier het enthousiasme voor gebiedsont-
wikkeling. Het verdient dan ook aanbeveling de persistente problemen niet alleen als ijkpunt 
voor de beoordeling van oplossingsrichtingen te nemen, maar ook als startpunt voor de op te 
stellen gebiedsanalyse en -visie (zie paragraaf 3.1.1. van dit advies). 
 

Aanbevelingen 
10. Richt de effectbeoordeling van oplossingsrichtingen vooralsnog op hun bijdrage aan 

het verminderen of oplossen van persistente problemen in het gebied.  
11. Ontwikkel via experimenten de 3x3 duurzaamheidmatrix van de NSDO om op de 

langere termijn te komen tot een volwaardige duurzaamheidbeoordeling. 

 

3.2 Betrek alle belanghebbenden vroegtijdig en via open en evenwich-
tige dialoog 
In de praktijk van gebiedsontwikkeling blijken lang niet altijd vanaf het begin van het plan-
proces de juiste mensen aan tafel te zitten. Daardoor komen regelmatig tijdens of aan het 
einde van de rit nog nieuwe alternatieven in beeld, die onder druk van belangenorganisaties 
alsnog onderzocht moeten worden. Door niet van meet af aan bewoners, bedrijven en orga-
nisaties te betrekken ontstaat onnodige vertraging en wordt daarnaast onvoldoende gebruik 
gemaakt van de veelal grote kennis bij deze partijen. Tijdens het planontwikkelingsproces 
zullen belanghebbenden veranderen; in de conceptuele fase zullen mogelijk andere partijen 
betrokken moeten zijn dan in de inrichtingsfase. 
De trekker van de gebiedsontwikkeling (een overheid) stelt doorgaans eenzijdig het partici-
patieproces vast. Zo stelt de Code Publieksparticipatie Sneller en Beter dat de bestuurders het 
participatieplan opstellen en goedkeuren.10 Niet zelden beschouwen belanghebbenden het 
proces van participatie als onvoldoende open en evenwichtig. Belanghebbenden kunnen 
meestal nog wel inspreken en hun ideeën/standpunten inbrengen, maar nogal eens over-
heerst het gevoel dat de betrokken bestuurder hoe dan ook toewerkt naar de oplossing die, 
al voordat het participatieproces begon, als (bestuurlijke) voorkeursoplossing was gedefini-
eerd. Dit kan voor een belangrijk deel voorkomen worden door het proces van participatie 

                                                 
10  Vergelijkbaar is in de MIRT-spelregels (2009) aangegeven dat de trekker van de ontwikkeling door middel van een 

procesontwerp aangeeft, wie, wanneer en hoe betrokken moet worden. 
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samen met belanghebbenden op- en vast te stellen, met in begrip van ieders rol en verant-
woordelijkheid daarin. Voorkom dat participatie een kwestie is van standpunten inbrengen en 
een onderhandelingsspel spelen via ‘armpje drukken’. 
 
Ook een te krappe planning voor bestuurlijke besluitvorming kan er voor zorgen dat het par-
ticipatietraject onder druk komt te staan. Dit leidt niet zelden tot besluiten die niet goed zijn 
voorbereid en tot onvoldoende draagvlak. Ook hier gaan de kosten voor de baat uit. Investeer 
in een gedegen participatietraject. Een open en evenwichtige dialoog over de gebiedsvisie, 
opgaven en een onderhandelingsproces over mogelijke oplossingsrichtingen is een belangrij-
ke voorwaarde voor het creëren van draagvlak en dus van uitvoerbare resultaten. 
 
Een optimaal participatieproces kent vijf verschillende stappen, die zijn gedefinieerd door 
Evers en Susskind (2006) en bekend staan onder de naam ‘Mutual Gains Approach (MGA)’ 
 

De 5 stappen van MGA: 
1. Inventarisatie van belanghebbenden; 
2. Gezamenlijk toekennen van rollen en verantwoordelijkheden; 
3. Definiëren van win-win oplossingen; 
4. Bereiken van overeenstemming; 
5. Nakomen van verantwoordelijkheden. 

(zie bijlage 2 voor nadere uitleg).  

 
Deze aanpak zorgt er voor dat de juiste mensen aan tafel zitten en een situatie gecreëerd 
wordt die uitnodigt tot een open en evenwichtige en constructieve dialoog waarin problemen 
en meningsverschillen productief opgelost worden. Meestal vereist dit de betrokkenheid van 
een onafhankelijk procesbegeleider of bemiddelaar als voorzitter. In de meeste gevallen blijkt 
een goed opgezette MGA sneller en goedkoper dan een meer traditioneel opgezette partici-
patieproces en besluitvorming. De aanpak leidt vrijwel altijd ook tot betere c.q. duurzamere 
oplossingen, waarvan het veel minder waarschijnlijk is dat ze juridisch vastlopen en/of op 
maatschappelijke weerstand stuiten (Evers en Susskind, 2009).  
 

Aanbevelingen 
12. Stel het proces van participatie gezamenlijk met (vertegenwoordigers van) belang-

hebbenden vast, inclusief hun rol en verantwoordelijkheden. Definieer gezamenlijk 
win-win oplossingen. Streef naar een voorkeursoplossing waarbij de voornaamste 
belangen uit oogpunt van duurzame gebiedsontwikkeling zo goed mogelijk worden 
behartigd. Leg gemaakte afspraken en verantwoordelijkheden over de uitvoering vast 
in de voorkeursbeslissing.  

13. Benadruk in bestaande leidraden voor publieksparticipatie en in de Handreiking 
m.e.r. het belang van het gezamenlijk vaststellen van het proces van participatie en 
het doorlopen van MGA stappen. Bevorder dat in het MER een verantwoording van 
het participatieproces en het resultaat daarvan wordt gegeven. 

 
Partijen met grondposities nemen in het participatietraject een aparte plaats in. Zij kunnen 
sterk sturend zijn in het verloop van het project. Om die reden moeten ook zij vroegtijdig 
betrokken worden. Daarbij moet natuurlijk het mededingingsrecht in acht genomen worden 
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en moet worden voorkomen dat overheid en deze (markt-)partijen de gebiedsontwikkeling 
vooraf al zo ver invullen, dat weinig ruimte overblijft voor de andere belanghebbenden.  
 

Aanbeveling 
14. Betrek marktpartijen met grondposities via gerichte consultaties bij de planontwikke-

ling binnen de regels van het mededingingsrecht. 

 

3.3 Investeer in milieu- en natuurkwaliteit 
Veel gebiedsontwikkelingen zijn niet, of niet op de meest geëigende locatie mogelijk doordat 
de noodzakelijke milieu- en/of natuurruimte ontbreekt. Bij verschillende milieu- en natuur-
aspecten wordt immers (nog) niet aan wettelijke vereisten voldaan. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de PM10 en NO2 concentraties in de lucht en de stikstofbelasting van Natura 2000 gebie-
den.11 Om meer ontwikkelruimte te creëren zijn in de afgelopen jaren/decennia uitzonde-
ringssituaties benoemd waar aan minder strenge normen voldaan hoeft te worden, of waar de 
normen niet van toepassing zijn. Ook werd nogal eens de wijze van toetsing aangepast. Lo-
gisch gevolg is een bijzonder complex stelsel van wet- en regelgeving met complexe toet-
singskaders zoals voor lucht en geluid.  
 
Het investeren in milieu- en natuurkwaliteit om de ontwikkelruimte te vergroten is een meer 
duurzame wijze van omgang met milieu- en natuurtekorten dan het ter discussie stellen en 
versoepelen van (milieu-)normen.  
Gebiedsgerichte programmatische benaderingen, zoals ontwikkeld met het Nationaal Sa-
menwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) en in ontwikkeling met de Programmatische 
Aanpak Stikstofdepositie (PAS), zijn daarbij behulpzaam onder de voorwaarde dat de kwaliteit 
van bijbehorende monitoringsprogramma’s en toepassing van maatregelen ‘achter de hand’ 
voldoende geborgd worden (zie ook paragraaf 3.4 van dit advies).  
Nagegaan kan worden in hoeverre dergelijke programmatische aanpakken ook kunnen wor-
den toegepast op andere milieuaspecten die van belang zijn om te kunnen voldoen aan de 
wettelijke vereisten uit de natuurwetgeving (bijvoorbeeld verdroging).  
 
Het bij gebiedsontwikkeling investeren in milieu- en natuurkwaliteit (veerkracht), vóórdat een 
beperkte aantasting door een nieuwe activiteit wordt toegestaan, kan een uitweg bieden uit 
de bestaande impasse. Eén en ander sluit aan bij het advies van de VROM-raad (2009), waar-
in gepleit wordt om met milieubestemmingsplannen te experimenteren. Van belang is na te 
gaan welke kostendragers daarvoor geïdentificeerd en bereid gevonden kunnen worden. 
Om te kunnen investeren in veerkracht kan (vergaande) aanpassing of zelfs stopzetting van 
bestaande activiteiten nodig zijn. De bestaande wetgeving (Wet milieubeheer en Natuurbe-
schermingswet) geeft in principe mogelijkheden om inbreuk te maken op bestaande rechten 
door actualisering, wijziging of intrekking van vergunningen.12 Tot nu toe wordt daar echter 
weinig gebruik van gemaakt. Bestaande activiteiten beroepen zich op verworven emissierech-
ten en verroeren zich niet omdat met een wijziging of aanpassing deze verworvenheden of 
vergunde rechten ter discussie komen te staan. Het bevoegd gezag bewandelt niet graag de 
dwingende weg.  

                                                 
11  De wettelijke vereisten voor natuur (Natura 2000) en milieu (lucht, water) vinden hun oorsprong in Europese richtlijnen.  
12  Zie artikel 8.22, 8.23 en 8.25 van de Wet milieubeheer en artikel 43, lid 2 van de Natuurbeschermingswet ‘98. 
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Redenen dat van de mogelijkheid tot wijziging of intrekken niet of nauwelijks gebruik ge-
maakt wordt, zijn dat:  
• de grondslag van de vergunningaanvraag niet mag worden verlaten, m.a.w. er mag geen 

andere inrichting ontstaan dan oorspronkelijk was aangevraagd. De vaste jurisprudentie 
over de grondslag van de aanvraag maakt het immers vrijwel onmogelijk om bij een ver-
leende vergunning betere beschikbare technieken voor te schrijven; 

• een oprichtings- of revisievergunning van een bestaand bedrijf niet kan worden gewei-
gerd als deze binnen de gecreëerde milieuruimte voor dit bedrijf blijft;  

• het intrekken van een vergunning wettelijk gezien alleen mogelijk lijkt wanneer er een 
forse overschrijding van normen plaatsvindt.13 

 
Er zijn diverse mogelijkheden om wijziging en intrekking van bestaande vergunningen via 
aanvullende wettelijke bepalingen makkelijker mogelijk te maken. Denk aan: 
1. een actualiseerplicht van de milieu- en natuurvoorschriften in de omgevingsvergunning 

en/of Natuurbeschermingswetvergunning na een bepaalde termijn. Een termijn van vier 
jaar ligt voor de hand omdat daarmee aangesloten wordt bij de voorgestelde wijziging 
van de IPPC-richtlijn; 

2. de introductie van een nieuwe weigeringgrond in de Wabo, waarmee voorkomen wordt 
dat de milieuruimte die ontstaat door actualisatie van een vergunning, direct door de 
initiatiefnemer zelf kan worden ingevuld. Deze milieuruimte moet gespaard kunnen 
worden voor de grootschalige gebiedsontwikkeling; 

3. het in de Nb-wet opnemen dat een vergunning (gedeeltelijk) vervalt, als hier geen ge-
bruik van wordt gemaakt; 

4. het bij wet regelen dat de grondslag van de vergunningaanvraag mag worden verlaten;14  
5. het gat in de wet verkleinen tussen gebruikmaking van de wijzigingsbevoegdheid15 en de 

plicht een vergunning in te trekken (art. 2.33, Wabo).16 17 
Zie bijlage 3 voor meer concreet uitgewerkte voorstellen tot wetswijziging. 

