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1.

INLEIDING

Sinds 2003 is vanwege de Wet luchtvaart een apart wettelijk regime voor de luchthaven Schiphol
van toepassing. Ingegeven door de dubbele doelstelling van verdere ontwikkeling van de luchthaven
als internationaal knooppunt en de verbetering van het leefmilieu, is een nieuw normen- en
handhavingstelsel in samenhang met een betere scheiding van verantwoordelijkheden tussen sector
en overheid tot stand gebracht. De gedachtegang daarbij is dat veiligheids- en milieugrenzen niet
zozeer bescherming moeten bieden tegen aantallen vliegtuigen, passagiers of tonnen vracht, maar
vooral juist tegen de gevolgen van het daarmee samenhangende luchtvaartverkeer. Bij de
vormgeving van het nieuwe regime is zo het accent verlegd van veiligheids- en milieugrenzen aan
de hand van een door de overheid vastgesteld groeiscenario met volumeplafonds naar handhaafbare
veiligheids- en milieugrenzen waarbinnen de luchthaven het groeipotentieel kan ontwikkelen.
Het nieuwe stelsel heeft in 2003 met de wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het
gebruik van de luchthaven Schiphol zijn beslag gekregen met de toevoeging van een nieuw
hoofdstuk 8 aan de Wet luchtvaart. Deze zogenaamde Schipholwet is uitgewerkt in twee
uitvoeringsbesluiten. Het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol legt de milieuruimte van de
luchthaven vast voor de aspecten externe veiligheid, geluidbelasting, en uitstoot voor de
verschillende aspecten. Het Luchthavenindelingbesluit Schiphol beoogt de gevolgen van het
gebruik van de luchthaven te begrenzen in termen van het aantal mensen dat hierdoor getroffen
wordt. In het Luchthavenindelingbesluit Schiphol is hiertoe een gebied aangewezen waarvoor
ruimtelijke beperkingen gelden vanwege internationale afspraken in het kader van vliegveiligheid
en voor zover van rijkswege met het oog op externe veiligheid en geluidbelasting noodzakelijk
wordt geacht.
Naar aanleiding van de wettelijk voorgeschreven evaluatie van het nieuwe stelsel, heeft het kabinet
in 2006 een standpunt ingenomen over verbeteringen en aanpassingen van het stelsel. Een
belangrijk onderdeel van het verbeterprogramma is de actualisatie van het
Luchthavenindelingbesluit Schiphol. Deze is in 2013 gefaseerd opgepakt. Om te kunnen voldoen
aan internationale verplichtingen is prioriteit gegeven aan de maatregelen die noodzakelijk zijn met
het oog op vliegveiligheid. De actualisatie van de onderdelen van het Luchthavenindelingbesluit
Schiphol die zien op externe veiligheid en geluid worden in een tweede wijziging opgepakt. De
aanpassing van het onderdeel vliegveiligheid is in een vergevorderd stadium. De gewijzigde
wetstekst is op 21 november 2013 gepubliceerd en heeft vanaf 22 november tot en met 19 december
2013 ter inzage gelegen met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Naar aanleiding van de
ter inzagelegging en opmerkingen vanuit de regio is nader onderzocht of de militaire radar bij
Soesterberg kan worden ingezet als oplossing, zodat geplande hoogbouw op, met name, de Zuidas
in Amsterdam doorgang kan vinden. Op vrijdag 16 januari 2015 heeft de regio met de afronding
van het wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit vliegveiligheid ingestemd.
Ter voorbereiding op de besluitvorming over aanpassingen van de onderdelen externe veiligheid en
geluid, bevat dit rapport vanuit het oogpunt van een doelmatige en doeltreffende besluitvorming een
evaluatie van de huidige systematiek van verbodsbepalingen met de mogelijkheid van een
verklaring van geen bezwaar.
Een evaluatie van de juridische vormgeving van het
Luchthavenindelingbesluit Schiphol is ook actueel, omdat de huidige systematiek niet meer in
overeenstemming is met het systeem van de ruimtelijke ordening en het rijk bovendien ver
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gevorderd is met de stelselwijziging in het kader van de Omgevingswet en het de bedoeling is straks
het gewijzigde Luchthavenindelingbesluit Schiphol rechtstreeks, zonder nieuwe aanpassingsronde,
te integreren in het Besluit kwaliteit leefomgeving. Bij de aanstaande actualisatie van het
Luchthavenindelingbesluit Schiphol dient derhalve tevens afstemming gevonden te worden met de
doelstellingen van de Omgevingswet.
Het onderhavige rapport voorziet in concrete voorstellen met betrekking tot die afstemming. Het
rapport beoogt een antwoord te geven op de vraag wat de meest doelmatige en doeltreffende manier
is om tot goede besluitvorming te komen over ruimtelijke ontwikkelingen in het beperkingengebied
rond Schiphol, zodanig dat het recht doet zowel aan de belangen die het Luchthavenindelingbesluit
Schiphol beoogt te beschermen als aan de uitgangspunten van de Omgevingswet. Het rapport is
strikt juridisch van aard en beoogt uitdrukkelijk niet een standpunt in te nemen ten aanzien van
beleidsinhoudelijke vraagstukken of discussiepunten die in het kader van de voorbereiding van het
wijzigingsbesluit tussen gemeenten en rijk aan de orde zijn. Het uitgangspunt van deze rapportage is
dat de voorgestelde juridische vormgeving beleidsneutraal is en passend binnen de systematiek van
het omgevingsrecht, in het bijzonder het ruimtelijke ordeningsrecht.
Om tot een antwoord te komen op de vraag wat een goede juridische vormgeving is voor het regime
voor het beperkingengebied, is de materie vanuit twee invalshoeken benaderd. Enerzijds is met het
oog op de probleemstelling wat een doelmatige en doeltreffende manier is om tot goede
besluitvorming te komen de toepassingspraktijk van het huidige regime voor het beperkingengebied
onderzocht. Anderzijds is door middel van een verkenning van de doelstellingen en de systematiek
van de Omgevingswet onderzocht welk instrumentarium vanuit de Omgevingswet ter beschikking
staat om belangen te behartigen. In hun onderlinge samenhang geven deze twee invalshoeken
inzicht in de problematiek en de mogelijke oplossingen die bij de juridische vormgeving van de
regelgeving voorliggen. Aan de hand van een beoordeling van de voor- en nadelen van de
verschillende mogelijkheden wordt vervolgens een gemotiveerde keuze gemaakt voor het meest
effectieve en efficiënte juridische regime.
Het rapport is in overeenstemming met deze aanpak als volgt opgebouwd. Na de inleiding in dit
hoofdstuk, wordt in hoofdstuk 2 een toelichting gegeven op de aanleiding voor het huidige regime
voor Schiphol. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de ontwerpcriteria die bij de invoering van het
nieuwe regime een rol hebben gespeeld en de uitwerking van het kabinetsstandpunt met betrekking
tot de verbetering en actualisatie van het regime. Hoofdstuk 4 beschrijft in detail de inhoud van het
huidige ruimtelijke regime waarmee de gemeenten in hun ruimtelijke ordening vanwege de Wet
luchtvaart en het Luchthavenindelingbesluit te maken hebben. Hoofdstuk 5 bevat de analyse van de
toepassingspraktijk van de afgelopen jaren. Gezamenlijk vormen deze hoofdstukken de basis voor
de nadere uitwerking van de probleemstelling in hoofdstuk 6.
Met inachtneming van de in hoofdstuk 6 uitgewerkte probleemstelling, bevatten hoofdstuk 7 en 8
achtereenvolgens een verkenning van de doelstellingen van de omgevingswet en het
instrumentarium dat in het kader van de omgevingswet ter beschikking staat, inclusief een
beschrijving van de interbestuurlijke toezichtsinstrumenten en de rechtsbescherming. In hoofdstuk 9
wordt met in achtneming van het eerder beschreven in hoofdstuk 3 beschreven beleidskader voor
het ruimtelijke regime rond Schiphol en de in hoofdstuk 8 genoemde doelstellingen van de
omgevingswet een oordeel gevormd over de instrumenten van de omgevingswet die bruikbaar zijn
om het nieuwe Luchthavenindelingbesluit Schiphol juridisch vorm te geven. Het slothoofdstuk
bevat ten slotte een beschrijving en beoordeling van de mogelijke oplossingsrichtingen. Het
hoofdstuk eindigt met een aanbeveling over de meest geëigende juridische vormgeving van het
nieuwe Luchthavenindelingbesluit Schiphol voor externe veiligheid en geluid.
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2.

DE TOTSTANDKOMING VAN HET APARTE REGIME VOOR SCHIPHOL

2.1.

Inleiding

Dit hoofdstuk bevat een beknopte inleiding in de wet- en regelgeving voor het fysieke domein in
samenhang met de luchthaven Schiphol. Het hoofdstuk begint met een korte terugblik op de
totstandkomingsgeschiedenis van de publiekrechtelijke luchtvaartwetgeving. Daarna wordt nader
ingegaan op de aanleiding om specifiek voor de luchthaven Schiphol wet- en regelgeving te
ontwikkelen. De ontstaansgeschiedenis van het huidige regime rond Schiphol wordt beknopt
beschreven. Daarbij wordt inzicht verkregen in de beleidsmatige en juridische doelstellingen van
het wettelijke regime voor Schiphol en omgeving. Vervolgens wordt de verhouding van het
ruimtelijke regime voor Schiphol met het vigerende systeem van de ruimtelijke ordening
beschreven. Daarbij wordt in de eerste plaats ingegaan op de invloed van het aparte regime voor
Schiphol voor de ruimtelijke ordening van de betrokken gemeenten. In de tweede plaats wordt het
regime voor Schiphol geplaatst in de bredere context van de sturingsfilosofie zoals die in de
afgelopen jaren door het rijk voor het fysieke domein is ontwikkeld en in het omgevingsrecht
vertaald. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een samenvattende conclusie over de beleidsmatige en
juridische doelstellingen van het aparte regime voor Schiphol en de verhouding van het regime met
het systeem van de ruimtelijke ordening. Deze samenvatting vormt de basis voor het volgende
hoofdstuk waarin de aanleiding voor de actualisering van het regime nader wordt toegelicht en de
beleidsmatige en technische voorwaarden die daarbij het uitgangspunt zijn worden beschreven.
2.2.

De ontwikkeling van de publiekrechtelijke luchtvaartwetgeving

De eerste vlucht van een vliegtuig boven Nederland vond plaats in 1909. Al snel werd ingezien dat
de ontwikkeling van de bugerluchtvaart tot wet- en regelgeving noodzaakte om het vliegverkeer in
goede banen te kunnen leiden. Al in 1911 werd daartoe door de toenmalige regering een voorlopige
regeling van het verkeer met vliegtuigen en luchtschepen, de “Vlieg- en Luchtvaartwet”, bij de
Tweede Kamer ingediend. Door de Eerste Wereldoorlog werd de behandeling vertraagd, en
ontbrak ook de urgentie, aangezien de luchtvaartsector zich door die oorlog vooral in militaire zin
ontwikkelde. 1
Pas na afloop van de Eerste Wereldoorlog kwam de burgerluchtvaart van de grond. Op initiatief van
vlieger Albert Plesman werd in Nederland in oktober 1919 de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
voor Nederland en Koloniën N.V. (later KLM) opgericht. 2 Op 17 mei 1920 opende de KLM haar
eerste lijndienst: de luchtlijn Amsterdam-Londen. Schiphol deed dienst als landingsplaats voor
Amsterdam. Dat jaar waren er 440 passagiers. Als militair vliegveld verloor Schiphol aan betekenis,

1

In april 1916 werd door de minister van Oorlog goedkeuring verleend voor de aankoop van grond in de
buurt van het Fort Schiphol om hier een militair vliegveld in te richten. In augustus van dat jaar was
het terrein van 16,5 hectare geschikt gemaakt om als vliegveld te dienen. Op 19 september 1916
landden drie vliegtuigen op Schiphol, waarmee het vliegterrein in gebruik werd genomen. Het veld
bleek al gauw te klein en gedurende de Eerste Wereldoorlog werden aanliggende percelen
gevorderd. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog was de oppervlakte van Schiphol toegenomen
tot 76 hectare.

