DUURZAAMHEID EN DE
OMGEVINGSWET
“De Omgevingswet is het instrument om de complexe uitdagingen van onze tijd het hoofd te bieden”. Twee van
die uitdagingen zijn duurzaamheid en participatie. Onderdeel van de Omgevingswet is ook om meer ruimte voor
lokale diversiteit te bieden. Zo leidt de Omgevingswet er in de praktijk toe dat veel van de uitdagingen op het
gebied van duurzaamheid bij gemeenten komen te liggen. Bureau 7TIEN combineert haar kennis over
duurzaamheid en de Omgevingswet om gemeenten te helpen bij deze uitdaging.

Omgevingsvisie
Elk bevoegd gezag dient onder de Omgevingswet één integrale omgevingsvisie vast te stellen. Tegelijk geeft het
Rijk niet het juiste voorbeeld door gemeenten te vragen om een specifieke aanpak voor samenhangede
vraagstukken. Zoals de Regionale Energie Strategie (de RES), het warmtetransitieplan, een circulaire strategie en
een klimaatadaptatieplan. Hierdoor ontstaat het risico dat, geheel in strijd met het gedachtegoed van de
Omgevingswet, vanuit verschillende onderdelen van de gemeente aan verschillende visies wordt gewerkt.
Volgens ons heeft de gemeente juist de kans om de verschillende opgaven samen te brengen en vanuit het
gedachtegoed van de Omgevingswet met één integrale visie te presenteren. Waaronder energie, warmte,
circulariteit en klimaatadaptatie en andere aspecten van duurzaamheid samenkomen. In de volgende alinea’s
wordt de aanpak van Bureau 7TIEN uitgelegd.
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Opstellen en publiceren van het Omgevingsplan
Het omgevingsplan bestaat uit vele componenten. Op 1 januari 2021 wordt in eerste instantie het omgevingsplan
van rechtswege samengesteld. Dit betreft de combinatie van alle bestemmingsplannen die op dat moment in de
gemeente gelden en de Rijksregels die met de Omgevingswet gedecentraliseerd worden (de zogenaamde
bruidsschat). Vervolgens hebben gemeenten tot 2029 de tijd om dit omgevingsplan van rechtswege om te
vormen tot één gemeentelijk omgevingsplan. Dit hoeft niet in één keer voor de gehele gemeente maar kan
gebiedsgericht (per locatie). Het omgevingsplan wordt bijvoorbeeld voor de ene wijk dan alvast vastgesteld, waar
andere wijken later volgen.
Bureau 7TIEN begeleid gemeenten bij de vorming van het nieuwe Omgevingsplan. Uit ervaring weten we dat het
daarbij belangrijk is rekening te houden met een aantal punten:
• Starten vanuit de Omgevingsvisie (zie hiervoor). Deze vormt de leidraad voor het plan.
• Oog voor publicatie en technische koppelingen. In de Omgevingswet wordt met nieuwe
publicatiestandaarden gewerkt. Voor het Omgevingsplan betreft dit de STOP-TPOD standaard. Om de
gemeente hierop voor te bereiden is software en een koppeling met de Landelijke Voorziening nodig.
Bureau 7TIEN heeft uitgebreide ervaring met trajecten om tot software en een koppeling te komen.
• Betrekken van verschillende onderdelen van gemeentelijke organisatie. In tegenstelling tot het proces
om tot een Omgevingsvisie te komen, is het proces om tot een omgevingsplan te komen vooral een
interne aangelegenheid binnen de gemeentelijke organisatie. Vanzelfsprekend is het daarbij van belang
de verschillende onderdelen binnen die gemeentelijke organisatie goed te betrekken.

Duurzaamheid meewegen in de Omgevingsvergunning
De Omgevingsvergunning als integraal instrument is onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
geïntroduceerd. Met de Omgevingswet wordt het instrument sterker verankerd in de wet- en regelgeving. Dit
biedt kansen voor afwegingen op het gebied van duurzaamheid.
Momenteel is een vergunningsvoorwaarde vaak al 'duurzaamheid'. Bureau 7TIEN juicht dit toe omdat daarmee
de kans ontstaat te sturen op duurzaamheid. Veel vergunningverlenende organisaties worstelen echter met de
vraag hoe duurzaamheid te beoordelen. Is een mooie tekst over hoe duurzaamheid is meegenomen genoeg? Of
verwacht je meer? En zo ja, wat dan? En hoe beoordeel je dit?
Bureau 7TIEN werkt aan de operationalisering van het aspect duurzaamheid in de vergunningverlening. Van het
opstellen van standaard uitgangspunten bij veelvoorkomende aanvragen tot het uit handen nemen van de
beoordeling van duurzaamheid voor complexe vergunningsverleningstrajecten.
Voor het evenementen vergunningstraject zou dit bijvoorbeeld kunnen betekenen dat de aanvrager verplicht
wordt tot het nemen van maatregelen die betrekking hebben op het afnemen van netstroom, het gescheiden
aanleveren van afval en het beperkten van het aantal bezoekers dat met de auto het festival bezoekt. Met ons
advies wordt het mogelijk om effectief te sturen op CO2 reductie met behulp van de omgevingsvergunning.
Als sociale onderneming adviseert Bureau 7TIEN overheden en andere organisaties bij het behalen van
duurzaamheidsambities. Hierbij zijn we onder andere gespecialiseerd in de mogelijkheden die de Omgevingswet
biedt. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Freek Kuipéri.