 
Voor sanering van bestaande rechten in verband met ‘nadeelcompensatie’, zullen soms fi-
nanciële middelen nodig zijn. Deze dienen dan uiteraard als kostenpost bij gebiedsontwikke-
ling in beschouwing te worden genomen.  
 

Aanbevelingen 
15. Investeer vroegtijdig in milieu- en natuurkwaliteit waardoor ontwikkelruimte ont-

staat. Experimenteer met milieubestemmingsplannen. 
16. Ga na in hoeverre gebiedgerichte programmatische aanpakken, zoals die van het NSL 

en de PAS, ook bij andere milieuaspecten kunnen worden toegepast.  
17. Onderzoek de mogelijkheden om wijziging of intrekking van bestaande vergunnin-

gen wettelijk makkelijker mogelijk te maken. 

 

                                                 
13  Zie Backes en Poortinga, 2008. 
14  Zie Boeve et al. (2009). 
15  Artikel 2.31 Wabo. 
16  Artikel 2.33 Wabo. 
17  Zie Backes en Poortinga (2008) over het gat tussen ‘de bevoegdheid om’ en de verplichting. 
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3.4 Neem beslissingen ‘in onzekerheid’ en beheers samenhangende 
risico’s  
Effectvoorspellingen, en zeker die bij ontwikkeling op lange termijn zoals gebiedsontwikke-
lingen, kennen een hoge mate van onzekerheid. Dit geldt voor effecten op bijvoorbeeld 
luchtkwaliteit en natuur, maar ook voor kosten-batenanalyses.  
In onderstaande tabel zijn gangbare onzekerheidsmarges in effectvoorspellingen weergege-
ven. Deze marges zijn gebaseerd op uitgevoerde onzekerheidsanalyses in combinatie met 
expert judgement van deskundigen van de Commissie. Onzekerheden worden als gevolg van 
foutenvoortplanting groter gaande van bron-, naar emissie-, immissie- en effectvoorspellin-
gen. De onzekerheidsmarges zijn groter naarmate de effectvoorspellingen betrekking hebben 
op meer complexe en lokale situaties en/of op verder in de toekomst.  
 

 Onzekerheidsmarge in effectvoorspelling   
Verkeersprognoses (aantal) > 15-20%  
Luchtkwaliteit (µg/m3) > 20%  
Geluidbelasting (dB) > 2 dB  
Effecten lucht op volksgezondheid (DALY) > 70%  
Effecten geluid op volksgezondheid (DALY) > 100%  
Effecten op natuur klein – zeer groot 18 
Broeikasgasemissies (kg/jaar) > 3-50%  
Effecten klimaatverandering groot - zeer groot 19 

 
Het niet of onvoldoende meenemen van deze onzekerheden bij gebiedsontwikkeling resul-
teert in schijnzekerheden en ondoelmatige keuzes c.q. maatregelen. Effecten kunnen in wer-
kelijkheid meevallen, dan zijn te veel maatregelen getroffen. Effecten kunnen tegen vallen, 
dan zijn te weinig maatregelen getroffen. 
 
Rekening houden met onzekerheden vraagt om een cultuuromslag in denken. Bestuurders, 
maar ook maatschappelijke partijen en rechters, moeten accepteren dat de wetenschap geen 
100% zekerheid kán geven. Bestuurders moeten leren beslissingen te nemen ‘in onzekerheid’ 
en de bijbehorende risico’s te beheersen. Adviseurs moeten, ook bij grote bestuurlijke druk, 
geen grotere zekerheid suggereren dan wetenschappelijk verantwoord is. Zij moeten in stuk-
ken die bestuurders aangereikt krijgen ter onderbouwing van besluiten (bijvoorbeeld MER’en 
en KBA’s) specifiek aangeven welke onzekerheden er spelen en hoe bijbehorende risico’s het 
beste beheerst kunnen worden. 
 
De nationale wet- en regelgeving stelt nu in een aantal gevallen zeer hoge en onrealistische 
eisen aan het bewijs dat bepaalde effecten zich voordoen of juist niet. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor de bepaling van de effecten op de luchtkwaliteit. Hierdoor moet onnodig veel in detail 
onderzocht en gerekend worden, met hoge onderzoekslasten tot gevolg. Vanuit Europese 
richtlijnen is het niet nodig om met dergelijke schijnzekerheden en onrealistische eisen te 
                                                 

18   De onzekerheidsmarge in effectvoorspellingen voor natuur wisselt sterk per ingreep en ecosysteem. Sommige ingreep-
effectketens zijn goed onderzocht en vinden plaats in eenvoudige systemen, andere zijn niet goed onderzocht en 
complex (en alle combinaties hiertussen). 

19  De onzekerheidsmarge in klimaatprognoses wisselt per variabele (temperatuur, neerslag, zeespiegel, rivierafvoer, etc.). 
Voor de uit de klimaatprognoses voortvloeiende klimaateffecten kan vooralsnog veelal alléén de richting aangegeven 
worden.  
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werken. Hoge verantwoordingseisen werken bovendien risicomijdend gedrag van bestuurders 
en ambtenaren in de hand. Waar ligt de oplossing? 
 

3.4.1 Beoordeling onzekerheden en strategie voor risicomanagement 

Cruciaal voor het (draagvlak voor) het besluit over een gebiedsontwikkeling is het erkennen 
van onzekerheden in effectbepalingen en de manier waarop daaraan verbonden risico’s be-
heerst worden. Daarvoor bestaan verschillende strategieën. (zie voor toelichting bijlage 5).  
Vanuit de wens om met gebiedsontwikkeling een duurzame integrale ontwikkeling te realise-
ren, biedt in gebiedsontwikkeling vooral een op voorzorg gerichte strategie mogelijkheden 
voor het goed omgaan met onzekerheden in effectvoorspellingen en de daarmee samenhan-
gende risico’s in besluitvorming.  
De bestuurder kan daarbij de keuze maken tussen: 
• het op voorhand uitvoeren van extra maatregelen, dus investeren in veerkracht, zoals 

opgenomen in 3.3; 
• het achter de hand houden van extra maatregelen, het toepassen adaptieve strategie; 
• en het op voorhand niet toestaan van de activiteit. 

 

3.4.2 Belemmeringen vanuit wet- en regelgeving 

Het investeren in veerkracht is besproken in 3.3. Het toepassen van een adaptieve strategie 
wordt op sommige deelterreinen belemmerd door in wet- en regelgeving een zeer hoge mate 
van zekerheid te eisen aan het bewijs dat bepaalde effecten zich niet voordoen. Wetenschap-
pers die de betreffende berekeningen moeten uitvoeren, hebben herhaaldelijk gewezen op 
het feit dat de eisen in het Nederlandse recht overtrokken zijn en handhaving daarvan leidt 
tot een schijnzekerheid die niet doelmatig is.20 Omdat de toekomst zich slechts in zeer be-
perkte mate laat voorspellen is door meerdere personen21 voorgesteld bij toetsing aan grens-
waarden te werken met een adaptieve strategie, d.w.z. effectbepalingen met daarbij onzeker-
heidsmarges, gecombineerd met een oplevertoets en de mogelijkheid van correctief ingrijpen 
achteraf.  
 
Van Rij en Annema (2010) signaleren dat de Nederlandse wetgever heeft bepaald dat toe-
komstverwachtingen onverantwoord nauwkeurig aangegeven moeten worden. Als voorbeeld 
noemen zij de Ministeriële Regeling beoordeling luchtkwaliteit 200722 waarin geregeld is dat 
de berekende waarde (puntschattingen) moet worden afgerond op één cijfer achter de kom-
ma (dus bijvoorbeeld 39,8 µg/m3), terwijl de onzekerheidsmarge meer dan 20% bedraagt 
(d.w.z. de werkelijke waarde zal in het gunstigste geval liggen tussen ca  36 en 44 µg/m3). 
Door de gewenste (schijn-)precisie wordt de modelinvoer bijzonder gedetailleerd en com-
plex, waarbij gemakkelijk fouten kunnen worden gemaakt. Er ontstaan ook steeds meer mo-
gelijkheden voor datamanipulatie / aanpassing van aannames ten behoeve van de gewenste 
uitkomst. Ook in het NSL wordt gewerkt met een dergelijke schijnnauwkeurige aanpak. Op 

                                                 
20  Van Egmond, 2007. 
21  Van Egmond (2007), Diederen en Koelemeijer (2008) en de Commissie Elverding (2008) 
22  Ook in bijvoorbeeld rekenvoorschriften voor de bepaling van de geluidbelasting worden onzekerheden niet in 

beschouwing genomen.  
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basis van bijzonder veel onzekere veronderstellingen wordt gesuggereerd dat het mogelijk is 
nauwkeurig uit te rekenen wat de luchtkwaliteit in een gebied in de toekomst zal zijn.  
 
Van Rij en Annema (2010) beargumenteren dat het vanuit Europese richtlijnen helemaal niet 
noodzakelijk is te werken met deze onverantwoorde schijnzekerheden. Zij pleiten voor een 
andere benadering. De wetgever kan een Ministeriële Regeling opstellen die het verplicht stelt 
minimaal twee verschillende toekomstscenario’s te hanteren voor het bepalen van de milieu- 
en natuureffecten bij de aanleg van een ruimtelijk project: 
• één waarbij de negatieve effecten van een ruimtelijk plan of project zich in de toekomst 

relatief gunstig ontwikkelen; 
• en één waarbij ze zich relatief ongunstig ontwikkelen.  

Zo wordt ook aangesloten bij de leidraad voor kosten-batenanalyses die het toepassen van 
meer dan één scenario al voorschrijft.23 Het resultaat van de berekening is dan altijd een 
bandbreedte aan mogelijke uitkomsten. De wetgever kan vervolgens aangeven hoe met deze 
bandbreedte omgegaan moet worden. Het ligt voor de hand daarbij de volgende benadering 
te kiezen (Van Rij en Annema, 2010): 
• zit de bandbreedte in zijn geheel onder de grenswaarde en/of doelstelling24, dan kan het 

project/plan zonder meer uitgevoerd worden; 
• zit de bandbreedte in haar geheel boven de grenswaarde en/of doelstelling, dan moet 

het plan/project aangepast worden; 
• zit de bandbreedte gedeeltelijk boven en gedeeltelijk onder de grenswaarde en/of doel-

stelling moet monitoring plaatsvinden met een set maatregelen ‘achter de hand’. Als uit 
de monitoring blijkt dat de grenswaarde wordt overschreden en/of de doelstelling niet 
wordt bereikt, moeten de maatregelen ‘achter de hand’ worden ingezet. Het is van be-
lang een reëel beeld te hebben van deze maatregelen. Als belangrijke maatregelen uit 
het maatregelenpakket, zoals rekeningrijden, onzeker zijn, weet men dat men een be-
hoorlijk risico neemt.25  

 
Omdat lokaal niet altijd genoeg plan-/projectgerelateerde maatregelen ‘achter de hand’ be-
schikbaar zijn en deze ook niet altijd het meest doelmatig en/of kosteneffectief zijn, kan een 
dergelijke benadering het beste op programma-/gebiedsniveau uitgevoerd worden. Dit ver-
eist wel een directe koppeling tussen de ruimtelijke plannen en projecten enerzijds en de 
maatregelen ‘achter de hand’ anderzijds. De kans bestaat anders dat er onvoldoende druk is 
om te besluiten tot realisatie van maatregelen ‘achter de hand’ wanneer uit de monitoring 
blijkt dat het negatieve effect groter is dan van te voren verwacht.  
Om de systematiek op programma-/gebiedsniveau te laten werken is veel bestuurlijke af-
stemming en afstemming tussen overheid en marktpartijen nodig. Zeker over de vraag wie in 
welke situatie welke maatregelen neemt en wie daarvoor gaat betalen. Hier zullen, vooraf-
gaande aan realisatie van de plannen en projecten, heldere en ondubbelzinnige criteria voor 
moeten worden opgesteld. Ook zijn voldoende waarborgen nodig om de kwaliteit van de 
monitoring te kunnen garanderen (zie box over de kwaliteit van de NSL-monitoringstool). 