2

Tevens werden in datzelfde jaar Fokker en de Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart (RSL), de voorloper
van het Nationaal Lucht- en ruimtevaartlaboratorium, opgericht
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maar voor de burgerluchtvaart werd het vliegveld steeds belangrijker. Op 1 april 1926 werd
Schiphol gekocht door de gemeente Amsterdam.3
De snelle groei van de burgerluchtvaart leidde wereldwijd tot het inzicht dat in internationaal
verband afspraken nodig waren. Op initiatief van de oorlogvoerende landen van de Eerste
Wereldoorlog werd in oktober 1919 een conventie in Parijs gehouden, waarbij de International
Commission for Air Navigation (ICAN) werd opgericht. In de plaats van ICAN werd in 1947 de
International Civil Aviation Organization (ICAO) opgericht als onderdeel van de Verenigde Naties. 4
De ICAO bestaat nog steeds en heeft als taak om principes en standaarden voor de internationale
burgerluchtvaart op te stellen, zodat het luchtverkeer zich op veilige en ordelijke wijze kan
ontwikkelen. Bij de ICAO zijn inmiddels ca. 200 landen aangesloten.
In Nederland kreeg het overheidstoezicht op de burgerluchtvaart in 1920 verder gestalte met de
instelling van het Bureau luchtvaart als onderdeel van het ministerie van Waterstaat. Het bureau had
tot taak toezicht op de burgerluchtvaart te houden en het register van luchtvaartuigen te beheren. 5
Ook werd de voorbereiding van en besluitvorming over luchtvaartwetgeving weer opgepakt. De
publiekrechtelijke luchtvaartwetgeving in Nederland bestond lange tijd uit de Luchtvaartwet van 30
juli 1926 en de daaruit voortvloeiende regelgeving.6 Er werden regels gesteld over het uitoefenen
van de luchtvaart, de registratie van vliegtuigen, de bekwaamheid van de bemanning en de aanleg
van luchtvaartterreinen. Bij AMvB konden regels worden gesteld om bebouwing rond luchthavens
te verbieden.
De huidige Luchtvaartwet dateert van 15 januari 19587 en regelt het gebruik van luchtvaartuigen en
luchtvaartterreinen in Nederland. Door ontwikkelingen op mondiaal niveau kwam er meer aandacht
voor de regulering van de luchtvaart in Europa. De Europese Unie (EU) schrijft technische
voorschriften en administratieve procedures voor in richtlijnen en verordeningen en heeft tevens
richtlijnen opgesteld op het gebied van milieu. De EU heeft via de Europese organisatie
‘Eurocontrol’ invloed op de regulering van de luchtvaart.8
Als gevolg van ontwikkelingen on internationaal niveau is in de jaren negentig besloten tot een
herziening van de luchtvaartwetgeving. Aanleiding voor de herziening was de noodzaak om ter
uitvoering van het Verdrag van Chicago, het Eurocontrolverdrag en de Multilaterale Overeenkomst
betreffende “en route” heffingen 9 nieuwe regels te stellen over de bescherming van de openbare
veiligheid bij het gebruik van het luchtruim en de bevordering van de veilige, ordelijke en vlotte
afwikkeling van het luchtverkeer. Daarnaast werd het wenselijk geacht om de burgerlijke
luchtverkeersbeveiliging onder te brengen in een zelfstandig bestuursorgaan.

3

De drainage en ontsluiting werden verbeterd en er werden een station en verkeerstoren gebouwd. Het
stationsgebouw werd in 1928 geopend, net op tijd voor de Olympische Spelen.

4

Als besluit van de Convention on International Civil Aviation, oftewel de zogenaamde Conventie van
Chicago op 7 december 1944, Trb. 1973, 109.

5

Aanvankelijk werd het bureau door 1 persoon bemand.

6

Stb. 1926, 249.

7

Stb. 1958, 47.

8

Eurocontrolverdrag, Trb. 1961, 62, gewijzigd Trb. 1981, 182.

9

Trb. 1981, 181.
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De herziening van de luchtvaartwetgeving is nog niet afgerond en vindt in verschillende
deelprojecten plaats. Hierbij wordt de Luchtvaartwet stapsgewijs vervangen door de Wet luchtvaart
(Wlv) van 1 juni 1992.10 De Wet luchtvaart is een aanbouwwet en fungeert als kaderwet voor de
Nederlandse luchtvaart. Het is de bedoeling dat de Luchtvaartwet uiteindelijk geheel opgaat in de
Wet luchtvaart en vervolgens gedeeltelijk ook in de Omgevingswet. De Wet luchtvaart is in 2003
uitgebreid met de zogenaamde Schipholwet, een onderdeel in de wet dat specifiek betrekking heeft
op de luchthaven Schiphol.11 In 2009 is een stelselwijziging doorgevoerd waarbij nieuwe
regelgeving is ingevoerd voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en, met uitzondering voor
de luchthaven Schiphol, decentralisatie van de bevoegdheden voor burgerluchthavens naar de
provincie heeft plaatsgehad.12
De Luchtvaartwet en de Wet luchtvaart regelen gezamenlijk alle aspecten die met het luchtverkeer
te maken hebben en gelden in beginsel ook voor de militaire luchtvaart en militaire vliegvelden,
tenzij de minister van Defensie anders bepaalt. De belangrijkste punten die in de Luchtvaartwet en
de Wet luchtvaart worden geregeld, zijn de regels voor alle Nederlandse luchtvaartuigen waar ook
ter wereld, de regels voor het luchtverkeer boven Nederland en een deel van de Noordzee
(waaronder onder meer een vergunningplicht voor vliegtuigmaatschappijen, eisen voor vliegtuigen,
eisen voor piloten, stijgen en landen alleen vanaf en op aangewezen vliegvelden, vliegroutes en
vlieghoogtes), de aanwijzing van vliegvelden (en in dat verband onder meer regels over geluidzones
en geluidgrenswaarden, tarieven voor het gebruik van de luchthavens, beveiliging van vliegvelden,
en bebouwing rond de vliegvelden), de luchtverkeersbeveiliging en de luchtverkeersdienstverlening
(de LVNL) en de luchthaven Schiphol.
Onder het regime van de Luchtvaartwet werd, als opvolger van het Bureau Luchtvaart, voor de
uitoefening van het toezicht de Luchtvaartdienst ingesteld. In 1945 werd de naam van de
Luchtvaartdienst gewijzigd in Rijksluchtvaartdienst (RLD). In de nasleep van de Bijlmerramp op 4
oktober 1992 werd de dienst vervangen door de Nederlandse Luchtvaart Autoriteit (NLA). In 2001
ging de NLA op in de Inspectie Verkeer en Waterstaat (IVW) en in 2012 als gevolg van de
samenvoeging van de ministeries van VROM en van Verkeer en Waterstaat, in het Ministerie van
Infrastructuur en Milieu in de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILENT).
2.3.

Naar een ruimtelijke visie voor Schiphol

Met het besluit in 1949 van de toenmalige regering om Schiphol als de belangrijkste nationale
luchthaven aan te wijzen, was de toekomst van Schiphol voor lange tijd verzekerd. 13 Als gevolg van
de sterke groei van de burgerluchtvaart na de Tweede Wereldoorlog en het daarmee gepaard gaande
beslag op de fysieke ruimte en de geluidhinder, ontstond in de jaren zestig echter steeds meer
behoefte aan een visie op de ontwikkeling van de burgerluchtvaart.

10

Stb. 1992, 368.

11

Stb. 2002, 374

12

Wijziging van de Wet luchtvaart inzakevernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire
luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal
bestuur (regelgeving burgerluchthavens en militaire luchthavens), Stb. 2009, 438.

13

Hiermee werd een periode van rivaliteit tussen de luchthavens van Rotterdam en Amsterdam en onderzoek
naar alternatieve locaties voor nieuwe burgerluchtvaartterreinen bij onder meer Delft en Burgerveen,
afgesloten. Om beter op de snelle groei te kunnen inspelen werd Schiphol omgevormd tot een NV.
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Een eerste aanzet daartoe werd in 1970 gedaan met de nota TP 2000 van het ministerie van Verkeer
en Waterstaat.14 Deze nota bevatte een toekomstverkenning van de ontwikkelingen op het gebied
van verkeer en vervoer met als doel tot een samenhangende visie voor de langere termijn te komen.
Voor de luchtvaart werd in deze nota het beeld geschetst, dat de centrumfunctie van Schiphol bij het
doorzetten van de groei in het huidige tempo, vanaf 1980 onder druk zou komen te staan. Een
scenario waarbij er naast Schiphol een tweede luchthaven werd gerealiseerd, werd denkbaar geacht.
Er werden twee mogelijkheden voorzien: de ontwikkeling van een nieuwe, veel grotere luchthaven
naast Schiphol die met maximaal 70 miljoen passagiers tot ver in de volgende eeuw voldoende
capaciteit zou hebben om de te verwachten groei op te vangen, of de ontwikkeling van een tweede
middelgrote luchthaven met een maximale capaciteit van ca. 40 miljoen passagiers in de
wetenschap dat bij dit scenario binnen 20 tot 25 jaar opnieuw de capaciteitsgrens zou worden
bereikt. 15
Nader onderzoek naar een tweede luchthaven werd naar aanleiding van de nota TP 2000 ingezet,
maar kwam uiteindelijk als gevolg van een terugval in de groei van het luchtverkeer door de
energiecrisis van 1973 stil te liggen. Hoewel de luchtvaartsector zich een aantal jaren na de crisis
herstelde, werd ingeschat dat de groei zich op een lager niveau zou stabiliseren dan voorheen
gedacht. Dit gaf aanleiding tot een heroverweging van het beleid. Heroverweging van het beleid
werd tevens ingegeven door de Derde Nota over de Ruimtelijke Ordening (1974) waarin de
doelstelling werd neergelegd om een structuurschema op te stellen voor alle overheidssectoren
waarvan het beleid ruimtelijke consequenties had. In 1979 werd in dat kader het “Structuurschema
Burgerluchtvaartterreinen, deel a; beleidsvoornemen” aan de Tweede Kamer aangeboden.16 Het
Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen (SBL) volgde de procedure van de planologische
kernbeslissing en werd uiteindelijk in 1988 vastgesteld.
Het SBL is lange tijd de grondslag geweest voor het beleid voor de burgerluchthavens in Nederland
en had betrekking op alle regionale en kleine luchtvaartterreinen in Nederland en op de nationale
luchthaven Schiphol. In het SBL werd een beeld van de verkeer- en vervoerfuncties van de
luchtvaartsector geschetst en is de beschikbare geluidruimte voor de regionale luchthavens
vastgelegd in indicatieve geluidzones. Ten aanzien van Schiphol werd opgenomen dat om als
internationaal knooppunt te kunnen fungeren deze luchthaven optimaal gebruik moest kunnen
maken van het groeipotentieel tot 300.000 vluchten op jaarbasis in het jaar 2000. In het
Structuurschema is daarom de keuze gemaakt voor de zogenaamde ‘gedraaide’ vierde baan (ter
vervanging van de bestaande Zwanenburgbaan). Door de gedraaide vierde baan kon het
ruimtebeslag van de groei beperkt blijven en werd tevens een oplossing gevonden voor een groot
deel van de geluidproblematiek.
In 1988 verscheen ook de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening (VINO).17 In deze nota werd
het tot dan toe in het ruimtelijke beleid gehanteerde uitgangspunt van regionale gelijkheid
(spreidingsbeleid) vervangen door het principe van de eigen kracht van de regio. De internationale
concurrentiepositie van vooral de Randstad was een belangrijk thema en in de nota wordt het
concept van ‘mainport’ geïntroduceerd om het belang van de haven van Rotterdam en de
luchthaven van Schiphol voor de internationale concurrentiepositie van de Randstad uit te drukken.
Hierdoor werd de positie van Schiphol als nationale luchthaven verder verstevigd en groei een
uitdrukkelijke doelstelling van het beleid.
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Het ruimtelijke beleid is ingevolge de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening voortaan gericht
op versterking van de mainports. Tegelijkertijd is verbetering van het leefmilieu ook uitdrukkelijk
doelstelling van het rijk. In 1989 verscheen het eerste Nationaal Milieubeleidsplan (NMP), waaruit
een hoge ambitie voortvloeide voor de bescherming van het leefmilieu.18 Het rijk erkende dat de
verdere ontwikkeling van Schiphol op gespannen voet stond met de doelstellingen van het
milieubeleid. Daarom werd in het kader van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening en het
Nationaal Milieubeleidsplan besloten tot de opstelling van een Plan van Aanpak Schiphol en
Omgeving (PASO) om te waarborgen dat de dubbele doelstelling van groei en verbetering van het
milieu zou worden bereikt. De dubbele doelstelling is daarmee de aanleiding geweest om tot een
speciale aanpak en uiteindelijk ook speciale wetgeving voor Schiphol te komen. In paragraaf 2.4
wordt toegelicht hoe in dit aparte spoor wordt gekomen tot de uitwerking van specifiek beleid- en
wet- en regelgeving voor Schiphol. In het vervolg van deze paragraaf wordt, gegeven het aparte
spoor voor Schiphol, nader ingegaan op de wijze waarop de luchthaven daarnaast in het meer
algemene, ruimtelijke beleid van het rijk wordt benaderd. Het valt op, dat sinds het besluit om

voor Schiphol een apart traject te volgen, het rijk zich in het ruimtelijke beleid nog slechts
op hoofdlijnen uitspreekt over het beleid voor Schiphol. De mainportgedachte blijft leidend
en wordt verder uitgebouwd. Volgens de Nota Ruimte van 2006 vraagt het economisch
belang en de ruimtedruk rond de mainports om coördinatie van de bovenprovinciale
aspecten van het ruimtelijke beleid door het rijk. 19 Voor Schiphol blijft het uitgangspunt dat
Schiphol zich tot 2030 op de huidige locatie verder moet kunnen blijven ontwikkelen. De
luchthaven moet een blijvende bijdrage leveren aan de internationale concurrentiepositie
van de Randstad.20 Bij de inrichting van de noordvleugel van de Randstad moet voldoende
ruimte worden gelaten voor de verdere ontwikkeling van de mainport Schiphol. Dit
betekent dat woningbouw in de omgeving van de luchthaven op plaatsen waar dat uit het
oogpunt van geluid en veiligheid niet gewenst is, moet worden vermeden. Het past niet in
het kabinetsbeleid om onder intensief gebruikte vliegroutes nieuwe stedelijke gebieden tot
stand te laten komen. In de Nota Ruimte is daarom een vrijwaringsgebied opgenomen
rondom de luchthaven. Het vrijwaringsgebied wordt begrensd door LIBde 20 Ke-contour.21
Concreet betekent dit dat er “buiten de in de verstedelijkingsafspraken vastgelegde locaties
(Vinex en Vinac 2010) geen nieuwe uitleglocaties kunnen worden ontwikkeld ten behoeve
van woningbouw binnen de 20 Ke-contour behorende bij het vijfbanenstelsel en de
gebieden bij Hoofdorp-West, Noordwijkerhout en de Legmeerpolders. Het gaat hierbij om
locaties die liggen onder de intensief gebruikte vliegroutes. Herstructurering en
intensivering in bestaand bebouwd gebied zijn binnen de 20 Ke-contour nu en in de
toekomst wel mogelijk”.22
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Voor wat betreft de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden tussen overheden wordt in de
Nota Ruimte in overeenstemming met het vigerende wettelijke stelsel ingevolge de Wet luchtvaart
de verantwoordelijkheid voor mainport Schiphol, meer dan voor andere nationale belangen, primair
bij het rijk gelegd. 23 Tegelijkertijd wordt in de Nota Ruimte voor het gebied ten zuidwesten van
Amsterdam een aantal urgente ruimtelijke vraagstukken onderkend. Er ligt een aanzienlijke
verstedelijkingsopgave, er dient ruimte gevonden te worden voor strategisch groen, natuur, water en
voor bedrijventerreinen. Juist vanwege de aanwezigheid van de luchthaven Schiphol is de
beschikbare ruimte beperkt. Een gebiedsuitwerking wordt noodzakelijk geacht. In de Nota Ruimte
wordt aangekondigd dat de provincie deze uitwerking in opdracht van het rijk samen met andere
partijen ter hand zal nemen. De ruimtelijke beperkingen vanwege het Schipholbeleid gelden daarbij
als uitgangspunt: “Specifiek dient daarbij in elk geval rekening gehouden te worden met de
ruimtelijke beperkingen die samenhangen met het Schipholbeleid.” 24
De Nota Ruimte is op 13 maart 2013 vervangen door de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
(SVIR). Aanleiding voor een herijking van het ruimtelijke beleid waren de gevolgen van de
wereldwijde economische crisis en de verandering van het politieke krachtenveld. De SVIR
bestendigt de doelstellingen van het ruimtelijke beleid zoals deze in de nota Ruimte waren
neergelegd (Nederland concurrerend, bereikbaar, veilig en leefbaar) en vertaalt deze in ambities
voor 2040. Gelet op de veranderende sturingsfilosofie, waarbij het principe “decentraal, tenzij”
leidend is, kiest het Rijk voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale
belangen. 25
In de SVIR is als eerste nationale belang opgenomen “een excellente ruimtelijke economische
hoofdstructuur van Nederland door een aantrekkelijk vestigingsklimaat in en een goede
internationale bereikbaarheid van de stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren.” 26
Gesignaleerd wordt, dat in de stedelijke regio’s van de mainports Rotterdam en Schiphol de grootste
concentratie van topsectoren aanwezig is. Voor het verdere beleid voor mainport Schiphol wordt
inde SVIR verwezen naar het rijksprogramma SMASH, waarin aan de versterking van mainport
Schiphol in samenhang met de overige ruimtelijke opgaven wordt gewerkt.27
Met de vaststelling van de SVIR is onder meer de Nota Ruimte komen te vervallen. Dit betekent dat
het beleid voor de 20 Ke-contour juridisch niet meer geborgd is. In de SVIR wordt dan ook
aangekondigd dat de actualisatie van de 20 Ke-contour in het programma SMASH wordt
meegenomen. 28 Om het doelbereik van de SVIR in beeld te brengen is door het Planbureau voor de
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Leefomgeving een monitor ontwikkeld. Hierbij zijn voor elk nationaal belang een aantal indicatoren
gekozen die gezamenlijk inzicht geven in de effecten van de SVIR. Uit de herhalingsmeting van
2014 blijkt evenwel dat het aantal woningen binnen het 20 Ke-gebied tussen 2004 en 2012 met 7,5
procent is toegenomen en dat deze toename vrijwel volledig is geschied op plaatsen waar dat op
grond van het 20 Ke-beleidsregime is toegestaan. 29
2.4.

Het plan van aanpak en ontwikkeling van wet- en regelgeving voor Schiphol

Het PASO is één van de plannen van aanpak zoals voorzien in het geïntegreerde, gebiedsgerichte
ruimtelijke en milieubeleid zoals neergelegd in de Vierde nota over de ruimtelijke ordening en het
Milieubeleidsplan. Het PASO bevatte het resultaat van de gezamenlijke aanpak door de betrokken
partijen.30 Om met het oog op de noodzakelijke investeringsbeslissingen van de betrokken partijen
het onderlinge vertrouwen te versterken, werden de afspraken bekrachtigd in een
beleidsconvenant.31 De ondertekening van het convenant was het startsein voor de Planologische
Kernbeslissing Schiphol en Omgeving. De PKB Schiphol en Omgeving was tevens de herziening
van het Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen voor zover het de luchthaven Schiphol betreft.
Onderdeel van het plan was namelijk om in plaats van uit te gaan van de gedraaide vierde baan, een
vijfde baan aan te leggen, te weten de zogenaamde Polderbaan.
Tussen december 1995 en februari 2003 vormde de Planologische Kernbeslissing Schiphol en
Omgeving en de Aanwijzing luchtvaartterrein 1996 de grondslag voor het Schipholbeleid. Kern van
het beleid was de in het PASO geformuleerde dubbeldoelstelling van groei als mainport enerzijds
en verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu in de omgeving van de luchthaven anderzijds.
Hoe ver de luchthaven zich mocht ontwikkelen werd bepaald in termen van een maximum op
jaarbasis van 44 miljoen passagiers en 3,3 miljoen ton vracht. De doelstelling van verbetering van
het leefmilieu was uitgewerkt in de Richtlijnen voor de Integrale milieu-effectrapportage voor
Schiphol en omgeving (IMER). Als toetsingscriteria voor de verbetering van de kwaliteit van het
leefmilieu werden de parameters geluid, stank, lokale luchtverontreiniging en externe veiligheid
gehanteerd. Van een verbetering van het leefmilieu was sprake indien de situatie in 2003 in beginsel
niet verslechterde ten opzichte van het referentiejaar 1990 en verbeterde voor wat betreft het
luchtvaartgeluid. Uit de Aanwijzing luchthaventerrein Schiphol volgden geluidszones met
bijbehorende normen over het aantal woningen en het aantal ernstig gehinderden en ernstig
slaapgestoorden dat zich binnen die zones mocht bevinden.
Al bij de vaststelling van de PKB en de Aanwijzing luchtvaarterrein Schiphol in 1996 was duidelijk
dat de feitelijke groei van het luchtvaartverkeer groter was dan het groeiscenario waarop de PKB en
de Aanwijzing waren gebaseerd. Deze signalen waren aanleiding tot opnieuw een herbezinning over
de toekomst van de luchtvaart in Nederland en de positie van de luchthaven Schiphol daarin. Er was
29
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tegelijkertijd ook principiële kritiek op het instrument van de PKB en de aanwijzingen, dat als veel
te complex werd beschouwd, terwijl er onvoldoende waarborgen waren voor de doorwerking van
het beleid op lokaal niveau. Beide invalshoeken (de capaciteitsproblematiek en de systeemkritiek)
gaven in hun onderlinge samenhang aanleiding tot een herbezinning op de toekomst van de
nationale luchthaven en een nieuw juridisch instrumentarium in verband met de effecten voor het
milieu van het gebruik van de luchthaven.
Vanaf 1997 heeft in opeenvolgende nota’s een herijking van het beleid plaatsgevonden. Daarbij is
eerst ook weer het alternatief van een tweede luchthaven onderzocht. In december 1998 werd
definitief gekozen voor groei van de sector op de luchthaven Schiphol en niet voor het alternatief
van een tweede luchthaven.32 In de Nota Toekomst Nationale Luchthaven werd beschreven hoe in
de toekomt de groei van de sector op Schiphol gestalte kon krijgen.33 Voor de inrichting van het
nieuwe stelsel was de dubbeldoelstelling van de PKB leidend. Het juridisch instrumentarium diende
net als de PKB zowel de versterking van de mainportfunctie van de luchthaven te waarborgen als de
kwaliteit van het leefmilieu na te streven. Het nieuwe stelsel zou begrijpelijker moeten zijn dan het
oude stelsel (transparantie), beter moeten aansluiten bij de werkelijk ondervonden hinder
(bescherming) en doeltreffender moeten kunnen worden gecontroleerd (handhaafbaarheid).
Om de groei op de luchthaven te faciliteren en gelijktijdig de verbetering van het leefmilieu te
kunnen waarborgen en recht te doen aan de uitgangspunten van transparantie, bescherming en
handhaafbaarheid, werd de introductie van een nieuw normen- en handhavingstelsel in samenhang
met een betere scheiding van verantwoordelijkheden tussen sector en overheid noodzakelijk
geacht.34 Aan de directe bemoeienis van de overheid met de bedrijfsvoering moest in het nieuwe
stelsel een einde komen. De sector moest net als ieder ander bedrijf verantwoordelijk worden voor
de eigen bedrijfsvoering en de vrijheid krijgen zich binnen de door de overheid gestelde
voorwaarden te ontwikkelen. Dit zou moeten leiden tot duidelijkheid over de vraag wie waarop
aanspreekbaar is en daarmee ook tot beter handhaafbare en controleerbare normen en daarmee tot
een effectievere bescherming tegen de negatieve gevolgen van het gebruik van de luchthaven. De
gedachtegang daarbij is dat veiligheids- en milieugrenzen niet zozeer bescherming moeten bieden
tegen aantallen vliegtuigen, passagiers of tonnen vracht, maar vooral juist tegen de gevolgen van
het daarmee samenhangende luchtvaartverkeer.35
Bij de vormgeving van het nieuwe regime is zo het accent verlegd van veiligheids- en
milieugrenzen aan de hand van een door de overheid vastgesteld groeiscenario met volumeplafonds
naar handhaafbare veiligheids- en milieugrenzen waarbinnen de luchthaven het groeipotentieel kan
ontwikkelen. Het kabinet kondigde ook gewijzigde verhoudingen binnen de overheid aan en meer
betrokkenheid van de regio bij de ruimtelijke ordening rond de luchthaven en de handhaving
daarvan.36 Uitgangspunt voor het beperkingengebied is dat, gegeven de door het rijk vastgestelde
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randvoorwaarden, de regio zoveel mogelijk ruimte krijgt voor nadere invulling, opdat gemeenten
meer mogelijkheden krijgen om de ruimtelijke indeling binnen het beperkingengebied te
optimaliseren. 37
Het nieuwe stelsel heeft in 2003 met de wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het
gebruik van de luchthaven Schiphol zijn beslag gekregen. Op 20 februari 2003 is de PKB Schiphol
en omgeving komen te vervallen en is in plaats daarvan een nieuw hoofdstuk 8 aan de Wet
luchtvaart toegevoegd. 38 Dit nieuwe onderdeel van de Wet luchtvaart wordt ook wel Schipholwet
genoemd. Vooralsnog heeft het nieuwe regime namelijk uitsluitend betrekking op de nationale
luchthaven. De fundamentele stelselwijziging wordt weliswaar ook voor de andere luchthavens
noodzakelijk geacht, maar omdat de problematiek zich hier, vanwege de omvang van de
luchthaven, de overgang naar het vijf banenstelsel en de ligging in het dichtst bevolktste gebied, het
meest nijpend manifesteert, is besloten de herziening van het regime vooralsnog te richten op de
specifieke problematiek rond Schiphol en de wet daar ook toe te beperken.
In de Memorie van Toelichting op de wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de
Schipholwet wordt de wetswijziging in dit verband dan ook gepresenteerd als een bescheiden, maar
noodzakelijke stap om het uitgangspunt van ontwikkeling van het groeipotentieel binnen
handhaafbare grenzen te realiseren. 39 Aan de Schipholwet komt een bescheiden rol toe, omdat het
alleen is gericht op het tot stand brengen van de wettelijke grondslag voor het nieuwe stelsel van
milieugrenzen (alsmede informatievoorziening en handhaving), maar geen basis biedt voor
ontwikkelingen op lange termijn. De omstandigheid dat volumeplafonds na de in gebruikname van
de vijfde baan al snel zullen worden bereikt, maakt dat met de overgang naar het voorgestelde
regime echter wel een grote mate van urgentie geboden is. In die zin is de Schipholwet van groot
belang om de actuele problematiek rond de luchthaven Schiphol op te lossen.
De doelstelling om de luchthaven in staat te stellen het groeipotentieel te ontwikkelen binnen door
de overheid gestelde grenzen, is terug te vinden in de inrichting van het nieuwe regime. De nieuwe
Schipholwet is de grondslag voor twee uitvoeringsbesluiten: het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol
(LVB)en het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB). Het LVB legt de milieuruimte van de
luchthaven vast voor de aspecten externe veiligheid, geluidbelasting, en uitstoot in termen van
grenswaarden voor de verschillende aspecten. 40 Het LIB beoogt de gevolgen van het gebruik van de
luchthaven te begrenzen in termen van het aantal mensen dat hierdoor getroffen wordt. In hun
onderlinge samenhang reguleren deze twee uitvoeringsbesluiten de verschillende aspecten van
externe veiligheid en geluid. Het LIB is nadrukkelijk als een planologisch instrument bedoeld en
bestemmingsplannen – hoofdzakelijk bij de gemeenten wordt neergelegd.
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moet doorwerken via de gemeentelijke bestemmingsplannen. In het LIB is het gebied aangegeven
waarbinnen vanwege de nabijheid en het gebruik van de luchthaven functie- en bouwbeperkingen
gelden. 41 Door middel van een verklaring van geen bezwaar kan van deze beperkingen worden
afgeweken. Het Rijk is hiervoor het bevoegd gezag.
2.5.