                                                 
23  Zie bijvoorbeeld http://www.cpb.nl/nl//pub/cpbreeksen/bijzonder/22/bijz22.pdf. 
24  Bijvoorbeeld een doelstelling uit oogpunt van volksgezondheid.  
25  In de meest recente versie van de NSL-monitoringstool is rekeningrijden als maatregel vervangen door stimulering van 

het gebruik van EURO-6/VI brandstof. 

http://www.cpb.nl/nl//pub/cpbreeksen/bijzonder/22/bijz22.pdf
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De kwaliteit van de NSL-monitoringstool 
Recent concludeerde het RIVM over de kwaliteit van het NSL-monitoringsprogramma26:   
1. dat de kwaliteit, volledigheid en onzekerheid van de invoergegevens in het algemeen 

met het huidige systeem niet kan worden vastgesteld.  
2. dat de resultaten van het rekensysteem een aanzienlijke onzekerheid kennen en het 

daarom niet mogelijk is om met zekerheid uitspraken te doen over het al dan niet 
halen van de grenswaarden in een toekomstig jaar.  

Het RIVM adviseert dan ook 1. een goede en openbaar beschikbare onderbouwing te ge-
ven van de gebruikte verkeersmodellen en bijbehorende inputgegevens en 2. onafhanke-
lijke controle van de gebruikte modellen en inputgegevens te overwegen.  

 
Om meerdere redenen ligt het voor de hand wettelijk vast te leggen dat bij de toetsing aan 
grenswaarden van een adaptieve strategie mag worden uitgegaan. Een wettelijke regeling 
ondersteunt de noodzakelijke mentaliteitsverandering bij betrokkenen. Toepassing van een 
adaptieve strategie is immers een paradigmawijziging met geheel andere sturingsprincipes. 
Een wettelijke regeling verzekert ook dat eventueel benodigde maatregelen ‘achter de hand’ 
daadwerkelijk getroffen worden zodat de meer kwetsbare onderdelen van een gebiedsont-
wikkeling – zoals het reduceren van de milieubelasting - veilig gesteld zijn. Daarvoor moet, 
bijvoorbeeld in een Ministeriële Regeling, aangegeven worden op welke wijze onzekerheden 
in beeld moeten worden gebracht, en hoe toepassing van de oplevertoets en maatregelen 
‘achter de hand’ wettelijk geborgd worden. 
 

Aanbevelingen 
18. Leg wettelijk vast dat bij de motivering van een besluit van bovengenoemde adaptie-

ve strategie mag worden uitgegaan. Waarborg daarbij de kwaliteit van de oplever-
toets en de afdwingbaarheid van maatregelen ‘achter de hand’. Geef in het (moeder-) 
besluit27 aan:  

• binnen welke (redelijke) termijn28 en op welke wijze het bevoegd gezag de milieuge-
volgen van de nieuwe activiteit onderzoekt, en om welke gevolgen het daarbij gaat; 

• op basis van welke criteria maatregelen ‘achter de hand’ getroffen zullen worden om 
te kunnen voldoen aan de milieueisen uit het (moeder-)besluit;29  

• welke maatregelen ‘achter de hand’ (tijdig) beschikbaar en ruimtelijk haalbaar zijn, in 
welke volgorde deze zullen worden ingezet, hoe deze maatregelen technologisch, 
bestuurlijk en financieel geborgd zijn30, en welke effecten van deze maatregelen ver-
wacht kunnen worden. 
Zie bijlage 3 voor een meer concreet uitgewerkt voorstel tot wetswijziging. 

                                                 
26  Nulmeting van het NSL-monitoringprogramma. Analyse van de uitgangssituatie van het Nationaal Samenwerkingspro-

gramma Luchtkwaliteit (RIVM-rapport 680712001/2010)'. 
27  Denk aan besluiten met betrekking tot omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, natuurbeschermingswetvergun-

ningen, tracébesluiten en flora- en faunawetontheffingen. 
28  Het verdient aanbeveling een sanctie op te leggen als het bevoegd gezag deze termijn overschrijdt. 
29  Een besluit tot inzetten van maatregelen achter de hand moet een besluit zijn als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid van 

de Awb dat op rechtsgevolg is gericht en daarmee appellabel.  
30  Qua financiële borging kan wellicht aangesloten worden bij de grondexploitatieregels van de Wro. Ook kunnen publiek-

private overeenkomsten gesloten worden over eventueel te treffen maatregelen. Maatregelen kunnen vanzelfsprekend 
niet verder reiken dan het kader van het besluit (specialiteitsbeginsel). In geval van meerdere besluiten in een 
gebiedsontwikkeling ligt het voor de hand dat de oplevertoets en maatregelen ‘achter de hand’ gecoördineerd worden 
uitgevoerd.  
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19. Maak bij de ontwikkeling van oplevertoetsen (monitoringsprogramma’s) in het kader 
van SWUNG en de PAS gebruik van de recente ervaringen van het RIVM met de NSL-
monitoringstool.  

 
Van belang is dat op een goede manier over onzekerheden gecommuniceerd wordt. Onze-
kerheden betekenen niet dat berekeningen geen waarde hebben; het zijn immers de best 
mogelijke benaderingen voor toekomstige effecten. En onzekerheden mogen niet alleen ge-
bruikt worden om extra economische ontwikkelruimte te claimen; ze moeten ook gebruikt 
worden om de in de praktijk noodzakelijk gebleken reductie van de milieubelasting te reali-
seren.  
 
Bij toepassing van een adaptieve strategie zal bij eventuele toetsing door de Raad van State 
de focus meer kunnen liggen op de compleetheid en rechtmatigheid van de door de bestuur-
der gemaakte keuzes en afwegingen en minder op wetenschappelijk gezien niet relevante 
details en schijnnauwkeurigheden van uitkomsten van berekeningen.  
 

3.5 Benut quick-wins te behalen door (beperkte) aanpassing en betere 
toepassing van bestaande wet- en regelgeving 
De (parlementaire) behoefte aan nieuwe regels ontwikkelt zich in de praktijk sneller dan de 
eveneens gewenste aanpassing en vereenvoudiging van bestaande regels. De behoefte aan 
nieuwe regels is daarbij veelal op incidenten gebaseerd, veelal sectoraal en door het moment 
ingegeven (van Rooy, 2010). De afgelopen jaren is in relatie tot gebiedsontwikkeling veel 
nieuwe wet- en regelgeving van kracht geworden. Denk aan de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro), de Crisis- en herstelwet (Chw), de Waterwet, de Wet versnelling besluitvorming weg-
projecten, de Wet Modernisering m.e.r. en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wa-
bo). Een integrale en ingrijpende wijziging van de Tracéwet is in procedure en recent is het 
wetsvoorstel Wet aanpassing bestuursprocesrecht ter goedkeuring ingediend bij de Tweede 
Kamer. 
 
Het blijkt voor betrokkenen bij gebiedsontwikkeling in de praktijk lastig de (nieuwe) wetge-
ving in al haar complexiteit te doorgronden. Veel uitzonderingssituaties zijn of worden ge-
creëerd met het oog op het verminderen van de spanning tussen economische en milieube-
langen. Een voorbeeld is het aanwijzen van situaties/sectoren waarbij bepaalde wettelijke 
eisen (al dan niet tijdelijk) niet meer van toepassing zijn.31 Elke wet kent zijn eigen procedu-
res en kent verschillende uitkomsten bij verschillende projecten/besluiten.  
 
Al met al is het totale wet- en regelgevingbestand nog maar moeilijk te overzien, ook door 
de overheid zelf niet.32 Gelet op de grote hoeveelheid nieuwe wetgeving van de afgelopen 
paar jaar en de nog in procedure zijnde wetsvoorstellen is het wenselijk om in de praktijk 
eerst ervaring op te doen met het gebruik van de mogelijkheden van de huidige (nieuwe) 
wetgeving.  

                                                 
31  Denk aan wetgeving over geur. Er zijn landelijke normen voor veehouderijen, maar gemeenten kunnen daar bij 

verordening van afwijken. Van deze ene kant zorgt dit voor complexiteit, van de andere kant is het begrijpelijk dat 
rekening gehouden kan worden met lokale omstandigheden. 

32    Barkhuysen, 2010; Janssen, 2010. 
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Daarbij krijgt de Commissie signalen dat door de voortdurend wijzigende wetgeving vaak alle 
(gemeentelijke) capaciteit nodig is voor vergunningverlening en deze niet meer beschikbaar 
is voor handhaving. Zeker waar het gaat om (steeds meer) milieu-inrichtingen die onder al-
gemene regels vallen, en de controle dus pas aan de ‘achterkant’ plaatsvindt, wordt dit een 
steeds groter probleem. 
 

Aanbeveling 
20. Wees op korte termijn terughoudend met het formuleren van (ingrijpende) nieuwe 

wetgeving en benut en optimaliseer de mogelijkheden van bestaande wetgeving. 

 
Uit voorgaande paragrafen is al gebleken dat binnen bestaande wet- en regelgeving, of via 
een beperkte aanpassing daarvan, al een aanzienlijke verbetering en/of versnelling bereikt 
kan worden, namelijk: 
• het optimaal gebruiken van het instrument van de structuurvisie onder de Wro (zie para-

graaf 3.1.1),  
• het inbreuk maken op bestaande rechten door wijziging of intrekking van Wm en Nbw-

vergunningen (zie paragraaf 3.3) en  
• het in de wet vastleggen dat bij toetsing aan grenswaarden van een adaptieve strategie 

mag worden uitgegaan (zie paragraaf 3.4.). 
 
Daarnaast kan verbetering en/of versnelling bereikt worden door: 
• het (beter) benutten van de bestaande afstemmings- en coördinatieregelingen (zie para-

graaf 3.5.1); 
• het (beter) benutten van de bestaande procesrechtelijke instrumenten (zie paragraaf 

3.5.2); 
• vereenvoudiging en integratie van de huidige natuurwetgeving (zie paragraaf 3.5.3).  

 

3.5.1 Benut bestaande afstemmings- en coördinatieregelingen (beter) 

De Nederlandse wetgeving kent een veelheid aan afstemmings- en coördinatieregelingen op 
het terrein van de fysieke leefomgeving, zoals bij de omgevingsvergunning op grond van de 
Wabo, de coördinatieregeling in de Wro, de regeling over samenhangende besluiten uit de 
Algemene wet bestuurrecht (Awb), en de procedure over versnelde toelating van (woning-
bouw)projecten in de Chw. Deze regelingen beogen allemaal versnelling te bereiken door 
voorbereidings- en rechtsbeschermingsprocedures gecoördineerd plaats te laten vinden. De 
regelingen worden in de praktijk echter nog maar weinig toegepast, en het tijdig in het voor-
traject van de procedure identificeren van procedures krijgt in de praktijk nog weinig aan-
dacht (Van Zundert, 2010).  
 

Aanbeveling 
21. Doe in de praktijk ervaring op met het benutten van de mogelijkheden van bestaande 

afstemmings- en coördinatieregelingen. Wijs partijen actief op de mogelijkheden van 
deze regelingen en monitor welke versnelling daadwerkelijk wordt behaald en of (on-
verhoopt) kwaliteitsvermindering van besluitvorming optreedt. 
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Met name de coördinatieregeling van de Wro, zoals verplicht gesteld bij projecten van natio-
nale betekenis onder de Crisis- en herstelwet, biedt kansen. Door te inventariseren welke 
uitvoeringsbesluiten het beste samen kunnen worden gecoördineerd in een ‘box’, kan ver-
snelling bereikt worden. Dit kan geografisch worden bepaald (per deelgebied), dan wel per 
soort besluit (planologisch dan wel object- of gebruiksgerelateerd). 
 

Aanbeveling 
22. Maak meer en strategisch(er) gebruik van de coördinatieregeling van de Wro. Ga bij 

beslissingen over projecten, in overleg met initiatiefnemer, na welke uitvoeringsbe-
sluiten al meteen kunnen meeliften in de (planologische) besluitvorming. Wijs partij-
en actief op de mogelijkheden van de Wro-coördinatieregeling. 