De invloed van het schipholregime op het proces van ruimtelijke planvorming

Het wettelijke regime voor Schiphol zoals dat met de invoering van de Schipholwet tot stand is
gebracht grijpt in op het ruimtelijke planproces van gemeenten. Het LIB in samenhang met de Wet
luchtvaart is vanuit planologisch oogpunt te beschouwen als een sectorale wet, waarmee bij
ruimtelijke plannen voor de aspecten geluid en externe veiligheid rekening dient te worden
gehouden.
De impact van de wet- en regelgeving van de Wet luchtvaart op de ruimtelijke planvorming is
echter wezenlijk anders dan doorgaans het geval is bij sectoraal beleid en regelgeving. Dit is het
gevolg van het feit dat de gekozen systematiek van ruimtelijke beperkingen die direct doorwerken
in het bestemmingsplan tot gevolg heeft dat binnen dat beperkingengebied geluid en veiligheid
feitelijk geen afwegingskader meer is om te beoordelen of plannen ruimtelijk aanvaardbaar zijn. In
plaats van voor te schrijven, zoals dat doorgaans het geval is, hoe ten aanzien van een bepaald
aspect een afweging dient te worden gemaakt, bijvoorbeeld door middel van hogere grenswaarden,
is voor het op grond van de Wet luchtvaart en het LIB aangewezen beperkingengebied rond
Schiphol de keuze over aanvaardbare functies reeds in de regelgeving gemaakt. Dat geldt voor
geluid zowel als voor externe veiligheid. Bij afwijkingen van het LIB, door middel van een
verklaring van geen bezwaar, is niet de gemeente, maar het Rijk bevoegd gezag.
Zo is het afwegingskader in de ruimtelijke ordening voor het aspect geluid neergelegd in de Wet
geluidhinder. Binnen het kader van de Wet geluidhinder bestaat er voor het lokaal bestuur de
mogelijkheid om door middel van een hogere grenswaarde af te wijken van de voorkeurswaarde
voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting. Hierdoor ontstaat op lokaal niveau afwegingsruimte
om (binnen grenzen) verschillende belangen tegen elkaar af te kunnen wegen. Met de invoering van
de Schipholwet is er voor gekozen luchtvaartlawaai geen onderdeel te laten uitmaken van de
integrale benadering van de Wet geluidhinder. 42 Luchtvaartlawaai is hierdoor geen geluidbron in de
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zin van de Wet geluidhinder en het lokaal bestuur voor luchtvaartlawaai niet het bevoegde gezag. In
het beperkingengebied rust op voorhand in verband met luchtvaartlawaai een verbod op gevoelige
functies en bestaat geen ruimte om de kwaliteit van de feitelijke akoestische situatie af te wegen in
het kader van een integrale belangenafweging. Luchtvaartlawaai komt in het kader van de Wet
geluidhinder alleen aan de orde als er sprake is van een cumulatie van geluidbronnen.43 Bij de
berekening van de geluidbelasting als gevolg van de samenloop van geluidbronnen dient
luchtvaartlawaai op grond van de Wet geluidhinder wel meegerekend te worden.
Externe veiligheid heeft betrekking op ongevallen met gevaarlijke stoffen en op ongevallen als
gevolg van ongelukken met vliegtuigen op of nabij luchthavens. Bij externe veiligheid gaat het er
om risicovolle activiteiten (gevaarlijke stoffen en luchtvaart) en kwetsbare objecten ruimtelijk van
elkaar te scheiden met het doel de kans op ongelukken met dodelijke slachtoffers te beperken tot
een aanvaardbaar niveau. Hiertoe worden doorgaans het plaatsgebonden risico en het groepsrisico
berekend. Het plaatsgebonden risico wordt gepresenteerd door middel van contouren die rondom
een risicovolle activiteit plaatsen met een gelijk risico met elkaar verbinden en drukt de kans uit dat
een denkbeeldig persoon op een bepaalde plaats dodelijk wordt getroffen door een ongeval. Het
beleid van het rijk is er op gericht dat dit risico nergens groter is dan één persoon per miljoen jaar
(10-6). Voor kwetsbare objecten is deze contour een grenswaarde en voor beperkt kwetsbare
objecten een richtwaarde.44 Het groepsrisico is de kans op een ongeval (ramp) met veel dodelijke
slachtoffers. Het invloedsgebied voor het groepsrisico begint bij de risicobron en wordt begrensd
door de afstand waarop nog 1% van de aan het gevaar blootgestelde mensen komt te overlijden. Bij
de berekening van het groepsrisico wordt niet uitgegaan van denkbeeldige personen, maar van de
feitelijke situatie ten aanzien van de werkelijk aanwezige bevolking en de verspreiding van die
bevolking rond de risicovolle activiteit. Voor het groepsrisico geldt een oriëntatiewaarde die als
gelegd. De 65 ke-contour werd vastgesteld als grens van de zone waarbinnen geluidgevoelige
gebouwen dienden te worden geamoveerd. Uiteindelijk werden pas in het kader van de
Planologische kernbeslissing voor Schiphol en omgeving bij het aanwijzingsbesluit van 1996 voor
de aanwijzing van het luchtvaartterrein Schiphol daadwerkelijk de geluidzones vastgesteld, zowel
voor het vierbanenstelsel als voor het vijfbanenstelsel dat na de opening van de parellelle Polderbaan
van kracht zou worden.
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richtlijn dient. Elke verandering boven en elke verandering groter dan 10% onder de
oriëntatiewaarde moet worden verantwoord. Hierbij spelen onder meer ook zelfredzaamheid (van
potentiële slachtoffers) en bestrijdbaarheid (van de ramp) een rol.
Het afwegingskader voor gevaarlijke stoffen is neergelegd in de Wet milieubeheer. 45 Met de
invoering van de Schipholwet is er voor gekozen externe veiligheid in verband met de luchtvaart in
de Wet luchtvaart te regelen. 46 Anders dan vanwege de regelingen op grond van de Wet
Milieubeheer werkt de regelgeving voor externe veiligheid ingevolge de Wet luchtvaart op basis
van een berekening van de risico contour voor het plaatsgebonden risico van 10 -6 via het LIB
rechtstreeks door in bestemmingsplannen en is het regime daardoor strenger dan het regime voor
inrichtingen met gevaarlijke stoffen. 47 Er gelden vanwege de vaststelling van het
Luchthavenindelingbesluit Schiphol onmiddellijk beperkingen voor de mogelijkheid van het
bevoegd gezag om omgevingsvergunningen te verlenen. Bovendien geldt onder het regime van de
Wet luchtvaart voor het gebied rond Schiphol, dat binnen de risico-contour van 10-6 niet alleen
beperkingen gelden voor kwetsbare objecten, maar voor alle objecten ongeacht of deze kwetsbaar,
beperkt kwetsbaar of niet kwetsbaar of beperkt kwetsbaar zijn. Net als bij het aspect geluid het
geval is, heeft de afweging over externe veiligheid reeds in de wet zijn beslag gekregen en bestaat
er als gevolg van de rechtstreekse vertaling in ruimtelijke beperkingen van harde grenzen op basis
van het plaatsgebonden risico geen lokale afwegingsruimte meer, ook niet om het groepsrisico meer
of minder zwaar te wegen dan andere belangen.
Het ruimtelijke regime vanwege de Wet luchtvaart en het LIB heeft ook gevolgen voor het
planologisch instrumentarium dat het lokaal bestuur ter beschikking staat. Zo kan binnen het
beperkingengebied geen gebruik worden gemaakt van het instrument Stad en Milieu dat juist
ontwikkeld is om ruimtelijke initiatieven in milieubelaste gebieden te faciliteren door het lokaal
bestuur de bevoegdheid te geven onder bepaalde voorwaarden volgens een stappenplan van een
milieunorm af te wijken. Daarbij moet aangetoond worden dat een optimale leefkwaliteit niet kan
worden bereikt door rekening te houden met milieukwaliteit in de ruimtelijke planvorming, het
nemen van brongerelateerde maatregelen en het optimaal benutten van wettelijke voorschriften. Als
aan deze voorwaarden is voldaan kan onder meer tijdelijk worden afgeweken van
milieukwaliteitsnormen ten aanzien van bodem, geluid en luchtkwaliteit. Milieukwaliteitsnormen
die op grond van de Luchtvaartwet of de Wet luchtvaart zijn gesteld zijn echter uitgezonderd. Het
regime ingevolge de Wet Luchtvaart prevaleert derhalve boven andere planologische instrumenten.
2.6.

Het Schipholregime in de context van het gehele systeem van de ruimtelijke ordening

Het regime van de Wet luchtvaart en LIB grijpt rechtstreeks in op de ruimtelijke ordening van de
betreffende gemeenten door het verbod op bepaalde bouw- en gebruiksmogelijkheden. In de wet is
de mogelijkheid opgenomen om door middel van een verklaring van geen bezwaar van het verbod
af te kunnen wijken. 48 De minister is hiervoor het bevoegde gezag. Indien van de minister een
45

Onder andere: Besluit externe veiligheid inrichtingen, Besluit externe veiligheid transportroutes.

46

Bij wet van 18 december 2008, houdende de wijziging van de Wet luchtvaart inzake de vernieuwing van de
regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens en voor decentralisatie van
bevoegdheden voor burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur, (Stbl. 561) is per 1 november
2009 ook voor de overige luchthavens het aspect externe veiligheid onder het regime van de Wet
luchtvaart gebracht.

47

Handreiking externe veiligheid luchthavens, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Directie Luchtvaart,
september 2013, p. 49.

48

Artikel 8.9 Wet luchtvaart.

(14)

verklaring van geen bezwaar is verkregen, kunnen gemeenten in afwijking van de ruimtelijke
beperkingen voor een met die beperkingen strijdige ontwikkeling toch een omgevingsvergunning
verlenen. 49 De Memorie van Toelichting op de Schipholwet spreekt in dit verband over de in het
ruimtelijke ordeningsrecht gebruikelijke regeling van een afwijkingsmogelijkheid met een
verklaring van geen bezwaar.50 Het regime voor Schiphol is echter onder vigeur van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (WRO) tot stand gekomen. Gelet op het regime van de toen vigerende Wet
op de Ruimtelijke Ordening (WRO) was de in de toelichting neergelegde opvatting over het
gebruik van de verklaring van geen bezwaar juist. Sinds de invoering van het stelsel in 2003 is de
sturingsfilosofie in de ruimtelijke ordening echter ingrijpend veranderd en is, zoals hieronder nader
wordt toegelicht, de verklaring van geen bezwaar inmiddels achterhaald.
Met de Nota Ruimte die in 2006 werd vastgesteld, is met de reeks van rijksnota’s over de
ruimtelijke ordening gebroken en is een andere weg in geslagen. Beoogd werd door een integrale
benadering meer samenhang te brengen in het ruimtelijke beleid van de rijksoverheid. De aandacht
werd verlegd van ordening naar ontwikkeling en van beperkingen naar kansen. Gemeenten en
provincies kregen meer ruimte voor eigen invulling en ontwikkeling. 51 Hierbij werd voor heel
Nederland een aantal regels opgenomen die gezamenlijk een basisniveau van de ruimtelijke
kwaliteit waarborgen. Vertrouwen is ook de basis van de sturingsfilosofie die in de al eerder
genoemde Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van 13 maart 2012 is neergelegd. 52
Bestuurlijke drukte, complexe regelgeving en een sectorale blik met nadelige gevolgen voor de
ontwikkeling van Nederland, noodzaken volgens de SVIR tot een andere aanpak, waarbij de
ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk wordt gebracht bij diegenen die het aangaat (burgers en
bedrijven), meer over wordt gelaten aan gemeenten en provincies (decentraal, tenzij) en de
gebruiker centraal komt te staan. Vertrouwen is hierbij het sleutelwoord: “vertrouwen in de
medeoverheden is de basis voor het bepalen van verantwoordelijkheden, regelgeving en
rijksbetrokkenheid. Door hun regionale kennis en onderlinge samenwerkingsverbanden zijn
gemeenten en provincies in staat om de opgaven integraal, doeltreffend en met kwaliteit aan te
pakken. (…) De gemeente is de overheid die het dichtst bij de burger staat en zorg draagt voor een
veilige en leefbare woon- en werkomgeving.” 53 Het rijk blijft verantwoordelijk voor het systeem
van ruimtelijke ordening. Een rijksverantwoordelijkheid kan tevens aan de orde zijn, indien een
onderwerp nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van provincies en gemeenten
overstijgt, over een onderwerp internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan, of een
onderwerp provincie- of landsgrensoverschrijdend is. Volgens de SVIR zijn deze drie criteria
leidend voor het formuleren van ruimtelijk beleid. 54
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De stelselwijzing die met de invoering van de Wet ruimtelijke ordening in 2008 (Wro) tot stand
werd gebracht, had onder meer tot doel deze sturingsfilosofie ook in de wet door te voeren. De Wro
gaat uit van kaderstelling vooraf en beslissingsruimte voor gemeenten. Het rijk stuurt op een
zorgvuldige afweging van belangen en effecten in ruimtelijke plannen via het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) waarin is voorgeschreven dat aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening moet
worden voldaan. Met de invoering van de Wro is het gehele preventieve (provinciale) toezicht
(goedkeuring en verklaring van geen bezwaar) afgeschaft. De nationale belangen die borging
behoeven zijn in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) opgenomen. Gelet op de
sturingsfilosofie “decentraal, tenzij” heeft het Rijk hierbij gekozen voor een selectieve inzet van
rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. 55
Sinds de inwerkingtreding van de spoedwet Wro op 1 juli 2012 met het oog op de borging van het
provinciale medebewind is deze gedachtegang verder uitgebouwd en is bewerkstelligd dat
ontheffingen alleen nog bedoeld zijn voor bijzondere situaties die vooraf niet zijn te voorzien en
waarin het gemeentelijke ruimtelijke beleid onevenredig wordt belemmerd door provinciale
ruimtelijke regelgeving. Voor voorzienbare omstandigheden moeten in de provinciale ruimtelijke
verordening de regels al worden gesteld. De systematiek is zo gewijzigd van een verbod met
ontheffingsmogelijkheid naar een afwijkingsmogelijkheid met monitoring. 56 Gemeenten hebben in
dit stelsel het vertrouwen gekregen dat zij binnen de afwijkingsregels blijven en de provincie kan zo
nodig in het kader van een planologische procedure een zienswijze en aanwijzing geven.
In lijn met de sturingsfilosofie van de SVIR is de adviserende en coördinerende rol van de inspectie
Leefomgeving en Transport in het kader van het bestuurlijke vooroverleg over gemeentelijke
ruimtelijke plannen per 1 januari 2012 afgeschaft.57 Daarmee is ook aan de mogelijkheid van
vooroverleg over ruimtelijke ontwikkelingen in het beperkingengebied en de haalbaarheid van een
verklaring van geen bezwaar een einde gekomen. Voor het overige hebben de veranderde
sturingsfilosofie in het fysieke domein en de stelselwijziging in het omgevingsrecht tot op heden
geen gevolgen gehad voor het ruimtelijke regime voor Schiphol, omdat het beleid en regelgeving
voor het beperkingengebied rond Schiphol in de Wet luchtvaart besloten ligt. Voor het
beperkingengebied is er onder het regime van de Schipholwet nog steeds sprake van regels die geen
afwegingsruimte bieden en waarbij flexibiliteit enkel geboden wordt door middel van een
verklaring van geen bezwaar met het Rijk als beslissende instantie.
2.7.