 
Alle coördinatie- en afstemmingsregelingen beogen in beginsel hetzelfde: een gecoördineer-
de of zelfs geïntegreerde besluitvorming die sneller en makkelijker moet verlopen en samen-
hang moet aanbrengen tussen verschillende aspecten die het leefmilieu betreffen.33 Al deze 
afstemmings- en coördinatieregelingen kennen echter weer hun eigen bijzonderheden en 
beperkingen (Backes, 2010). Door op de langere termijn bovengenoemde regelingen te inte-
greren in één integrale besluitvormingsprocedure kan het oerwoud aan afstemmings- en 
coördinatieregelingen worden gekapt. Een integrale besluitvormingprocedure kan in sommi-
ge gevallen gericht zijn op het verkrijgen van één toestemmingsbesluit waarmee aan alle 
publiekrechtelijke vereisten wordt voldaan. Voor complexe gebiedsontwikkelingen zullen  
vrijwel zeker meerdere gefaseerde besluiten nodig zijn. Dit hoeft niet erg te zijn als van te 
voren bepaald wordt: 
• of er ook bovengemeentelijke belangen spelen en zo ja, of de hogere overheden daarin 

een taak voor zichzelf zien, bijvoorbeeld door het zelf vaststellen van een inpassings-
plan of het geven van een aanwijzing; 

• welke bevoegdheden van welk bestuursorgaan aan de orde zijn en, belangrijker, welk 
orgaan optreedt als coördinerend bevoegd gezag. 

 
Een stap verder is het toewijzen van bevoegdheden aan andere bestuursorganen, bijvoor-
beeld aan het bestuursorgaan dat het beste aansluit bij het ruimtelijke schaalniveau van de 
ontwikkeling.34 Er is dan in beginsel nog slechts één bestuursorgaan dat, na consultatie van 
alle andere betrokken overheidsorganen, de toetsing van het besluit aan alle wettelijke ka-
ders verricht, een integrale afweging maakt en de knoop doorhakt. Zonder een dergelijke 
verschuiving van bevoegdheden lijkt een duidelijke vereenvoudiging van de besluitvorming, 
en dus vermindering van de bestuurlijke drukte, niet te bereiken (Backes, 2010).  
Van belang is natuurlijk wel dat, ook bij één bevoegd bestuursorgaan, alle belangen even-
wichtig in beeld komen en een integrale afweging van belangen om te komen tot duurzame 
ruimtelijke kwaliteit gemaakt en verantwoord wordt. Omdat het de vraag is of (zwakkere) 
belangen in zo’n constructie niet ondergesneeuwd raken, en de democratische legitimiteit 
van besluiten, door besluitvorming verder van de burger, vermindert, kan hierbij ook gedacht 
worden aan het systeem van de Wabo. Er is één bevoegd gezag – het college van B&W – dat, 
al dan niet na verlening van een verklaring van geen bedenkingen van een ander bestuursor-

                                                 
33  Het is daarbij van belang dat de deelaspecten/-belangen zichtbaar blijven om te voorkomen dat later in het proces 

wordt tegengeworpen dat deze deelaspecten/-belangen niet zijn onderzocht of afgewogen.  
34  Indien materiële besliscriteria uit allerlei wetten ongewijzigd blijven. 
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gaan, beslist, en voor besluiten buiten de Wabo om, coördineert en bevordert dat andere 
bestuursorganen tijdig benodigde besluiten nemen.  
 

Aanbeveling 
23. Streef naar één integrale besluitvormingsprocedure waarbij één overheidsorgaan de 

toetsing aan de wettelijke kaders coördineert. Bezie op langere termijn of verschui-
ving van bevoegdheden nodig en mogelijk is, met behoud van kwaliteit van besluit-
vorming. 

 

3.5.2 Benut procesrechtelijke instrumenten (beter) 

In bezwaar- en beroepsprocedures gaat meestal veel tijd zitten. Indien overheden zich be-
wuster zijn van hun positie in rechte (bijvoorbeeld door het tijdig inroepen van juridische 
kennis), kan aanzienlijke versnelling worden bereikt. In de praktijk blijkt dat als een zaak 
‘onder de rechter is’, bestuurorganen achterover leunen in afwachting van de rechtelijke uit-
spraak. Versnelling kan worden bereikt als bestuursorganen tijdig de gesignaleerde gebreken 
in besluiten oplossen, en op grond van artikel 6:18 Awb, een gewijzigd of nieuw besluit ne-
men. Dat besluit gaat dan onderdeel uitmaken van de al lopende beroepsprocedure. 
Dus: 
1. tijdig de gesignaleerde gebreken in bijvoorbeeld onderzoeken repareren waardoor het 

waarschijnlijk is dat de rechtsgevolgen in stand blijven; 
2. tijdig een verweerschrift met alle bijbehorende stukken in (hoger) beroep indienen; 
3. tijdig vragen om toepassing van de bestuurlijke lus, respectievelijk meewerken aan de 

toepassing van de bestuurlijke lus waar dat mogelijk is. 
 

Aanbeveling 
24. Zorg ervoor dat overheden bekend zijn met de mogelijkheden om bij beroepsproce-

dures tijdwinst te behalen door het tijdig repareren van gesignaleerde gebreken, het 
tijdig nemen van een gewijzigd of nieuw besluit, het tijdig indienen van verweer-
schriften in (hoger) beroep en het tijdig vragen om toepassing van de bestuurlijke lus 
en daaraan effectief meewerken.  

 

3.5.3 Vereenvoudig en integreer de huidige natuurwetgeving 

Door de manier waarop in Nederland de Vogel- en Habitatrichtlijn zijn geïmplementeerd en 
de overige bescherming van natuur, bestaat er een veelheid aan beschermingsregimes. Ge-
zamenlijk zijn er vijf type beschermde natuurgebieden: Natura 2000-gebieden (Nbwet), Be-
schermde natuurmonumenten (Nbwet), Ecologische hoofdstructuur (Nota Ruimte), Bescherm-
de leefomgeving (Flora- en faunawet) en Beschermde landschapsgezichten (Nbwet). Daar-
naast zijn de huidige Flora- en faunawet en bijbehorende amvb’s en ministeriële regelingen 
zeer complex. Door verschillende en soms tegenstrijdige wet- en regelgeving ontstaan ge-
makkelijk procedurefouten en juridische knelpunten.  
 
Momenteel wordt gewerkt aan vereenvoudiging en integratie van de huidige nationale na-
tuurwetgeving in één Natuurwet. Backes et al. (2010) hebben zowel voor de gebiedsbescher-
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ming als voor de soortenbescherming waardevolle suggesties ingebracht ter vereenvoudiging 
van de wetgeving. 

 
Voor gebiedsbescherming: 
• sluit bij de implementatie van het Europeesrechtelijke beschermingsregime nauwkeurig 

aan bij de reikwijdte, structuur en terminologie van de Vogel- en Habitatrichtlijn; 
• maak een duidelijk onderscheid tussen het Europeesrechtelijke en het nationale be-

schermingsregime;  
• stem het nationale beschermingsregime zo veel mogelijk af op het Europeesrechtelijke 

beschermingsregime, bijvoorbeeld het zo veel mogelijk in elkaar schuiven van de be-
schermingsregimes voor EHS en Natura 2000; 

• zorg voor zo min mogelijk verschillende, en bij voorkeur zelfs slechts één nationaal be-
schermingsregime.35 

 
Voor soortenbescherming:  
• neem voor Europeesrechtelijk beschermde soorten in principe de letterlijke teksten over 

uit de Vogel- en Habitatrichtlijnen; 
• maak een duidelijk onderscheid tussen soorten die Europeesrechtelijk en nationaalrech-

telijk worden beschermd; 
• vermijd gelaagdheid van regelgeving op verschillende niveaus;36 
• zorg voor een geconcretiseerd en strafrechtelijk handhaafbare zorgplicht voor algemeen 

voorkomende soorten.  
Het is daarnaast van belang dat in de nieuwe wet- en regelgeving verdere invulling wordt 
gegeven aan begrippen als ‘significante gevolgen’ en ‘cumulatieve effecten’. Bezie ook hoe, 
bij de beoordeling of significante gevolgen zijn uit te sluiten, het beste gebruik kan worden 
gemaakt van een adaptieve strategie zoals beschreven in hoofdstuk 3.4 van dit advies. 

 
Aanbeveling 
25. Streef bij de vereenvoudig van de natuurwetgeving voor natuurbescherming naar één 

integrale natuurwet met: 
- zo min mogelijk verschillende nationale beschermingsregimes, met in ieder geval 

een helder onderscheid tussen gebieden en soorten die Europeesrechtelijk en natio-
naalrechtelijk worden beschermd; 

- een geconcretiseerde en strafrechtelijk handhaafbare zorgplicht voor algemeen voor-
komende soorten; 

- een verduidelijking van de toepassing van begrippen als ‘significante gevolgen’ en 
‘cumulatieve effecten’; 

- toepassing van een adaptieve strategie bij de beoordeling of significante gevolgen 
zijn uit te sluiten. 

 

                                                 
35  Het nationale beschermingsregime kan daarbij flexibel worden ingericht, afhankelijk van welke functies en waarden 

bescherming verdienen. 
36  Dit voorkomt dat de regelgeving als ingewikkeld en onoverzichtelijk wordt ervaren. 
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3.6 Overige aspecten 

3.6.1 Verbeter bestuurscultuur 

In de praktijk worden relatief weinig projecten in de vorm van een gebiedsontwikkeling aan-
gepakt. Dit is op zich logisch. Het vereist veel vaardigheden van bestuurders, ambtenaren en 
adviseurs om vanuit een integrale visie naar oplossingen te kijken en niet primair vanuit sec-
torale belangen. Alle partijen zullen beter doordrongen moeten worden van de voordelen van 
een integrale aanpak, zoals op basis van een Mutual Gains Approach (MGA). Bij een MGA 
wordt een stukje eigenbelang ingeleverd ten gunste van het gemeenschappelijk geformuleer-
de doel. Dit doorbreekt stagnatie en is dus juist voorwaarde voor vooruitgang. Wanneer deze 
weg niet bewandeld wordt, blijven  kansen liggen om de bestaande (persistente) problemen 
op te lossen. Nu zijn in projectorganisaties lang niet altijd alle belangen evenwichtig verte-
genwoordigd. Dit is noodzakelijk omdat betrokkenen vaak niet alle (andere) belangen kunnen 
en/of willen overzien. Ook moet bij gebiedsontwikkeling zoveel mogelijk vanuit kansen ge-
dacht worden en niet alleen vanuit belemmeringen vanuit wet- en regelgeving. 
 

Aanbeveling 
26. Werk via opleiding van bestuurders, ambtenaren en adviseurs achterstanden in de 

vaardigheden nodig voor gebiedsontwikkelingen weg en doorbreek de sectorale 
macht, waarbij inzicht bij de betrokken personen en de bestuurlijke wil om hier 
doorheen te breken hand in hand gaan. Zet een kennisinfrastructuur op voor oplei-
ding en het uitwisselen van best practices. Zorg dat in projectorganisaties alle belan-
gen evenwichtig vertegenwoordigd zijn.  

 
Het concept ‘moeten, willen, kunnen’ uit de rapporten van ‘Nederland Boven Water’ (Van 
Rooy, 2010), dat uitgaat van het feit dat het andere partijen zijn die iets kunnen dan degenen 
die iets willen of moeten, wordt vaak genegeerd. De betekenis daarvan komt vaak te laat op 
tafel. Ook onvoldoende inhoudelijke en juridische kennis en continuïteit in de projectorgani-
satie speelt de projecten regelmatig parten. Inhoudelijke en juridische kennis is de afgelopen 
jaren verloren gegaan door een exodus van talent en (te) snelle interne personele wisselin-
gen. Wat veelal resteert zijn procesmanagers, die vooral sturen op prijs en niet zozeer op 
prijs-/kwaliteitverhouding en risicobeheersing. Er is een nieuw evenwicht nodig tussen ma-
nagement en vakinhoud (ten faveure van het laatste) waarbij voldoende expertise aanwezig is 
om de maatschappelijke vragen/urgenties adequaat te kunnen formuleren, als ook project-
voorstellen en de resultaten van onderzoek en de bijbehorende risico’s goed te kunnen be-
oordelen (Van Rooy, 2010). Discontinuïteit in projectorganisaties maakt deze extra kwetsbaar 
bij participatieprocessen doordat belanghebbenden veelal een langer collectief geheugen 
hebben. 
 
Bij gebiedsontwikkelingen verschuilen bestuurders zich regelmatig achter ‘noodzakelijk’ 
nieuw onderzoek om (pijnlijke) keuzes uit te stellen, terwijl alle feiten (onder andere via het 
milieueffectrapport) al op tafel liggen. Deze pijnlijke keuzes zijn vaak onvermijdelijk omdat 
de verschillende belangen door de grote ruimtedruk niet zijn te verenigen. Goede projectlei-
ders kunnen wat minder sterke bestuurders ervoor behoeden dat zij toezeggingen doen voor 
bijvoorbeeld nader onderzoek dat geen nieuwe informatie kan opleveren, maar wel vertra-
gend werkt.  
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De resultaten van onderzoek worden regelmatig niet door alle partijen geaccepteerd, of ver-
schillend geïnterpreteerd. Het is van belang dat onderzoek onafhankelijk is en van goede 
kwaliteit. Met de Joint Fact Finding aanpak, die gericht is op het ontwikkelen van door alle 
belanghebbenden gedeelde en geaccepteerde kennis als basis voor de onderbouwing van 
besluiten, kan strijd rond onderzoeksrapporten zoveel mogelijk worden voorkomen.37  
  

Aanbevelingen 
27. Gebruik bij gebiedsontwikkelingen het concept ‘moeten, willen, kunnen’ en zorg 

voor voldoende inhoudelijke en juridische kennis en continuïteit in projectorganisa-
ties en goede projectleiders.  

28. Investeer in goed objectief onderzoek over oplossingsrichtingen en hun effecten 
door middel van toepassing van de Joint Fact Finding aanpak. Zorg dat bestuurders 
goed geïnformeerd zijn over het onderzoek en dat zij de betrouwbaarheid ervan in 
het besluitvormingsproces hebben kunnen vaststellen.  

 
Niet zelden blijkt er bij gebiedsontwikkeling ook sprake van onvoldoende ‘rechte rug’ van 
bestuurders, dat wil zeggen van onvoldoende continuïteit van beleidstandpunten. Dit hangt 
meestal samen met verandering in politiek-bestuurlijke constellatie, politiek opportunisme of 
veranderende inzichten / onverwachte omstandigheden. Verandering van politiek-
bestuurlijke constellatie is, gezien de vierjaarlijkse verkiezingen, een gegeven. Politiek op-
portunisme is van alle tijd en waarschijnlijk niet te voorkomen. Wel kunnen heldere procesaf-
spraken gemaakt worden hoe om te gaan met veranderende inzichten en onverwachte om-
standigheden. Bijvoorbeeld door het veelal langdurige proces van gebiedsontwikkeling in 
beslisbare fasen op te knippen en terug te keren naar eerdere beslismomenten als blijkt dat 
door gewijzigde inzichten en/of omstandigheden het eerder genomen besluit niet langer 
reëel of houdbaar is (VVBI, 2010). Dit vereist een goed beeld van welke beslissingen ‘no-
regret’ zijn en welke beslissingen voorwaardelijk (moeten) zijn en kunnen worden terugge-
draaid bij gewijzigde inzichten en/of omstandigheden. Van belang is dat partijen voldoende 
open staan voor voortschrijdend inzicht, en niet ‘met de kop in het zand’ op een eenmaal 
ingeslagen weg door blijven gaan.   
 

Aanbeveling 
29. Knip het proces van gebiedsontwikkeling in beslisbare fasen op, en keer terug naar 

eerdere beslismomenten als blijkt dat door gewijzigde inzichten en/of onverwachte 
omstandigheden het eerder genomen besluit niet langer reëel of houdbaar is.  

 
Veelal zijn meerdere overheden en overheidslagen betrokken bij gebiedsontwikkeling. Door 
deze verschillende bestuurlijke verantwoordelijkheden is niet altijd duidelijk wie (welk deel 
van) de gebiedsontwikkeling trekt en hoe de bevoegdheids- en verantwoordelijkheidsverde-
ling is. Door in elk geval de coördinatiebevoegdheid en de bijbehorende verantwoordelijkhe-
                                                 

37  Bij de Joint Fact Finding aanpak maken de diverse actoren afspraken over: 
• het probleem dat moet worden onderzocht; 
• de van het probleem afgeleide onderzoeksvragen; 
• de noodzakelijke diepgang en de wijze van onderzoek; 
• de kenmerken van de onderzoekende partij, rekening houdend met administratieve regels van aanbesteding; 
• de wijze van begeleiding en kwaliteitsborging van het onderzoek; 
• de wijze waarop met de resultaten van het onderzoek wordt omgegaan. 
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den primair bij één overheidspartij neer te leggen kan vertraging worden voorkomen. Voor 
die projecten die echt van provinciaal of rijksbelang zijn, moeten de (uitvoe-
rings)bevoegdheden bij voorkeur ook bij die overheidspartij neergelegd worden. Het is na-
tuurlijk van belang dat deze overheidspartij wel voldoende rekening houdt met de belangen 
van de andere (overheids)partijen. 
 

Aanbeveling 
30. Doorbreek de bestuurlijke versnippering en zorg voor heldere bevoegdheids- en ver-

antwoordelijksverdelingen. Maak als hogere overheid tijdig kenbaar welke belangen 
van provinciaal of rijksbelang zijn en welke (uitvoerings)bevoegdheden voor de reali-
satie ingezet worden.  

3.6.2 Betrek kostenaspecten vroegtijdig en realistisch 

Zoals al aangeven onder 3.1.1 worden de mogelijke kosten van gebiedsontwikkeling soms 
(fors) onderschat. Vaak uit politiek strategische of commerciële overwegingen, maar ook 
omdat onvoldoende rekening wordt gehouden met alternatieve oplossingsrichtingen die an-
dere belangen beter dienen. Belangrijke reden is tenslotte dat onvoldoende rekening gehou-
den wordt met inpassingmaatregelen die nodig zijn om de ontwikkeling vanuit oogpunt van 
wet- en regelgeving überhaupt te kunnen realiseren. Ook ontbreekt geregeld voldoende zicht 
op de verdeling van de kosten over, de beschikbare financiën bij betrokken partijen of de wil 
van betrokken partijen om er geld in te steken. Verkenningen worden dus niet zelden gestart 
zonder reëel zicht op financiering.  
 

Aanbevelingen 
31. Spoor al vroegtijdig in het planproces, via globale kosten-batenanalyse op basis van 

een quick-scan en kentallen, mogelijke kostenveroorzakers en opbrengsten op, in-
clusief onzekerheden en bijbehorende risico’s. Zorg voor een onafhankelijke kwali-
teitstoets op de uitgevoerde kosten-batenanalyse.   

32. Geef aan wat de verdeling van de kosten zal zijn en/of de benodigde financiën bij 
betrokken partijen beschikbaar zijn. Zorg voor een adequaat verwachtingenmanage-
ment, gerelateerd aan ambities en beschikbare financiële middelen. Til discussies en 
discrepanties ertussen tijdig naar een hoger coördinatieniveau.  
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 Bijlage 2: Aanpak volgens Mutual Gains Approach (MGA) 
 
De vijf stappen van de Multiple Gains Approach (Evers en Susskind, 2009) 
 
Stap 1. Inventarisatie van belanghebbenden 
In deze stap roept één van de initiërende partijen een groep mensen en organisaties bijeen 
waarbij afspraken worden gemaakt over het planproces, de definitie van het probleem, de 
belanghebbenden, de manier om mensen en organisaties te bewegen te participeren in het 
planproces en het vaststellen van de randvoorwaarden voor een productieve dialoog.  
 
Stap 2. Toekennen van rollen en verantwoordelijkheden 
De deelnemers in het planproces bepalen samen wie het proces leidt, ze stellen basisregels 
op, definiëren de rol van de facilitator (een externe professional of iemand uit de groep zelf), 
zorgen dat iemand bijhoudt wat er besloten wordt. Het inventariseren van belanghebbenden 
en het toekennen van ieders rol en verantwoordelijkheid dient in ieder geval plaats te vinden 
aan het begin van de verkenningsfase, maar bij voorkeur al tijdens het opstellen van de ge-
biedsvisie en de definiëring van de gebiedsopgaven. 
 
Stap 3. Definiëren van win-win oplossingen 
In deze stap worden voorstellen geformuleerd die alle partijen voordeel bieden, d.w.z. die zo 
goed mogelijk tegemoet komen aan ieders belang. Daarbij wordt respectvol met meningsver-
schillen omgegaan. Voor het effectief oplossen van problemen en conflicten moet iedereen 
toegang hebben tot de best beschikbare en door iedereen geaccepteerde informatie en moet 
er ruimte zijn om verschillende oplossingen te overwegen. Een dergelijke aanpak beoogt de 
belangen van alle betrokkenen optimaal te behartigen. 
 
Stap 4. Bereiken van overeenstemming 
Vervolgens werken partijen toe naar een oplossing (voorkeursbeslissing) waarbij de voor-
naamste belangen van alle betrokken partijen zo goed mogelijk worden behartigd. Uiteinde-
lijk moet inzichtelijk zijn hoe en waarom de gekozen oplossing tot stand is gekomen en moet 
de oplossing op steun van alle partijen kunnen rekenen. 
 
Stap 5. Nakomen van verantwoordelijkheden 
In de voorkeursbeslissing wordt vastgelegd wat iedereen beloofd heeft te doen in de planuit-
werkingsfase. Afspraken worden gemaakt over hoe omgegaan zal worden met eventuele 
onverwachte ontwikkelingen en nieuwe inzichten. 
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 Bijlage 3: Concreet uitgewerkte voorstellen tot wetswijziging 
 
1. Actualiseren/intrekken van vergunningen om milieuruimte te vergroten 
 
1.1 Actualiseren 
In paragraaf 3.3 is onder 1 voorgesteld om te zorgen dat de milieu- en natuurvoorschriften 
in de omgevingsvergunning en/of Natuurbeschermingswetvergunning altijd geactualiseerd 
moeten worden na een bepaalde termijn. Wij stellen vier jaar voor, omdat in het Europese 
voorstel tot wijziging van de IPPC-richtlijn gesteld wordt dat binnen vier jaar na het wijzigen 
van een BREF bekeken moet worden of een vergunning naar aanleiding van de gewijzig-
de/nieuwe BREF geactualiseerd moet worden. 
 
Wabo 
Art. 2.30, lid 1, Wabo kan als volgt gewijzigd worden: 

“Voor zover de omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrek-
king tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, beziet het be-
voegd gezag iedere vier jaar of de voorschriften die aan een omgevingsvergunning 
zijn verbonden, nog toereikend zijn gezien de ontwikkelingen op het gebied van de 
technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu en de ontwikkelingen met 
betrekking tot de kwaliteit van het milieu.” 
 

In de toelichting bij dit wetsartikel zou uitgelegd moeten worden dat de publicatie van een 
nieuw of gewijzigd BREF in ieder geval gezien moet worden als een ontwikkeling op het ge-
bied van de technische mogelijkheden tot bescherming van het milieu. 
 
Natuurbeschermingswet (Nbw) 
De actualisatieplicht uit de Wabo zou overgenomen kunnen worden in de Nbwet. Op dit mo-
ment bestaat in de Nbwet alleen een aanschrijvingsbevoegdheid van het bevoegd gezag (art. 
19c) en de bevoegdheid om een vergunning te wijzigen of in te trekken (art. 43). 
In paragraaf 3.3 onder 3 is voorgesteld om in de Nbwet op te nemen dat een vergunning 
(gedeeltelijk) vervalt als hier geen gebruik van wordt gemaakt. 
Dit kan worden uitgevoerd naar het voorbeeld van art. 8.18 Wm (oud). 