Slotbeschouwing

De keuze om voor Schiphol een apart regime in te richten komt voort uit de spanning tussen het
beleid om zowel de verdere ontwikkeling van de luchthaven als mainport van nationaal belang te
faciliteren als de kwaliteit van het leefmilieu in de omgeving van Schiphol te verbeteren. De
mainportgedachte is in de jaren tachtig voor het eerst nadrukkelijk in het ruimtelijke beleid van het
rijk geïntroduceerd en heeft nadien verder vorm en inhoud gekregen. Tegelijkertijd werden in het
economische structuur van Nederland door een aantrekkelijk vestigingsklimaat en goede
internationale bereikbaarheid van de stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren.
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kader van het eerste Nationale milieubeleidsplan dat in diezelfde periode tot stand kwam hoge
ambities geformuleerd met betrekking tot de verbetering van het leefmilieu.
De erkenning dat de verdere ontwikkeling van Schiphol op gespannen voet stond met de
doelstellingen van het milieubeleid, leidde aanvankelijk tot een speciaal plan van aanpak en de
vaststelling van de Planologische Kernbeslissing voor Schiphol en Omgeving. Het inzicht dat de
luchthaven sneller groeide dan het groeiscenario waarvan bij de vaststelling van de PKB werd
uitgegaan, was aanleiding om een heel ander juridisch instrumentarium te ontwerpen.
Uitgangspunten bij de vormgeving van het huidige, bestuurlijke regime voor Schiphol waren, dat
het begrijpelijker zou moeten zijn dan het oude stelsel (transparantie), beter moest aansluiten bij de
werkelijk ondervonden hinder (bescherming) en doeltreffender moest kunnen worden gecontroleerd
(handhaafbaarheid). In de uitwerking van het regime is met het oog op deze uitgangspunten
gekozen voor een stelsel waarbij de overheid zich niet meer met de bedrijfsvoering bemoeit, door
volumegrenzen te stellen aan vervoer van passagiers en vracht, maar voor een systeem van
handhaafbare veiligheids- en milieugrenzen waarbinnen de luchthaven het groeipotentieel naar
eigen inzicht kan benutten. Hiermee wordt, zo is de gedachte, tevens beter aangesloten bij de
werkelijk ondervonden hinder, omdat het er uiteindelijk om gaat dat bescherming geboden wordt
niet zozeer tegen aantallen vliegbewegingen, maar vooral tegen de (gecombineerde) effecten van
het met die aantallen gemoeide luchtverkeer.
Het nieuwe stelsel rond Schiphol heeft met de invoering van de zogenaamde Schipholwet (een
nieuw hoofdstuk 8 in de Wet luchtvaart) in 2003 zijn beslag gekregen. De doelstelling om de
luchthaven in staat te stellen het groeipotentieel te ontwikkelen binnen door de overheid gestelde
grenzen, is terug te vinden in de inrichting van het nieuwe regime. De nieuwe Schipholwet is de
grondslag voor twee uitvoeringsbesluiten: het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol (LVB) en het
Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB). Het LVB legt de milieuruimte van de luchthaven vast
voor de aspecten externe veiligheid, geluidbelasting, en uitstoot in termen van grenswaarden voor
de verschillende aspecten. Het LIB beoogt de gevolgen van het gebruik van de luchthaven te
begrenzen in termen van het aantal mensen dat hierdoor getroffen wordt. In hun onderlinge
samenhang reguleren deze twee uitvoeringsbesluiten de verschillende aspecten van externe
veiligheid en geluid. Het LIB is nadrukkelijk als een planologisch instrument bedoeld en moet
doorwerken via de gemeentelijke bestemmingsplannen. In het LIB is het gebied aangegeven
waarbinnen vanwege de nabijheid en het gebruik van de luchthaven functie- en bouwbeperkingen
gelden.
Vanuit planologisch oogpunt is het Schipholregime te beschouwen als een sectorale wet, met dien
verstande dat de vanwege deze wet geldende ruimtelijke beperkingen in verband met de nabijheid
van de luchthaven rechtstreeks doorwerken in gemeentelijke bestemmingsplannen. Beschouwd in
het gehele systeem van de ruimtelijke ordening zoals dat heden ten dage geldt, neemt het
ruimtelijke regime rond Schiphol een bijzondere positie in. Het regime voor Schiphol is ontwikkeld
onder vigeur van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening. Omdat het beleid en regelgeving voor
het beperkingengebied rond Schiphol in de Wet luchtvaart besloten ligt, hebben de veranderde
sturingsfilosofie in het fysieke domein en de stelselwijziging in het omgevingsrecht van het
afgelopen decennium geen vat gehad op het ruimtelijke regime voor Schiphol. Anders dan in het
systeem van de ruimtelijke ordening tegenwoordig het geval is, gaat het regime van de Schipholwet
nog steeds uit van weinig afwegingsruimte en beperkte flexibiliteit (door middel van de verklaring
van geen bezwaar). Dit is niet in lijn met de hedendaagse sturingsfilofie. Regels in het LIB over de
inhoud van bestemmingsplannen passen op zichzelf wel in het systeem van de ruimtelijke ordening
onder vigeur van de Wro.58 Wel geldt daarbij de subsidiariteitstoets (decentraal, tenzij). In
58
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overeenstemming met de actuele sturingsfilosofie dienen de afwijkingsmogelijkheden echter in het
LIB zelf neergelegd te worden. Ook hierbij is de subsidiariteitstoets van toepassing..
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3.

EVALUATIE EN ACTUALISERING VAN HET SCHIPHOLREGIME

3.1.

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is toegelicht hoe de dubbele doelstelling van verdere groei van Schiphol als
internationaal knooppunt en verbetering van het leefmilieu in de omgeving van Schiphol heeft
geleid tot de invoering van een apart wettelijk regime voor het gebruik van de luchthaven Schiphol.
Het doel van dit hoofdstuk is duidelijkheid te krijgen over de beleidsmatige en technische
randvoorwaarden die gegeven deze dubbele doelstelling aan het systeem zijn opgelegd. Eerst wordt
ingegaan op de ontwerpcriteria die bij de invoering van het nieuwe regime een rol hebben gespeeld.
Daarbij wordt met name ingegaan op de eis van een gelijkwaardig beschermingsniveau dat aan het
nieuwe regime werd gesteld. Vervolgens wordt ingegaan op de evaluatie van het nieuwe stelsel in
de periode 2004 en 2005 en het standpunt dat het kabinet op basis van die evaluatie over het
schipholbeleid en aanpassingen van het stelsel in 2006 heeft ingenomen. Dit kabinetsstandpunt is
ook de aanleiding voor de nu voorliggende opgave om het LIB te actualiseren en aan te passen.
Daarna wordt ingegaan op de adviezen van de Tafel van Alders die naar aanleiding van het
kabinetsstandpunt is ingesteld en die tot doel had in een open proces tot breed gedragen adviezen te
komen over de uitwerking van de verbeterprogramma zoals dat in het kabinetsstandpunt is
neergelegd. De slotbeschouwing van dit hoofdstuk bevat een samenvattende conclusie over het
beleidskader dat van toepassing is voor de actualisering en aanpassing van het regime voor
Schiphol. Het in dit onderzoek te formuleren voorstel voor een doelmatige en doeltreffende
besluitvorming in het kader van het LIB moet immers met dit beleidskader in overeenstemming
zijn.
3.2.

Het principe van een gelijkwaardig beschermingsniveau

Met de overstap naar een stelsel van milieugrenzen is beoogd de gewenste duurzame balans te
vinden tussen ruimte voor de mainport Schiphol en de negatieve effecten van het luchtverkeer op de
omgeving. Om de effecten van het luchtvaartverkeer zo te beheersen dat er voor de omgeving zo
min mogelijk overlast en risico’s optreden en het luchtverkeer toch kan groeien, worden er in het
nieuwe stelsel regels en grenzen gesteld aan de effecten van het luchtverkeer in termen van geluid,
risico’s en uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. De verdere ontwikkeling van de luchthaven is
gewaarborgd doordat geen eisen zijn gesteld aan de hoeveelheid luchtverkeer, het aantal passagiers
of de hoeveelheid vracht, maar aan de effecten op de omgeving. Naarmate het luchtverkeer schoner,
stiller en veiliger wordt, kan er binnen de gestelde grenzen meer worden gevlogen. De bescherming
tegen de effecten van het vliegverkeer wordt geboden door het samenspel tussen regels ten aanzien
van de luchtzijde (het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol) en regels ten aanzien van de landzijde
(het Luchthavenindelingbesluit Schiphol) van het vliegverkeer.
Welke mate van bescherming het nieuwe regime moet bieden is bij de invoering van de
Schipholwet in een aantal overgangsbepalingen vastgelegd. 59 De bescherming als werd beoogd
onder het regime van de Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving uit 1995 is in de
eerste plaats maatgevend. Daartoe is in de overgangsbepalingen in artikel IX van de wijzigingswet
opgenomen: “Vanwege het streven naar een duurzame ontwikkeling moet verbetering plaatsvinden
van de kwaliteit van het leefmilieu. Daartoe mag in de omgeving van Schiphol de situatie
vanaf 2003 ten opzichte van 1990 niet verslechteren voor de parameters externe veiligheid en
lokale luchtverontreiniging en moet de situatie verbeteren voor luchtvaartgeluid, zoals vastgesteld
in de Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving en op de wijze zoals voorzien in de
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Artikelen VIII tot en met XII van de wet van 27 juni 2002 tot wijziging van de Wet luchtvaart inzake de
inrichting en het gebruik van de Luchthaven Schiphol,
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artikelen X tot en met XIII. Binnen het kader van deze milieugrenzen krijgt Schiphol de ruimte zich
optimaal te ontwikkelen. ”60 In de wet is het principe van gelijkwaardigheid zodanig verankerd, dat
dit bij opeenvolgende wijzigingen van het besluit eveneens van toepassing is. Latere besluiten
moeten ten minste gemiddeld per saldo een gelijkwaardige of betere bescherming bieden dan de
bescherming die het eerste besluit bood. Het minimum beschermingsniveau moet daarbij uitgelegd
worden als het gemiddelde niveau op jaarbasis en het gemiddelde niveau moet per saldo
gelijkwaardig of beter zijn. Gelijkwaardigheid betekent dus niet per sé gelijk. Er is bovendien
uitdrukkelijk de ruimte gelaten om tot een hoger beschermingsniveau te besluiten, als nieuwe
inzichten over risico’s en gezondheid daartoe aanleiding geven.
In de overgangsbepalingen X tot en met XIII is zowel voor wat betreft de begrenzing van het
beperkingengebied als voor wat betreft de aspecten externe veiligheid, geluid en
luchtverontreiniging exact aangegeven welk beschermingsniveau is beoogd. Voor de begrenzing
van het beperkingengebied is in artikel X vastgelegd dat bij de vaststelling in het eerste
Luchthavenindelingbesluit Schiphol het beperkingengebied in ieder geval de gronden omvat die in
de PKB Schiphol en Omgeving als vrijwaringszone zijn aangeduid, met uitzondering van de
gronden die in de PKB tevens als rijksbufferzone zijn aangeduid en waarvoor geen beperkingen
noodzakelijk zijn met het oog op de veiligheid en de geluidbelasting in verband met de nabijheid
van de luchthaven. Schematisch weergegeven zijn de uitgangspunten voor de milieugrenzen als
volgt:
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Kamerstukken II 2001/02, 27603, nr. 27, Amendement van het kamerlid Van Gijzel c.s., ingediend op 8
oktober 2001. Volgens de toelichting op het amendement worden met de toevoeging van dit
wetsartikel de uitgangspunten van de PKB van de dubbeldoelstelling en het standstill principe ten
aanzien van de kwaliteit van het milieu in de wet vastgelegd.

(20)

Door middel van een milieueffectrapportage is vooraf op basis van verkeersscenario’s,
rekenmodellen en toekomstverwachtingen ten aanzien van technologische ontwikkelingen
gemotiveerd dat aan de eis van een gelijkwaardig beschermingsniveau werd voldaan. De Eerste
Kamer sprak echter bezorgdheid uit over de vraag of in de praktijk het nagestreefde
beschermingsniveau ook daadwerkelijk zou worden bereikt. Dit leidde tot de motie om in de wet
tevens de verplichting op te nemen om uiterlijk na drie jaar na de inwerkingtreding van het besluit
een milieueffectrapportage uit te voeren gericht op de vergelijking van het beschermingsniveau. 61
Teneinde de plicht om de effecten van het vijfbanenstelsel te evalueren wettelijk te borgen is in
2005 de verplichting om uiterlijk na drie jaar na de ingebruikname van het vijfbanenstelsel een
evaluatie uit te voeren in de wet vastgelegd. 62 Ten behoeve van de vergelijkbaarheid is hierbij
bepaald dat de evaluatie dient te worden uitgevoerd volgens de instructies van de
overgangsbepalingen.
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Wet van 15 september 2005, Stb. 479, tot wijziging van de wet van 27 juni 2002 (Stb. 374) in verband met
de invoering van een evaluatieverplichting van het vijfbanenstelsel van de luchthaven Schiphol.
Hierbij is de evaluatieverplichting in artikel XVI opgenomen. Overigens was de
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De wetswijziging van 2005 in verband met de wettelijke verankering van de evaluatie van de
effecten van het vijfbanenstelsel werd tevens aangegrepen om de overgangsbepalingen te wijzigen
voor zover het de uitgangspunten voor de situatie voor externe veiligheid betrof. In 2003 werd al
aan de Tweede Kamer gemeld dat een stand still van het groepsrisico ten opzichte van de jaren
negentig, zoals dat ingevolge de overgangsbepalingen van artikel IX in de wet was vastgelegd, niet
reëel was, ook niet indien het geroepsrisico (her)berekend werd met het op grond van de
overgangsbepalingen van de wijzigingswet nog nader te ontwikkelen statistisch causaal model. Dit
was het gevolg van zowel de bevolkingstoename rond de luchthaven sinds 1990 als van de toename
van het vliegverkeer. Daarom is tegelijkertijd met de wijziging ten behoeve van de wettelijke
verankering van de evaluatieplicht, tevens de wijziging van dit onderdeel van de Schipholwet in
procedure gebracht. Door een aantal aanpassingen in de overgangsbepalingen is bewerkstelligd dat
het causale model wel wordt ontwikkeld, maar primair gericht is op de verbetering en beheersing
van de interne (vlieg)veiligheid van het luchtvaartverkeer en niet op de externe veiligheid.63 In de
wet is nu bepaald dat met de voor externe veiligheid relevante gevolgen van het model rekening
wordt gehouden in het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het Luchthavenindelingbesluit
Schiphol.64 Aan de Kamer wordt toegezegd dat verkend wordt welke mogelijkheden er zijn om tot
een verdere beheersing van het groepsrisico te komen.
3.3.

Evaluatie Schipholbeleid

Met de uitvoering van de evaluatie van de effecten van het nieuwe stelsel is in 2004 begonnen.
Uiteindelijk is de evaluatie niet alleen gericht op de vraag of inderdaad een gelijkwaardig
beschermingsniveau is bewerkstelligd, maar is het Schipholbeleid in breder verband geëvalueerd. 65
Hierdoor ging het niet alleen meer om een evaluatie van de schipholwetgeving, maar ook en juist
om een evaluatie van het Schipholbeleid. 66 De evaluatie van het nieuwe regime is er in de tweede
plaats ook op gericht om tot een oordeel te komen over de effectiviteit van het stelsel. Er dient in dit
kader inzicht te worden verkregen in de vraag of de luchtvaart binnen de gestelde regels en grenzen
daadwerkelijk de mogelijkheid heeft om zich te ontwikkelen en ook in de vraag of de regels en
grenzen bijdragen aan het beheersen van overlast en risico’s. Omdat het stelsel nieuw is en hier nog
geen ervaring mee is opgedaan, zou de evaluatie in de derde plaats ook moeten leiden tot een
oordeel over de vraag of de praktijkervaringen aanleiding geven tot aanpassingen van het stelsel.
Dit onderdeel van de evaluatie werd breed maatschappelijk ingestoken. Een ieder die dat wilde,
werd in de gelegenheid gesteld om verbetervoorstellen in te dienen. De voorstellen werden getoetst
op een drietal aspecten: effecten op de overlast, effecten op de mainport Schiphol en juridische
haalbaarheid.
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Het vijfde lid van artikel XI wordt als volgt gewijzigd: “Onze Minister van Verkeer en Waterstaat en Onze
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redelijkerwijs mogelijk een causaal model dat is gericht op interne veiligheid van het luchthavenluchtverkeer.
Met de voor externe veiligheid relevante uitkomsten van het model wordt rekening gehouden in het
Luchthavenverkeerbesluit Schiphol en het Luchthavenindelingbesluit Schiphol.”
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Om de onafhankelijkheid en objectiviteit van de evaluatie te borgen is op 8 maart 2005 de
Procescommissie Evaluatie Schipholbeleid geïnstalleerd.67 De commissie heeft acht adviezen
tussentijds uitgebracht. Het eindrapport van deze commissie werd op 23 maart 2006 opgeleverd. 68
Hierbij gaat de commissie uitvoerig in op haar taakopvatting en het verloop van het proces. De
commissie heeft zich vooral toegelegd op het bewaken van de zorgvuldigheid en fairness van het
evaluatieproces. Partijen in het Schipholdebat hebben uiteenlopende waardenoriëntaties, percepties
en belangenafwegingen en de belangen voor alle betrokken partijen zijn groot. De geschiedenis van
Schiphol staat al tijden in het teken van wantrouwen tussen de betrokken partijen, zo signaleert de
commissie, en daarom is het van groot belang te voorkomen dat de uitkomsten van de evaluatie niet
vertekend worden doordat specifieke partijen (o.a. het ministerie van Verkeer en Waterstaat en
Schiphol) een onevenredige invloed uitoefenen op het proces van evaluatie. Het onderlinge
wantrouwen verhindert dat partijen met verschillende waardenoriëntaties en/of verschillende
belangen tot gedeelde conclusies komen en beïnvloedt bovendien de beleving van geluid en hinder.
Volgens de commissie is het onderlinge wantrouwen terug te voeren op een drietal factoren:
(1) de institutionele verhoudingen in het verleden, waarbij de rollen van de sector en de
rijksoverheid nauw verweven waren;
(2) op het Schipholbeleid tot 2003, waarin steeds naar definitieve oplossingen en grenzen werd
gestreefd die niet haalbaar bleken en verwachtingen werden gewekt die niet werden ingelost, en
(3) op de complexiteit van het systeem waarbij niet wordt uitgegaan van daadwerkelijk gemeten
geluid, maar aan de hand van een complex model van op basis van toekomstvoorspellingen
berekend geluid.
De commissie constateert dat het wantrouwen er toe heeft geleid dat de dubbeldoelstelling van groei
en verbetering van het milieu op weinig draagvlak kan rekenen. De commissie constateert dat de
evaluatie van het Schipholbeleid in elk geval het wantrouwen tussen partijen niet heeft vergroot en
adviseert dat “in de toekomst, voortbouwend op deze evaluatie, het wantrouwen vooral verminderd
kan worden door duidelijkheid te bieden en heldere politieke keuzes te maken – ook als dat betekent
dat partijen in hun belangen geschaad worden en hun verlies moeten nemen.” 69 De conclusie van
de commissie is dat de uitvoering van de motie-Baarda correct en zorgvuldig is verlopen, in het
effectiviteitsonderzoek de vraagstelling van het departement te dominant is geweest en het
onderzoek te weinig is gericht op het bereiken van consensus over onderzoeksconclusies en
onvoldoende benut voor het ontwikkelen van nieuwe gedachten en opties en daardoor aan kracht
heeft ingeboet, en dat ten aanzien van de verbetervoorstellen het accent te veel is gelegd op het
organiseren van steun voor het beleid in plaats van het genereren van nieuwe ideeën. De
procescommissie bepleit dan ook om ook na het vaststellen van het kabinetsstandspunt te blijven
investeren in een zorgvuldige behandeling en afhandeling van verbetervoorstellen.
In april 2006 nam het kabinet op basis van de in het kader van de drie sporen van de evaluatie
opgeleverde onderzoeksrapporten een standpunt in over het beleid voor Schiphol.70 Het kabinet
concludeert op basis van deze evaluatie dat het beleid om een duurzame balans tussen ruimte voor
verdere ontwikkeling van de luchthaven en veiligheid, leefbaarheid en ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden rond de luchthaven in het algemeen goed werkt, maar dat er zowel
waar het gaat om de bescherming van de omgeving tegen de negatieve effecten van de luchtvaart
als om de groeimogelijkheden van de luchthaven verbetering mogelijk is. Het kabinet geeft aan die
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kansen te willen benutten en stelt daartoe een aantal aanpassingen voor. Het kabinet hanteert daarbij
twee belangrijke uitgangspunten. Schiphol moet als één van de belangrijkste internationale
knooppunten van verbindingen behouden blijven en met het oog hierop ruimte krijgen om verder te
ontwikkelen. Daarnaast erkent het kabinet dat het vliegverkeer in de ruime omgeving van Schiphol
hinder veroorzaakt en wil het kabinet die hinder zoveel mogelijk terugdringen, met name in het
gebied verder van de luchthaven, waar de meeste mensen wonen die last hebben van het
vliegverkeer, het zogenaamde “buitengebied”.
Ten aanzien van de gelijkwaardigheid van het niveau van bescherming constateert het kabinet dat
het Schipholbeleid in 2004 en 2005 de beoogde bescherming heeft geboden aan de omgeving en dat
is voldaan aan de randvoorwaarden voor gelijkwaardigheid die daarvoor in de overgangsartikelen
van de wet zijn gesteld. Het doel was dat het aantal mensen met ernstige geluidhinder en
slaapverstoring door vliegtuiggeluid ten opzichte van 1990 over het geheel genomen fors zou dalen
en dat het veiligheidsrisico voor de omgeving en de luchtkwaliteit ten opzichte van 1990 niet
zouden verslechteren. Dat doel is volgens het kabinet ruimschoots gehaald, zodat deze toets geen
aanleiding geeft om het beleid aan te passen.
Ten aanzien van de effectiviteit van het schipholbeleid concludeert het kabinet op basis van de
evaluatierapporten, dat door het beleid de geluidbelasting en de veiligheidsrisico’s worden beperkt,
maar niet veel. Verbetering is mogelijk door beter aan te sluiten bij de beleving van overlast door
omwonenden, het verleggen van vliegroutes en het ontwikkelen van procedures waardoor
vliegtuigen minder geluid op de grond produceren. Een deel van de regels is niet effectief en verder
van de luchthaven lijkt er winst te behalen. Het kabinet zal in overleg met de sector een convenant
opstellen waarin harde en handhaafbare maatregelen worden vastgelegd om de hinder terug te
dringen. Het kabinet constateert voorts dat de groeiruimte niet volledig benut kan worden door een
onvoorzien en ongewenst neveneffect van het handhavingsstelsel, namelijk dat gehandhaafd wordt
op grenswaarden in vaste handhavingspunten. Het kabinet wil daarom saldering tussen
handhavingspunten mogelijk maken, maar zal, voordat de saldering in de wet wordt vastgelegd,
eerst de effecten daarvan in beeld brengen.
De voorstellen voor de verbetering van het beleid gaan over tal van onderwerpen, maar met name
over vliegroutes en vliegprocedures, communicatie en invloed voor belanghebbenden in de
omgeving (bewoners, gemeenten) op het vliegverkeer, zoals bijvoorbeeld de ligging van de routes.
Het kabinet neemt het standpunt in dat de mate waarin deze voorstellen kunnen worden
overgenomen, afhangt van de wijze waarop de verbetervoorstellen zich verhouden tot de
doelstellingen van het beleid, nu uit de evaluatie blijkt dat vastgehouden kan worden aan de
hoofdlijnen van het bestaande beleid. Dit houdt onder meer in dat voorstellen over aanpassingen ten
aanzien van de ruimtelijke ordening van de hand worden gewezen. De beperkingen dienen volgens
het kabinet in stand te blijven voor de veiligheid van de omwonenden en om extra geluidshinder
tegen te gaan. Onder voorwaarden wil het kabinet de besluitvorming over de beperkingen delegeren
naar provincies, indien de belangen daar het best kunnen worden afgewogen. 71
In het kabinetsstandpunt presenteert het kabinet vijf thema’s op basis waarvan het
verbeterprogramma voor het Schipholbeleid vorm en inhoud kan krijgen. Deze thema’s en
bijbehorende maatregelen zijn:
· het behouden en versterken van de maatschappelijk-economische betekenis van mainport
Schiphol door:
1. behoud knooppuntfunctie,
2. het efficiënter benutten van geluidsruimte,
3. het mogelijk maken van groei,
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·