“1.  De vergunning voor een project of andere handeling vervalt voor zover het pro-
ject of de handeling niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is 
geworden, is gerealiseerd. 

 2.  Indien kan worden verwacht dat het project of de handeling niet binnen de in het 
eerste lid bedoelde termijn kan worden voltooid en in werking gebracht, kan in 
de vergunning een andere termijn worden vastgesteld, die daarvoor in de plaats 
treedt.”  

 
1.2 . Weigeren of intrekken 
In paragraaf 3.3 onder 2 is voorgesteld om een nieuwe weigeringgrond op te nemen in de 
Wabo om er voor te zorgen dat de milieuruimte die nog bestaat of die wordt gecreëerd door 
het actualiseren van omgevingsvergunningen kan worden ingezet voor gebiedsontwikkeling. 
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Dit kan worden uitgevoerd door aan art. 2.14, Wabo het volgende artikellid toe te voegen: 
“In afwijking van het eerste lid kan de vergunning tevens worden geweigerd ingeval 
door verlening daarvan strijd zou ontstaan met beslissingen van wezenlijk belang in 
een structuurvisie als bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2 en 2.3 Wet ruimtelijke orde-
ning.” 

 
Hiermee wordt strijdigheid met beslissingen van wezenlijk belang in een structuurvisie als 
weigeringsgrond op genomen en niet (alleen) de strijdigheid met het bestemmingsplan (bij 
een omgevingsvergunning valt een dergelijke uitbreiding al onder artikel 2.1, lid 1, onder c, 
Wabo waardoor die weigeringsgrond al via artikel 2.12 Wabo aan de orde is). Bovendien kun-
nen in een bestemmingsplan (in beginsel) alleen activiteiten bestemd worden die uitvoerbaar 
zijn binnen de planperiode van 10 jaar. Hierdoor kan het onmogelijk zijn om een gewenste, 
maar nog niet uitgekristalliseerde, grootschalige gebiedsontwikkeling op te nemen in een 
bestemmingsplan. Op dat moment kan immers nog niet worden overzien of de actualisatie 
van bestaande vergunningen voldoende milieuruimte voor de gebiedsontwikkeling oplevert. 
Een gewenste ontwikkeling zou dan in een structuurvisie kunnen worden opgenomen. Daar-
mee kan een weigeringgrond worden gecreëerd voor die situaties dat uitbreiding weliswaar in 
de vigerende planologische regeling past, maar waarvoor gebiedsbreed is bepaald dat nog 
niet benutte milieuruimte voor een andere ontwikkeling wordt ingezet. Mogelijk kan hiervoor 
nog een financiële compensatieregeling nodig zijn.  
 
In paragraaf 3.3 onder 5 is voorgesteld om het gat tussen art. 2.31 en art. 2.33 Wabo (art. 
8.23 en 8.25 Wm (oud)) te verkleinen. Dit kan door art. 2.33, Wabo als volgt te wijzigen (zie 
cursief geschreven tekst), zodat dit beter aansluit bij de strekking van de wijzigingsbevoegd-
heid: 

“1.Het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning in, voor zover: 
b. deze betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 
e, indien door toepassing van artikel 2.31, eerste lid, aanhef en onder b, redelijker-
wijs niet kan worden bereikt dat in de inrichting of het mijnbouwwerk ten minste de 
voor de inrichting of het mijnbouwwerk in aanmerking komende beste beschikbare 
technieken worden toegepast; 
d. de inrichting of het mijnbouwwerk ontoelaatbaar nadelige gevolgen voor het mili-
eu veroorzaakt  te wijzigen in ‘belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu veroor-
zaakt’  en toepassing van artikel 2.31 daarvoor redelijkerwijs geen oplossing biedt;” 

 
Grondslag van de vergunning 
In paragraaf 3.3 onder 4 is voorgesteld om bij wet te regelen dat de grondslag van de ver-
gunningaanvraag mag worden verlaten. Dit kan bijvoorbeeld door aan art. 2.31, lid 1, sub b, 
Wabo een zin toe te voegen (zie cursief geschreven gedeelte): 

“Het bevoegd gezag wijzigt voorschriften van de omgevingsvergunning:  
b. indien door toepassing van artikel 2.30, eerste lid, blijkt dat de nadelige gevolgen 
die de inrichting voor het milieu veroorzaakt, gezien de ontwikkeling van de techni-
sche mogelijkheden tot bescherming van het milieu, verder kunnen, of, gezien de 
ontwikkeling van de kwaliteit van het milieu, verder moeten worden beperkt. Indien 
dit noodzakelijk is om die nadelige gevolgen te voorkomen, kan het bevoegd gezag 
hierbij andere dan in de aanvraag van de vergunning genoemde technieken voor-
schrijven. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is in dat geval van over-
eenkomstige toepassing.” 
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In de toelichting bij deze toevoeging kan worden aangegeven dat het bevoegd gezag hierbij 
rekening dient te houden met de afschrijving van installaties; het is niet redelijk op korte 
termijn een nieuwe installatie te moeten vervangen. Daarnaast is het niet redelijk een totaal 
andere productiewijze voor te schrijven.  
 
2. Adaptieve strategie met oplevertoets 
In paragraaf 3.4.2 is voorgesteld bij toepassing van een adaptieve strategie de oplevertoets 
en maatregelen ‘achter de hand’ wettelijk te borgen. Dit kan via opname van de volgende 
wetsartikelen in de Wabo, Wro, Tracéwet, Nbwet en Ffwet. 
 
Artikel x 
Het moederbesluit [omgevingsvergunning / bestemmingsplan/ tracébesluit, Nbwet-
vergunning / Ffw-ontheffing] bevat ten minste: 
• de (redelijke) termijn waarbinnen en de wijze waarop het bevoegd gezag de  
 milieugevolgen van de nieuwe activiteit onderzoekt, en om welke gevolgen het 
 daarbij gaat; 
• op basis van welke criteria maatregelen ‘achter de hand’ getroffen zullen worden om 
 te kunnen voldoen aan de milieueisen uit het moederbesluit; 
• welke maatregelen ‘achter de hand’ (tijdig) beschikbaar en ruimtelijk haalbaar zijn, in 

welke volgorde deze zullen worden ingezet, hoe deze maatregelen technologisch, 
bestuurlijk en financieel geborgd zijn, en welke effecten ervan verwacht kunnen wor-
den. 

  
Artikel y 
Voor afloop van de termijn die op grond van artikel x in het moederbesluit is opgenomen, 
voert het bevoegd gezag onderzoek uit naar de milieuaspecten die in het moederbesluit zijn 
genoemd. 
 
Artikel z 

1. Indien uit het onderzoek op grond van art. y blijkt dat niet aan de milieueisen uit het 
moederbesluit wordt voldaan, stelt het bevoegd gezag vast wie welke maatregelen 
treft om alsnog aan de milieueisen te kunnen voldoen.  

2. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid, worden zo spoedig mogelijk getroffen.  
 
Uit artikel z moet blijken dat dit een besluit is als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid, Awb dat 
op rechtsgevolg is gericht en daarmee appellabel. 
 
In de Memorie van Toelichting kan opgenomen worden dat de maatregelen vanzelfsprekend 
niet verder reiken dan het kader van het besluit. In het geval van meerdere besluiten in een 
gebiedsontwikkeling ligt het dan ook voor de hand dat de oplevertoets gecoördineerd wordt 
uitgevoerd en een pakket maatregelen wordt voorgeschreven. Een wettelijke basis is nodig 
om te waarborgen dat niet alleen onderzoek wordt gedaan naar de mogelijke milieugevolgen, 
maar ook verzekerd wordt dat eventueel benodigde maatregelen ‘achter de hand’ daadwer-
kelijk getroffen worden. Bovendien moet het zo zijn dat belanghebbenden hierover een be-
stuursrechter kunnen benaderen. Een civiele rechter verdient niet de voorkeur omdat deze als 
‘restrechter’ uitsluitend vanuit de optiek van onrechtmatigheid kijkt met alle problemen van 
dien ten aanzien van het bestaan van schade en het causale verband tussen die schade en het 
genomen moederbesluit. 
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 Bijlage 4: Onzekerheden in effectbepaling en risicobeheersing 
 
1. Algemeen 
Effectvoorspellingen bij gebiedsontwikkelingen kennen een hoge mate van onzekerheid. Dit 
geldt voor effectvoorspellingen voor bijvoorbeeld luchtkwaliteit en natuur, en evenzeer voor 
bijvoorbeeld kosten-batenanalyses. Het niet of onvoldoende meenemen van deze onzeker-
heden bij gebiedsontwikkeling resulteert in schijnzekerheden en ondoelmatige keuzes c.q. 
maatregelen. Bestuurders (en ook rechters) moeten accepteren dat de wetenschap niet altijd 
voldoende zekerheid kan geven, en leren beslissingen te nemen ‘in onzekerheid’ en de bijbe-
horende risico’s te beheersen. Tegelijkertijd moeten adviseurs, ook bij grote bestuurlijke 
druk, geen grotere zekerheid suggereren dan wetenschappelijk verantwoord is. Zij moeten in 
stukken die bestuurders aangereikt krijgen ter onderbouwing van besluiten (bijvoorbeeld 
MER’en en KBA’s) specifiek aangeven welke onzekerheden er spelen en hoe bijbehorende 
risico’s het beste beheerst kunnen worden. 
Daarnaast blijkt dat de nationale wet- en regelgeving geregeld zeer hoge en onrealistische 
eisen stelt aan het bewijs dat bepaalde effecten zich voordoen of juist niet. Dit geldt bijvoor-
beeld voor de bepaling van de effecten van initiatieven op de luchtkwaliteit. Hierdoor moet 
onnodig veel in detail onderzocht en gerekend worden, met hoge onderzoekslasten tot ge-
volg. Vanuit Europese richtlijnen is het niet nodig om met dergelijke schijnzekerheden en 
onrealistische eisen te werken. Hoge verantwoordingseisen werken bovendien risicomijdend 
gedrag van bestuurders en ambtenaren in de hand. 
 

 
 
Figuur 1 : Overschrijding van de PM10-grenswaarde in Amsterdam (2007), zonder en met rekening hou-
dend met onzekerheden in de modelberekeningen (uit Diederen en Koelemeijer, 2008). 
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Figuur 2: Er zijn grenzen aan de wetenschappelijke kennis om normoverschrijding te kunnen vaststellen. 
Als op voorhand, gegeven de onzekerheid in de effectvoorspelling, onzeker is of grenswaarden over-
schreden zullen worden, kan de bestuurder via een adaptieve strategie uitkomst bieden (uit Diederen en 
Koelemeijer, 2008).   
 