·

4. en het versterken van het vestigingsklimaat;
de leefbaarheid in de omgeving van Schiphol te vergroten door:
1. (luchtzijde) vliegroutes en vliegprocedures te verbeteren,
2. voorspelbaarheid te vergroten,
3. inefficiënte regels te schrappen, en door
4. (landzijde) overlast grondgeluid terug te dringen,
5. vliegtuiggeluid te meten,
6. overlast te compenseren,
7. en regionale verantwoordelijkheid te vergroten;
het aanpassen van de ruimtelijke ordening door:
1. de bouwbeperkingen te handhaven,
2. het beleid van de Nota Ruimte om binnen de 20 Ke-contour geen grootschalige
nieuwbouw van woningen toe te staan, te handhaven en dit met het oog op
eenduidigheid van het beperkingenbeleid op te nemen in het
Luchthavenindelingbesluit Schiphol en het betreffende gebied daarbij te begrenzen
op basis van een passende Lden-contour,
3. het handhaven van de uitsluitingsgebieden Legmeerpolder en Noordwijkerhout,
maar het loslaten van de uitsluiting van Hoofddorp-West en hier ruimte te maken
voor de bouw van 4.000 tot 8.000 woningen,72
4. het inzetten op duidelijke en robuuste beperkingen aan het ruimtegebruik rond
Schiphol met het oog op continuïteit en planologische rust voor de omgeving en
hierbij te onderzoeken hoe de gebieden minder gevoelig kunnen worden gemaakt
voor kleinere veranderingen van het baan- en routegebruik en bij de eerstvolgende
aanpassing van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol robuuste gebieden met
bouwbeperkingen op te nemen,
5. te bepalen dat voor kleine aanpassingen van woningen geen vergunning meer
nodig is en in de toekomst mogelijk te maken, dat provincies zelf afwegen of
nieuwbouw in bepaalde gevallen toch mogelijk is, waarbij voorop staat dat de
voordelen van de bebouwing en de nadelige gevolgen voor milieu en veiligheid
expliciet worden afgewogen, met het doel in overeenstemming met de afspraken
met de kamer het groepsrisicobeleid te beperken en in een groter gebied een
verbod op nieuwe bedrijven in wet en regelgeving te formaliseren,
6. het vliegverkeer zoveel mogelijk te concentreren rond vaste vliegroutes en voor
een evenwichtige ruimtelijke ontwikkeling van de Noordvleugel van de randstad
waar mogelijk op de langere termijn ruimte ‘vrij te spelen’,73 en, ten slotte,
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In dit verband reageert het kabinet naar aanleiding van het advies van de VROM-raad (Kamerstukken II
2005/06, 29665, nr. 23) dat in het huidige beleid de context van ruimtelijke ordening, klimaat en
mobiliteit onderbelicht is. Volgens de raad legt de luchtvaart niet alleen beperkingen op aan het
ruimtegebruik rond Schiphol, maar brengt de luchthaven ook extra verstedelijking en mobiliteit in de
regio met zich mee. De raad adviseert dat helder, landelijk milieukwaliteitsbeleid, zo mogelijk
aangevuld met een regionaal transactiemodel zoals hiervoor beschreven, bestuurlijke ruimte schept
voor een meer decentraal ruimtelijk beperkingenbeleid. Binnen het kader van een decentraal
gebiedsgericht beleid kan immers een goede afweging worden gemaakt tussen de wenselijkheid van
gebiedsontwikkeling enerzijds en de aanvaardbaarheid van blootstelling aan (centraal gereguleerde)
milieubelasting anderzijds. Wellicht moeten aan die afweging nog wel zekere, algemeen geldende
grenzen worden gesteld, maar daarbinnen zou terugtreding van de centrale overheid verdedigbaar
kunnen zijn. Het kabinet erkent deze wisselwerking, maar is van mening dat het bredere vraagstuk
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·

·

7. om de provincie te steunen om de ruimtereservering voor een aanpassing van het
banenstelsel in stand te houden;
het verbeteren van de communicatie en informatievoorziening door:
1. duidelijkheid te bieden over het schipholbeleid,
2. betere informatie te geven over de handhaving van regels,
3. te informeren over het (dagelijkse) vliegverkeer,
4. te rapporteren over de beperking van luchtvaarteffecten in de omgeving,
5. de klachtenbehandeling te verbeteren, en
6. nieuwe bewoners door lagere overheden te laten informeren;
het aanscherpen van rollen en verantwoordelijkheden door:
1. minder bestuurlijke drukte en heldere randvoorwaarden,
2. een actieve inzet van luchtvaartmaatschappijen en van Schiphol om de
geluidhinder terug te dringen door stil en minder vervuilend materieel,
3. een sterkere regie van de Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol op
hinderbeperking voor de omgeving, en
4. meer ruimte te bieden op regionaal niveau om een goede balans te vinden tussen de
voor de luchtvaart benodigde ruimte en de leefbaarheid rond de luchthaven.

Het verbeterprogramma zal in fasen worden uitgewerkt. Het kabinet onderscheidt daarbij drie fasen:
2006-2010, 2010-2015/2025 en 2015/2025 tot 2030. In de eerste fase ligt de nadruk op het
terugdringen van de overlast. In deze fase wordt ingezet op een convenant met de sector over
maatregelen om met name in het buitengebied de hinder terug te dringen. Er dient te worden
besloten over de mogelijkheid van saldering, waarbij overschrijding in het ene handhavingspunt kan
worden gecompenseerd door onderschrijding in een ander handhavingspunt. In samenhang hiermee
moet de wet worden aangepast om maatregelen voor vermindering van hinder in de praktijk te
testen, voordat de regelgeving wordt aangepast. In de tweede fase worden maatregelen voor
beperking van de hinder in het buitengebied ingevoerd, evenals de verbeteringen die uit de
experimenten voortkomen. Het kabinet denkt dat hiermee de overlast zal kunnen worden
teruggedrongen en de groeiruimte zal kunnen toenemen tot 600.000 vluchten per jaar. De derde fase
van het verbeterprogramma wordt actueel als naar verwachting in de periode 2015/2025 de grenzen
van de groei worden bereikt en de verdere groei van de luchtvaart wordt beperkt. Op dit moment
kan volgens het kabinet niet worden beoordeeld of dat consequenties heeft voor de positie van
Schiphol. Omdat het creëren van extra capaciteit veel tijd vraagt, zal het kabinet van Schiphol
vragen om uiterlijk in de loop van 2007 met nut en noodzaak onderbouwde opties uit te werken
voor capaciteitsuitbreiding in de periode 2015/2025. Op basis van die opties, eventueel aangevuld
met opties van het kabinet, zal vervolgens een verkenning worden gemaakt van de kosten en baten
van een eventuele uitbreiding van de capaciteit.
In het najaar van 2006 besluit het kabinet over de verdere aanpak van het verbeterprogramma. 74 Het
kabinet kiest voor een aanpak waarbij de effecten van maatregelen voor een betere benutting van de
milieuruimte en maatregelen voor de hinderbeperking voor zowel de korte als de middellange
termijn integraal (gelijktijdig en gezamenlijk) worden onderzocht. Hiertoe wordt een
milieueffectrapportage uitgevoerd. De integrale aanpak in het kader van een m.e.r.–procedure biedt
volgens het kabinet voor betrokken partijen, de sector en de omgeving, meer zekerheid en
duidelijkheid voor een langere periode. Bovendien geeft het betrekken van maatregelen op
middellange termijn ook richting aan de aanpak voor de korte termijn. Naast de gebruikelijke
van verstedelijking en mobiliteit niet in het kader van het schipholbeleid kan worden opgelost
(Kabinetsstandpunt Schiphol 2006, blz. 46).
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onderzoeken naar effecten van maatregelen op capaciteit, geluid, lokale luchtverontreiniging en
externe veiligheid, zal een (maatschappelijke) kosten-batenanalyse worden gemaakt om ook de
effecten op economie en ruimtelijke ordening en de consequenties voor de landzijdige
bereikbaarheid van de diverse varianten in beeld te brengen. Beoogd wordt in deze analyse inzicht
te bieden in de doeltreffendheid en doelmatigheid van de maatregelen. Dit onderdeel wordt in de
voorstudie bij de startnotitie uitgewerkt.
In één integraal traject met de m.e.r.-procedure worden twee convenanten opgesteld. Het eerste
convenant betreft afspraken tussen de luchtvaartpartijen, de LVNL en het Rijk, en mogelijk ook de
Bestuurlijke Regie Schiphol75, waarin afspraken worden gemaakt over hinderbeperkende
maatregelen. De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS)76 zal adviseren over
de maatregelen. De maatregelen die in het kader van de milieueffectrapportage worden onderzocht,
hebben zowel betrekking op de korte als de middellange termijn. Het tweede convenant betreft
afspraken tussen de Bestuurlijke Regie Schiphol en de sector over compenserende maatregelen en
leefbaarheid. Ook dit convenant heeft zowel betrekking op de korte als de middellange termijn. Het
Rijk is hierbij op verzoek van de regionale bestuurders betrokken. Ook hier adviseert de Commissie
Regionaal Overleg luchthaven Schiphol over de maatregelen. Over de opties voor betere benutting
van de milieuruimte en afspraken over hinderbeperkende maatregelen wordt in samenhang besloten.
Omdat Schiphol als bedrijf verantwoordelijk is voor het nemen van het initiatief om milieueffecten
in kaart te brengen als gevolg van wijzigingen in operationele activiteiten zal Schiphol samen met
de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) initiatiefnemer zijn van de m.e.r.-procedure en de
onderzoeken uitvoeren. Het kabinet ziet hierin als voordeel dat de rijksoverheid haar eigen rol als
bevoegd gezag zo op een eenduidige wijze kan vervullen. Het rijk is namelijk bevoegd gezag voor
de m.e.r.-procedure en treedt op als regisseur van het proces met luchtvaartpartijen en de omgeving.
Als regisseur van het proces acht het kabinet het van belang om het traject in nauw overleg tussen
betrokkenen te doorlopen. Het kabinet kiest daarbij voor een nieuwe aanpak met een open proces
waarbij alle partijen in de gelegenheid worden gesteld onder leiding van een onafhankelijk
voorzitter hun inzichten en opvattingen naar voren te brengen en zo tot een gezamenlijk gedragen
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Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS) is een samenwerkingsverband waarin 3 provincies en 43 gemeenten
zijn vertegenwoordigd. De gedeputeerde Schiphol van Noord-Holland is voorzitter van de BRS. Het
doel van de BRS is om de belangen van de regio bij het Rijk en bij de luchtvaartsector te behartigen
als het gaat om de ontwikkeling van luchtvaart en luchthaven in relatie tot de omgeving. De BRS
bespreekt ontwikkelingen en formuleert gezamenlijke standpunten. Daarnaast is het een platform
voor informatie uitwisseling over onderwerpen zoals SMASH (Structuurvisie Mainport Amsterdam
Schiphol Haarlemmermeer), hinderbeperking en samenwerking. De BRS vertegenwoordigt de
regionale overheden in onder meer de gesprekken en onderhandelingen met het Rijk en de
luchtvaartsector (Schiphol Group, Air France-KLM en de Luchtverkeersleiding Nederland),
bijvoorbeeld aan de Alderstafel. Een delegatie van de BRS onderhandelt aan de Alderstafel namens
de Regio.
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Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS) is bedoeld als een overlegorgaan van de
luchtvaartsector en de directe omgeving over het gebruik van de luchthaven. De oprichting van de
CROS is geregeld in de Wet Luchtvaart uit 2003. De wet stelt de commissie tot taak om een ‘gebruik
van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van de
betrokkenen’. De CROS heeft tot kerntaak ‘het adviseren over experimenten met hinderbeperkende
maatregelen conform artikel 8.23a Wet Luchtvaart’. Daarnaast houdt de CROS zich onder meer
bezig met het adviseren van de ministers van V&W en VROM (nu I&M) over de operationalisering
van het normen- en handhavingsstelsel, en het uitvoeren van de convenanten van de Alderstafel (met
name het convenant hinderbeperking). De CROS vertegenwoordigt 3 provincies, 32 gemeenten, de
luchtvaartsector (Schiphol, Air France-KLM, Transavia en Martinair, en Luchtverkeersleiding
Nederland), en bewonersvertegenwoordigers.
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advies aan de minister te komen. Als voorzitter voor deze zogenaamde overlegtafel wordt de
toenmalige Commissaris van de Koningin in Groningen, J.G.M. Alders, aangezocht.77
Een aantal onderdelen van het verbeterprogramma valt buiten de scope van de
milieueffectrapportage en de convenanten. Deze onderdelen worden afzonderlijk opgepakt. Het
betreft in de eerste plaats de actualisering van de eisen aan gelijkwaardigheid. Hiertoe wordt in
2007 besloten.78 Het gaat hierbij om de actualisatie van het woning- en populatiebestand, de
overgang van de oude dosismaten op de nieuwe en de noodzaak rekening te houden met het
gegeven dat de vliegpaden niet zo precies worden gevolgd als eerder was aangenomen. Het kabinet
kiest er in dit verband voor het woningbestand van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu (RIVM) met peiljaar 2005 te zullen hanteren. Dit bestand heeft ten opzichte van het oude
bestand met peildatum 1990 een hoger aantal woningen. Daarnaast zullen de meest recente
inzichten worden gebruikt over veiligheidsrisico’s, geluidhinder en de vliegtuigvloot. De
geactualiseerde criteria zijn in elk geval nodig voor de richtlijnen voor de milieueffectrapportage
voor wat betreft het beter kunnen benutten van de milieuruimte.
Een tweede afzonderlijk traject is de lange termijn ontwikkeling van Schiphol. Op basis van door de
luchthaven aangegeven opties om het eventuele capaciteitsgebrek op de lange termijn te
ondervangen zal het kabinet een verkenning starten met het doel de mogelijkheden om de mainport
Schiphol op de lange termijn te consolideren af te wegen. Hierbij wordt ook aangegeven hoe wordt
omgegaan met strategische ruimtelijke reserveringen ten behoeve van een eventuele aanpassing van
het banenstelsel en een eventuele fysieke uitbreiding van de luchthaven.
Een derde afzonderlijk traject dat volgt uit het kabinetsstandpunt is de mogelijkheid om vliegroutes
en vliegprocedures die de hinder kunnen beperken eerst in de praktijk uit te kunnen proberen.
Hiertoe is een wetsvoorstel opgesteld waarbij in de Wet luchtvaart een mogelijkheid tot het
afwijken van de regels wordt opgenomen om te experimenteren. 79 Hierbij is een artikel 8.23a aan de
Wet luchtvaart toegevoegd, waarin is opgenomen dat bij wijze van experiment kan worden
afgeweken van krachtens artikel 8.15 Wet luchtvaart gestelde voorschriften, mits hierover is
geadviseerd dat het experiment een gunstig effect kan hebben op de hinderbeleving. Het is de
bedoeling met deze experimenteermogelijkheid ruimte te creëren om maatregelen die tot doel
hebben om tot minder geluidhinder te leiden voor omwonenden eerst in de praktijk te testen. De
essentie is dat binnen de doelstelling van een gelijkwaardige of betere bescherming van de
omgeving tijdelijk kan worden afgeweken van de voorschriften over baan- en routegebruik en van
de grenswaarden in handhavingspunten.
Het laatste afzonderlijke traject betreft de aanpassing van het LIB. Het zal mogelijk worden
aangepast naar aanleiding van de maatregelen in het kader van het beter kunnen benutten van de
milieuruimte en het beperken van de hinder. In het kabinetsstandpunt zijn ook andere
wijzigingsvoorstellen aangekondigd. De ruimtereservering van de Nota Ruimte, waar geen
grootschalige nieuwbouw is toegestaan, wordt als nieuw gebied aan het LIB toegevoegd en uit het
oogpunt van continuïteit en planologische rust voor de omgeving zullen meer toekomstvaste
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De zogenaamde Alderstafel is opgericht in december 2006 (Kamerstukken II 2006/07, 29665, nr. 39).
Deelnemende partijen zijn het rijk, provincie Noord-Holland, Schiphol, Luchtverkeersleiding
Nederland, een delegatie van de omliggende gemeenten vertegenwoordigd in de BRS,
Haarlemmermeer en Amsterdam en bewonersdelegaties.
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Kamerstukken II 2006/07, 30809, nr.2, Wetsvoorstel van 2 oktober 2006, Wijziging van de Wet luchtvaart
in verband met de invoering van de mogelijkheid om ten aanzien van de luchthaven Schiphol
experimenten te houden (Experimenten Schiphol).
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gebieden met bouwbeperkingen worden opgenomen. Daarnaast zal het LIB worden aangepast in
verband met de externe veiligheid en op basis van reeds lopend onderzoek, mogelijk ook voor
hoogtebeperkingen voor onder andere tijdelijke obstakels, zoals kranen.
3.4.