2. Beoordeling onzekerheden en samenhangende risico’s 
Het beoordelen en wegen van onzekerheden en de daarmee samenhangende risico’s is een 
politiek proces dat plaatsvindt in de context van waardetoekenning aan bijvoorbeeld natuur, 
milieu en volksgezondheid enerzijds en het maatschappelijk belang van de voorgenomen 
activiteit anderzijds. Daarbij spelen de volgende risicoattributen een belangrijke rol (deels 
ontleend aan Hollander en Hanemaayer, 2003): 
• De bandbreedte in ernst en omvang van de effecten. In onderstaande tabel zijn 
 gangbare onzekerheden in effectvoorspellingen weergegeven. Deze zijn  
 overgenomen uit Draaijers et al. (2010).  De gepresenteerde onzekerheidsmarges 
 zijn gebaseerd op een combinatie van uitgevoerde onzekerheidsanalyses en expert 
 judgement. Onzekerheden worden als gevolg van foutenvoortplanting groter gaande 
 van bron-, naar emissie-, immissie- en effectvoorspellingen.  
 De onzekerheidsmarges zijn groter naarmate de effectvoorspellingen betrekking 
 hebben op meer complexe en lokale situaties en/of op verder in de toekomst.  
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 Onzekerheidsmarge in effectvoorspelling  
Verkeersprognoses (aantal) > 15-20%  
Luchtkwaliteit (µg/m3) > 20%  
Geluidbelasting (dB) > 2 dB  
Effecten lucht op volksgezondheid (DALY) > 70%  
Effecten geluid op volksgezondheid (DALY) > 100%  
Effecten op natuur klein – zeer groot 38 
Broeikasgasemissies (kg/jaar) > 3-50%  
Effecten klimaatverandering groot - zeer groot 39 
 
• De waarschijnlijkheid (kans) dat dergelijke effecten optreden. De mate van waarschijn-

lijkheid (kans) op een bepaalde uitkomst binnen de onzekerheidsmarge kan veelal 
slechts bij benadering worden aangegeven. Er zal in de praktijk eerder sprake zijn van 
een min of meer gelijke, en niet van een normale (gaussische) kansverdeling om de mid-
denschatting heen. Overigens wordt in de praktijk vaak toch een normale kansverdeling 
om de middenwaarde verondersteld (Van Egmond, 2007; Diederen & Koelemeyer, 
2008).40 

• De (on-)beheersbaarheid en (on-)omkeerbaarheid van de effecten. In welke mate de on-
zekerheid in effectvoorspelling beheerst (afgedekt) kan worden hangt af van de beschik-
bare lokale plan-/projectgerelateerde en/of regionale/generieke programmagerelateer-
de maatregelen ‘achter de hand’ (die laatste als onderdeel van bijvoorbeeld het NSL of 
de PAS / het beheerplan). Dergelijke maatregelen moeten dan ingezet worden als bij 
realisatie de effecten groter zijn dan voorspeld en eventueel wettelijke normen worden 
overschreden.41 De beheersbaarheid hangt ook af van de mate waarin de maatregelen 
‘achter de hand’ technologisch, bestuurlijk en financieel ‘hard’ zijn, en tijdig ingezet 
kunnen worden. Bedacht moet worden dat sommige effecten niet zijn af te dekken door 
maatregelen ‘achter de hand’ en onomkeerbaar zijn. Denk bijvoorbeeld aan de doorsnij-
ding van een natuurgebied door een nieuwe weg.  

• De (on-)billijkheid van blootstelling  aan de effecten. Dat wil zeggen de verdeling van 
lusten en lasten, ofwel de (ethische) rechtvaardiging van afwenteling. De billijkheid heeft 
te maken met een afweging van belangen, bijvoorbeeld nationale versus lokale belan-
gen. Naarmate meer mensen de lusten ondervinden zullen de lasten voor enkelen in het 
algemeen eerder geaccepteerd worden. 

                                                 
38   De onzekerheidsmarge in effectvoorspellingen voor natuur wisselt sterk per ingreep en ecosysteem. Sommige ingreep-

effectketens zijn goed onderzocht en vinden plaats in eenvoudige systemen, andere zijn niet goed onderzocht en 
complex (en alle combinaties hiertussen). 

39   De onzekerheidsmarge in klimaatprognoses wisselt per variabele (temperatuur, neerslag, zeespiegel, rivierafvoer, etc.). 
Voor de uit de klimaatprognoses voortvloeiende klimaateffecten kan vooralsnog veelal alléén de richting aangegeven 
worden.  

40  Vanuit wet- en regelgeving moet bij de bepaling van mogelijke effecten op Natura 2000-gebieden uitgegaan worden 
van de worst-case situatie. Veelal is geen informatie beschikbaar over de kans dat een dergelijke worstcase situatie zich 
ook daadwerkelijk voordoet. Een voorbeeld: Van Kruchten et al. (2009) hebben onderzoek gedaan naar de mogelijke 
effecten voor de eidereend als gevolg van de zandwinning ten behoeve van de aanleg voor de 2de Maasvlakte. 
Uitgaande van worstcase aannames in de gehele oorzaak-gevolg keten, bleek dat het aantal eidereenden tijdelijk tot ca 
10% kan afnemen als gevolg van de zandwinning. Was echter uitgegaan van meer reële aannames dan zou de conclusie 
zijn geweest dat het nagenoeg zeker is (kans > 99%) dat de eidereend helemaal geen gevolgen ondervindt. Voor 
besluitvormers is het daarom goed inzicht te hebben in het realiteitsgehalte van dergelijke worstcase scenario’s.  

41  Bedacht moet worden dat effecten op natuur niet altijd door maatregelen ‘achter de hand’ herstelbaar zijn, terwijl dit bij 
effecten op de luchtkwaliteit en geluidhinder wel het geval is.  
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• de perceptie door belanghebbenden over de effecten. De perceptie van belanghebben-
den over de mogelijke effecten wordt, naast door bovenstaande risicoattributen, bepaald 
door de mate van vrijwilligheid van de blootstelling aan het risico. Als de mate van vrij-
willigheid groter is, wordt het risico dat geaccepteerd wordt ook groter.42 Ook de ver-
trouwdheid met of het maatschappelijk nut van de risicovolle activiteit speelt een rol bij 
de perceptie van belanghebbenden.43  

 
3. Strategieën voor risicomanagement 
De volgende strategieën voor het beheersen/managen van risico’s (kunnen) worden gebruikt:  
• In een op gelijke rechten gebaseerde strategie wordt er van uitgegaan dat iedere burger 

in beginsel gelijke bescherming verdiend tegen risico’s boven een bepaald niveau. Een 
op gelijke rechten gebaseerde strategie van risicobeheersing wordt bijvoorbeeld toege-
past bij toetsing van activiteiten aan maximaal toelaatbare risiconiveaus (chemische 
stoffen, straling, externe veiligheid, overstromingsrisico’s) en grenswaarden (bijvoor-
beeld de luchtkwaliteitseisen opgenomen in de Wet milieubeheer); 

• Een utilitaire strategie probeert met maatregelen het maatschappelijk nut te maximalise-
ren, dat wil zeggen: het gaat om de grootst mogelijke opbrengst (baten) in termen van 
risicoreductie (bijvoorbeeld vermindering van verlet en ziekenhuisopnames) tegen de 
laagst mogelijke kosten. Het doelmatigheidscriterium dat wordt ingebouwd in de nieuwe 
geluidwetgeving (SWUNG) zou min of meer44 als een op deze strategie gebaseerde vorm 
van risicobeheersing beschouwd kunnen worden; 

• Een op technologie gerichte strategie houdt zich niet bezig met rechten of kosten, maar 
schrijft de ‘best beschikbare technologie’ voor. Risicoreductie is daarom een bewegend 
doel dat parallel loopt aan de technologische ontwikkelingen. Best beschikbaar blijkt in 
de praktijk een weinig hard criterium. De beste garantie dat schone en veilige technolo-
gie wordt ontwikkeld en toegepast is meestal grote maatschappelijke druk en/of strenge 
regelgeving. Een op technologie gebaseerde strategie wordt bijvoorbeeld toegepast bij 
toetsing van activiteiten aan de IPPC-richtlijn; 

• Bij een op voorzorg gerichte strategie wordt juist ingegrepen voordat het wetenschappe-
lijk bewijs dat er een bedreiging is, is geleverd omdat anders het kwaad dan al geschied 
zou zijn. Het klimaatbeleid gericht op reductie van broeikasgasemissies is hier een 
voorbeeld van. Sommigen vragen zich af in hoeverre voorzorg een robuuste strategie 
kan zijn en of een strikte verhindering van activiteiten met mogelijke significante gevol-
gen wel maatschappelijk acceptabel is. Wanneer is bijvoorbeeld iets een bedreiging, 
wanneer is schade serieus en onomkeerbaar, hoeveel wetenschappelijke zekerheid vol-
staat en wat is een gepaste en proportionele ingreep? In de praktijk blijkt het op het oog 
strikte voorzorgprincipe echter op verschillende manieren flexibel te kunnen worden in-
gevuld, namelijk via: 

o Investeren in veerkracht : door het verbeteren en optimaliseren van de na-
tuur- en milieuomstandigheden wordt de kwetsbaarheid van het natuurlijke 
systeem minder en kunnen mogelijk negatieve gevolgen van toekomstige ac-
tiviteiten (beter) worden opgevangen; 

                                                 
42  Bijvoorbeeld iemand die voor zijn werk afhankelijk is van een nieuwe activiteit zal de met de activiteit samenhangende 

risico’s minder gauw als een probleem ervaren. 
43  Bijvoorbeeld het kunnen verplaatsen per auto is zo maatschappelijk vertrouwd en als maatschappelijk nuttig 

geaccepteerd, dat de samenhangende risico’s (denk aan verkeersveiligheid en geluidhinder) geaccepteerd worden. 
44  Niet helemaal omdat alleen een grens wordt gesteld aan de kosten die mogen worden gemaakt voor een bepaalde 

omvang van bescherming. Dus vooral een constructie tegen al te dure oplossingen (nauwelijks minder hinder tegen heel 
hoge kosten).  
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o Toepassen van een adaptieve strategie: door na realisatie van de activiteit de 
daadwerkelijke gevolgen te monitoren, kan achteraf zo nodig worden bijge-
stuurd via het toepassen van mitigerende maatregelen die ‘achter de hand’ 
zijn gehouden, of in het extreme geval het stopzetten van de betreffende ac-
tiviteit.45 Dat laatste zal overigens alleen gebeuren indien deze maatregel als 
proportioneel in relatie tot het risico wordt beoordeeld; 

o Strikte toepassing: het op voorhand niet toestaan van de activiteit omdat de 
risico’s ervan te groot worden geacht.46 

 
Genoemde strategieën kunnen los of in combinatie met elkaar worden toegepast. In de prak-
tijk gaat het vaak om een mix van strategieën die wordt toegepast voor het beheer-
sen/managen van risico’s. Uit de hierboven genoemde voorbeelden blijkt dat de aard van de 
wet- en regelgeving sterk sturend is voor de strategie die gekozen wordt of moet worden. 
Vooral de op voorzorg gerichte strategie biedt mogelijkheden voor het goed omgaan met 
onzekerheden in effectvoorspellingen en daarmee samenhangende risico’s in besluitvorming. 
De bestuurder kan daarbij de keuze maken tussen het op voorhand uitvoeren van extra 
maatregelen (investeren in veerkracht), het achter de hand houden van extra maatregelen 
(toepassen adaptieve strategie) en het op voorhand niet toestaan van de activiteit (strikte 
toepassing). 
 
4. Belemmeringen vanuit wet- en regelgeving 
Backes (2010) geeft aan dat de huidige wet- en regelgeving op sommige deelterreinen toe-
passing van een adaptieve strategie belemmert door een zeer hoge mate van zekerheid te 
eisen aan het bewijs dat bepaalde effecten zich voordoen of juist niet. Door wetenschappers 
die de betreffende berekeningen moeten uitvoeren, is nadrukkelijk gewezen op het feit dat 
de eisen in het Nederlandse recht dienaangaande overtrokken zijn en handhaving daarvan 
leidt tot een schijnzekerheid die niet doelmatig is (bijvoorbeeld Van Egmond, 2007). Doordat 
de toekomst zich slechts in zeer beperkte mate laat voorspellen is door Van Egmond (2007), 
Diederen en Koelemeyer (2008) en de Commissie Elverding (2008) voorgesteld bij toetsing 
aan grenswaarden te werken met een adaptieve strategie, d.w.z. effectbepalingen met daarbij 
onzekerheidsmarges, gecombineerd met een oplevertoets en de mogelijkheid van correctief 
ingrijpen achteraf.  
 
Ook Van Rij en Annema (2010) signaleren dat de Nederlandse wetgever heeft bepaald dat 
toekomstverwachtingen onverantwoord nauwkeurig aangegeven moeten worden. Als voor-
beeld noemen zij de Ministeriële Regeling beoordeling luchtkwaliteit 200747 waarin geregeld 
is dat de berekende waarde (puntschattingen) moet worden afgerond op één cijfer achter de 
komma (dus bijvoorbeeld 39,8 µg/m3), terwijl de onzekerheidsmarge meer dan 20% bedraagt 
(d.w.z. de werkelijke waarde zal in het gunstigste geval liggen tussen ca  36 en 44 µg/m3).  
Door de gewenste (schijn-)precisie wordt de modelinvoer bijzonder gedetailleerd en com-
plex, waarbij gemakkelijk fouten kunnen worden gemaakt en ook steeds meer mogelijkheden 
ontstaan voor datamanipulatie / aanpassing van aannames ten behoeve van de gewenste 
uitkomst. Ook in het NSL wordt nog steeds gewerkt met een schijnnauwkeurige aanpak. Op 
                                                 

45  Het ‘hand-aan-de-kraan’-principe toegepast bij de gaswinning Waddenzee is hier een voorbeeld van. De Commissie 
voor de m.e.r. treedt hierbij op als auditor van het monitoringsprogramma. Overigens was in dit geval al uitgesloten dat 
onomkeerbare effecten konden optreden. 

46  De bouw van een tweede kerncentrale in Nederland is hier (tot op heden) een voorbeeld van.  
47  Ook in bijvoorbeeld rekenvoorschriften voor de bepaling van de geluidbelasting worden onzekerheden niet in 

beschouwing genomen.    
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basis van bijzonder veel onzekere veronderstellingen wordt gesuggereerd dat het mogelijk is 
nauwkeurig uit te rekenen wat de luchtkwaliteit in een gebied in de toekomst zal zijn.  
 
Van Rij en Annema (2010) beargumenteren dat het vanuit Europese richtlijnen ook helemaal 
niet noodzakelijk is met bovengenoemde schijnzekerheden te werken. Zij pleiten er dan ook 
voor om in de toekomst in het omgevingsrecht anders om te gaan met de – per definitie – 
onzekere toekomstschattingen. De wetgever kan bijvoorbeeld een Ministeriële Regeling op-
stellen die het verplicht stelt, voor het bepalen van de milieu- en natuureffecten bij de aanleg 
van een ruimtelijk project, uit te gaan van verschillende toekomstscenario’s. Daarbij ligt het 
voor de hand om voor te schrijven dat in ieder geval twee uiteenlopende, maar waarschijnlij-
ke scenario’s uitgewerkt moeten worden, bijvoorbeeld één waarbij de negatieve effecten van 
een ruimtelijk plan of project zich in de toekomst relatief gunstig ontwikkelen en één waarbij 
ze zich relatief ongunstig ontwikkelen. Daarbij kan bijvoorbeeld aangesloten worden bij de 
leidraad voor kosten-batenanalyses die al het toepassen van meer dan één scenario voor-
schrijft.48 Het resultaat van de berekening is dan altijd een bandbreedte aan mogelijke uit-
komsten. De wetgever kan vervolgens aangeven hoe met deze bandbreedte omgegaan moet 
worden. Het ligt voor de hand daarbij de volgende benadering te kiezen (Van Rij en Annema, 
2010): 
• zit de bandbreedte in zijn geheel onder de grenswaarde en/of doelstelling49, dan kan het 

project/plan zonder meer uitgevoerd worden; 
• zit de bandbreedte in haar geheel boven de grenswaarde en/of doelstelling, dan moet 

het plan/project aangepast worden; 
• zit de bandbreedte gedeeltelijk boven en gedeeltelijk onder de grenswaarde en/of doel-

stelling moet monitoring plaatsvinden met een set maatregelen ‘achter de hand’. Als uit 
de monitoring blijkt dat de grenswaarde wordt overschreden en/of de doelstelling niet 
wordt bereikt, moeten de maatregelen ‘achter de hand’ worden ingezet. Het is van be-
lang een reëel beeld te hebben van deze maatregelen. Als belangrijke maatregelen uit 
het maatregelenpakket, zoals rekeningrijden, onzeker zijn, weet men dat men een be-
hoorlijk risico neemt.50    

 
Omdat niet altijd genoeg plan-/projectgerelateerde maatregelen ‘achter de hand’ voorhan-
den zijn en deze ook niet altijd het meest doelmatig en/of kosteneffectief zijn, kan een der-
gelijke benadering het beste op programma-/gebiedsniveau uitgevoerd worden. Dit vereist 
wel dat er een directe koppeling is tussen de ruimtelijke plannen en projecten enerzijds en de 
maatregelen ‘achter de hand’ anderzijds. De kans bestaat anders dat onvoldoende druk be-
staat om te komen tot besluiten over maatregelen ‘achter de hand’ wanneer uit de monito-
ring blijkt dat het negatieve effect groter is dan van te voren verwacht. Om de systematiek op 
programma-/gebiedsniveau te laten werken is veel bestuurlijke afstemming en afstemming 
tussen overheid en marktpartijen nodig, onder andere over de vraag wie in welke situatie 
welke maatregelen neemt en wie daarvoor gaat betalen. Hier zullen, voorafgaande aan reali-
sering van de plannen en projecten, heldere en ondubbelzinnige criteria voor moeten worden 
opgesteld. Ook zijn voldoende waarborgen nodig om de kwaliteit van de monitoring te kun-
nen garanderen (zie box over de kwaliteit van de NSL-monitoringstool). 
 

                                                 
48  Zie bijvoorbeeld http://www.cpb.nl/nl//pub/cpbreeksen/bijzonder/22/bijz22.pdf. 
49  Bijvoorbeeld een doelstelling uit oogpunt van volksgezondheid.  
50  In de meest recente versie van de NSL-monitoringstool is rekeningrijden als maatregel vervangen door een 

stimuleringsregeling voor het gebruik van EURO-6/VI brandstof.  

http://www.cpb.nl/nl//pub/cpbreeksen/bijzonder/22/bijz22.pdf
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Bij toepassing van bovenstaande benadering voor het omgaan met onzekerheden in effect-
voorspellingen zal bij eventuele toetsing door de Raad van State de focus waarschijnlijk meer 
komen te liggen op de compleetheid en rechtmatigheid van de door de bestuurder gemaakte 
keuzes en afwegingen (bijvoorbeeld met betrekking tot de (tijdige) beschikbaarheid en de 
ruimtelijke, technologische, bestuurlijke en financiële haalbaarheid van de maatregelen ‘ach-
ter de hand’), en minder op de wetenschappelijk gezien niet relevante details en schijnnauw-
keurigheden van uitkomsten van berekeningen. Om de noodzakelijke mentaliteitsverandering 
bij betrokkenen te bewerkstelligen ligt het voor de hand wettelijk vast te leggen dat bij de 
toetsing aan grenswaarden van een adaptieve strategie mag worden uitgegaan. Ook moet, 
bijvoorbeeld in een Ministeriële Regeling, aangegeven worden op welke wijze onzekerheden 
in beeld moeten worden gebracht, en ook hoe toepassing van de oplevertoets en maatrege-
len ‘achter de hand’ wettelijk geborgd worden (zie box over wettelijke borging van oplever-
toets en maatregelen ‘achter de hand’).  
 

De kwaliteit van de NSL-monitoringstool 
In haar recent uitgebrachte rapport 'Nulmeting van het NSL-monitoringsprogramma. 
Analyse van de uitgangssituatie van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwa-
liteit (rapport 680712001/2010)' concludeert het RIVM: 
1. dat de kwaliteit, volledigheid en onzekerheid van de invoergegevens in het algemeen 

met het huidige systeem niet kan worden vastgesteld. De geleverde onderbouwing 
voor verschillende in de rekenresultaten verwerkte maatregeleffecten is slechts be-
perkt verifieerbaar. In enkele gevallen worden resultaatverplichtingen voor lokale 
knelpunten gegeven in plaats van concrete maatregelen. De haalbaarheid van zowel 
deze resultaatverplichtingen als gehanteerde maatregeleffecten kan niet worden 
vastgesteld; 

2. dat de resultaten van het rekensysteem een aanzienlijke onzekerheid kennen. Daar-
om is het niet mogelijk om met zekerheid uitspraken te doen over het al dan niet ha-
len van de grenswaarden in een toekomstig jaar. Het systeem van monitoring antici-
peert slechts beperkt op de onzekerheden in de resultaten. Het verdient dan ook 
aanbeveling om het beleid te richten op streefwaarden die onder de grenswaarden 
liggen, of om maatregelen te overdimensioneren. Hiermee neemt de kans dat feitelijk 
aan de grenswaarden zal worden voldaan toe. 

De eindconclusie is dat 'met de nu voorliggende combinatie van de monitoringstool en de 
bijbehorende invoergegevens het RIVM de kwaliteit van de monitoringsresultaten niet 
objectief kan vaststellen. Als gevolg hiervan kunnen in de monitoring van het NSL geen 
conclusies aan deze resultaten worden verbonden'.  
Nu de monitoring van het NSL een prominente rol heeft als onderbouwing voor het beha-
len van grenswaarden, is het van groot belang om de kwaliteit van de monitoring, re-
kenmethoden, randcondities en benodigde invoer continu ervan te bewaken en te verbe-
teren. Het RIVM adviseert dan ook dat er een goede en openbaar beschikbare onderbou-
wing moet komen van de gebruikte verkeersmodellen en bijbehorende inputgegevens. 
Ook zal onafhankelijke controle van de gebruikte modellen en inputgegevens (inzicht in) 
de kwaliteit kunnen vergroten, aldus het RIVM.  
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Wettelijke borging van oplevertoets en maatregelen ‘achter de hand’ 
Een wettelijke basis is nodig om te waarborgen dat niet alleen onderzoek wordt gedaan 
naar de mogelijke milieugevolgen, maar ook verzekerd wordt dat eventueel benodigde 
maatregelen ‘achter de hand’ daadwerkelijk getroffen worden. Dit om de meer kwetsbare 
onderdelen van een gebiedsontwikkeling – bijvoorbeeld het reduceren van de milieube-
lasting - veilig te stellen. Leg vast dat in het (moeder-)besluit51 moet worden aangege-
ven: 
1. binnen welke (redelijke) termijn52 en op welke wijze het bevoegd gezag de milieuge-

volgen van de nieuwe activiteit onderzoekt, en om welke gevolgen het daarbij gaat; 
2. op basis van welke criteria maatregelen ‘achter de hand’ getroffen zullen worden om 

te kunnen voldoen aan de milieueisen uit het (moeder-)besluit;53 
3. welke maatregelen ‘achter de hand’ (tijdig) beschikbaar en ruimtelijk haalbaar zijn, in 

welke volgorde deze zullen worden ingezet, hoe deze maatregelen technologisch, 
bestuurlijk en financieel geborgd zijn54 en welke effecten er van verwacht kunnen 
worden. 

 
Van belang is dat op een goede manier over onzekerheden gecommuniceerd wordt. Onze-
kerheden betekenen niet dat berekeningen geen waarde hebben; het zijn immers de best 
mogelijke benaderingen voor toekomstige effecten. En onzekerheden mogen niet alleen ge-
bruikt worden om extra economische ontwikkelruimte te claimen; ze moeten ook gebruikt 
worden om de in de praktijk noodzakelijk gebleken reductie van de milieubelasting te reali-
seren.  
 

                                                 
51  Denk aan besluiten met betrekking tot omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen, natuurbeschermingswetvergun-

ningen, tracébesluiten en flora- en faunawetontheffingen. 
52  Het verdient aanbeveling een sanctie op te leggen als het bevoegd gezag deze termijn overschrijdt. 
53  Indien uit het onderzoek blijkt dat niet aan de milieueisen uit het moederbesluit wordt voldaan dient het bevoegd gezag 

vast te stellen wie welke maatregelen moet treffen om alsnog aan de milieueisen te voldoen. Deze maatregelen dienen 
zo spoedig mogelijk te worden genomen. Dit moet een besluit zijn als bedoeld in artikel 1:3, eerste lid van de Awb dat 
op rechtsgevolg is gericht en daarmee appellabel.  

54  Qua financiële borging kan wellicht aangesloten worden bij de grondexploitatieregels van de Wro. Ook kunnen publiek-
private overeenkomsten gesloten worden over eventueel te treffen maatregelen. Maatregelen kunnen vanzelfsprekend 
niet verder reiken dan het kader van het besluit (specialiteitsbeginsel). In geval van meerdere besluiten in een 
gebiedsontwikkeling ligt het voor de hand dat de oplevertoets en maatregelen ‘achter de hand’ gecoördineerd worden 
uitgevoerd.  
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