Tafel van Alders

De Tafel van Alders heeft in de periode tot 2015 in verschillende stappen advies uitgebracht over de
ontwikkeling van de luchthaven Schiphol en de hinderbeperkende maatregelen. Het eerste advies is
uitgebracht in juni 2007 en betrof de ontwikkeling van Schiphol en de regio op korte termijn. 80 In
deze eerste ronde van de Alderstafel zijn op basis van de milieueffecten van het verwachte gebruik
van de luchthaven in 2010 verschillende opties onderzocht om binnen de eis van gelijkwaardige
bescherming aan de luchthaven de voor de korte termijn benodigde groeiruimte te kunnen bieden.
Aan de Alderstafel is hierbij overeenstemming bereikt over een groei van de luchthaven tot
maximaal 480.000 vluchten. Bij deze optie zouden de grenswaarden in 13 handhavingspunten
omhoog moeten, maar kan de grenswaarde in 15 andere handhavingspunten omlaag en blijft deze in
7 handhavingspunten gelijk. Daarnaast werden twee convenanten gepresenteerd waarin aan de
Alderstafel door luchtvaartpartijen en overheden afspraken gemaakt zijn over hinderbeperkende en
leefbaarheidsverhogende maatregelen. Het Rijk, Schiphol en de provincie Noord-Holland
investeren elk € 10 miljoen in hinderbeperkende maatregelen en verbetering van de
omgevingskwaliteit van enkele zwaar geluidsbelaste gebieden rond Schiphol. In het convenant is
overeengekomen om in 2011 te beslissen over een aanvullende investering van € 30 miljoen.
Het advies over de ontwikkeling van Schiphol en de regio op middellange termijn volgt in oktober
2008.81 Het advies betreft de periode 2010 tot en met 2020. Op basis van diverse onderzoeken wordt
een netwerkvisie aanbevolen waarin de luchthaven Schiphol zich verder ontwikkelt tot
internationaal knooppunt (hub). 82 Bij een gemiddelde groei van 2 tot 3% zal het totaal aantal
vluchten in 2020 ca. 580.000 per jaar bedragen. Binnen de gelijkwaardigheidscriteria uitgedrukt in
het aantal geluidbelaste woningen en het aantal ernstig gehinderden, kan Schiphol niet alle groei
opvangen. Geadviseerd wordt, dat Schiphol tot 510.000 vliegbewegingen kan groeien en de
noodzakelijke restcapaciteit op Eindhoven en Lelystad te zoeken. Hier kan het nietmainportgebonden vliegverkeer (vooral de leisure-markt) worden ondergebracht.
Het advies ziet verder op een strikt geluidspreferentieel baangebruik en voortzetting van de huidige
slotuitgifte van 2+1 baangebruik (2 banen landen, één baan stijgen of omgekeerd). Naast de
afspraken over verkeersvolume en selectieve groei, de ontwikkeling van regionale luchthavens 83 en
het baangebruik, ziet het advies op een set hinderbeperkende maatregelen en
compensatiemaatregelen met het oog op de leefbaarheid, beide neer te leggen in een convenant voor
de middellange termijn.84
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Het rijk en de luchthavenexploitant Schiphol Group hebben de afspraken over deze selectiviteit in 2008 in
het convenant “behoud en versterking van de mainport functie en netwerkkwaliteit luchthaven
Schiphol” vastgelegd, bijlage bij Kamerstukken II 2008/09, 29665, nr. 115.

83

Voor de ontwikkeling van de burgerluchtvaart op de vliegvelden van Eindhoven en Lelystad zijn eveneens
Alderstafels gestart.
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Convenanten Hinderbeperking en Omgevingskwaliteit, beide getekend (in 2008) door de
luchtvaartmaatschappijen, lokale en regionale bestuurders en het Rijk, bijlagen bij Kamerstukken II
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Daarnaast wordt een alternatief normen- en handhavingsstelsel geadviseerd. Het stelsel gaat uit van
wettelijke regels en grenzen, waarbij de regels gaan over het baangebruik, vliegroutes en
vlieghoogten teneinde de verdeling van geluid over de omgeving te beheersen en de grenzen met
betrekking tot het verkeersvolume85 op jaarbasis en het aantal geluidbelaste woningen, ernstig
gehinderden en ernstig slaapgestoorden en het aantal woningen binnen de plaatsgebonden risicocontour van 10-6. De eis van gelijkwaardigheid blijft van kracht als ontwerpcriterium voor een
operationeel plan vooraf en handhaving op aantalsnormen achteraf. Dit stelsel komt in de plaats van
het huidige stelsel op basis van handhavingspunten. Geadviseerd wordt gedurende een periode van
twee jaar met dit systeem te experimenteren.
Verwacht wordt dat het nieuwe stelsel gevolgen zal hebben voor de begrenzing van de
beperkingengebieden. Geadviseerd wordt daarom om de beperkingengebieden nadat de periode van
experimenten is beëindigd, te actualiseren. De inzet daarbij moet zijn om de begrenzing van de
gebieden beter aan te doen sluiten bij de vliegoperatie en de neerslag van de milieu-effecten, maar
tegelijkertijd te waarborgen dat de begrenzing van de beperkingengebieden met het oog op een
lange termijn oplossing ook bij periodiek voorkomende wijzigingen zal blijven voldoen. 86 Het
advies bevat tevens de aankondiging van een evaluatie van het vrijwaringsgebied uit de nota
Ruimte. Indien de 20 Ke-contour in het LIB wordt opgenomen, dan “wordt de beleidslijn 20 Ke als
uitgangspunt genomen, zoals geaccordeerd door de delegaties aan de Alderstafel.87 Aanpassing van
het gebied is aan de orde, indien binnen het nieuwe normen- en handhavingsstelsel tot een
fundamentele wijziging van de vliegoperatie wordt gekomen en de toekomstbestendigheid van het
vrijwaringsgebied dient te worden heroverwogen.
Specifiek voor Amstelveen bevat het advies nog twee aanvullende afspraken. De eerste is de
mogelijkheid van woningbouw in het kader van de gebiedsontwikkeling in samenhang met de
ondertunneling van de A9, ook in het deel van het gebied dat in het beperkingengebied is gelegen.
De begrenzing van het beperkingengebied is hier gebaseerd op een niet langer gebruikte
vliegroute, zodat de mogelijkheid van woningbouw overwogen kan worden. Afgesproken wordt dat
de gemeente Amstelveen een verklaring van geen bezwaar aanvraagt en dat, indien deze wordt
afgegeven, geborgd wordt dat de betreffende route komt te vervallen.88 De tweede afspraak is dat
wordt heroverwogen of het uitsluitingsgebied van de Legmeerpolder alsnog kan worden
vrijgegeven. De uitsluiting had zijn oorsprong in een reservering van ontwikkelruimte voor de
luchthaven en is volgens de recente inzichten van de Strategische Milieuverkenning 2020 niet
langer noodzakelijk. Aanvullend onderzoek naar de verwachte geluidbelasting in het
uitsluitinggebied leidde tot de conclusie dat op basis van de huidige inzichten tot 2020 en de lange
2008/09, 29665, nr. 115.
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Dit is een compromis tussen de sector en bewoners dat gesloten kon worden omdat de uitkomst van de door
beide partijen geprefereerde optie materieel dezelfde uitkomst had (in aantal vluchten).
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Deze passage wordt afgesloten met de zin: “Overigens laat deze actualisatie onverlet eventuele andere
toekomstige wijzigingen van het LIB”. Het is onduidelijk waarop hier wordt gedoeld.
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Bedoeld is het convenant Omgevingskwaliteit, Bijlage bij Kamerstukken II 2008/09, 29665, nr. 115. Hierin
is in overeenstemming met de Nota Ruimte opgenomen dat tot en met de actualisatie van het LIB de
beleidslijn 20 Ke geldt zoals aan de Alderstafel op 11 juli 2008 besloten: ” Binnen de 20 ke-contour
mogen geen nieuwe uitleglocaties voor woningbouw worden gerealiseerd buiten bestaand bebouwd
gebied. Binnen het bestaand bebouwd gebied is herstructurering en intensivering van woningbouw
toegestaan.”
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termijn verkenning na 2020 er geen reden is om aan te nemen dat buiten het huidige
vrijwaringsgebied binnen de 20 Ke-contour in het aanvullende uitsluitinggebied van de
Legmeerpolder een geluidsbelasting van 20Ke of meer zal plaatsvinden.89

Na het advies voor de middellange termijn, buigt de Alderstafel zich over de uitwerking van een
nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de periode na 2020. Dit advies wordt in augustus 2010
uitgebracht.90 Volgens het advies zijn als beleidsmatige uitgangspunten voor de uitwerking van het
stelsel gehanteerd, dat de groei geaccommodeerd moet worden binnen de in 2007 geactualiseerde
gelijkwaardigheidscriteria91 en voldoende lokale bescherming tegen hinder door strikt
geluidspreferent te vliegen. Voor een goede uitlegbaarheid zijn bij de uitwerking als ontwerpeisen
gehanteerd: operationele uitvoerbaarheid en benutting van de milieuruimte, transparantie voor de
omgeving, handhaafbaarheid, robuuste ruimtelijke ordening en prikkel tot innovatie.
Het nieuwe geluidsstelsel is gebaseerd op strikt geluidspreferent vliegen, wat inhoudt dat, rekening
houdend met de weersomstandigheden en de herkomst en bestemming van het verkeer zoveel
mogelijk gebruik gemaakt wordt van de banen die het minste aantal bewoners hinder bezorgen.
Geadviseerd wordt af te stappen van het instrument van aantalsnormen voor geluid voor het aantal
woningen in het binnengebied (de 58 dB(A) Lden-contour) omdat hiervoor scenario’s voor volume
en afhandeling van het verkeer nodig zijn in combinatie met scenario’s voor andere variabelen,
zoals bijvoorbeeld de weersomstandigheden. In plaats daarvan wordt geadviseerd een norm uit te
werken voor de maximale hoeveelheid geluid, afgestemd op de gelijkwaardigheidscriteria en daarop
te handhaven.
Tevens wordt het zogenoemde 50/50-beginsel tussen partijen overeengekomen. Dit houdt in dat de
ene helft van de milieuwinst ten goede komt aan de omgeving en de andere helft vertaald wordt in
toegestane groei van het luchtvaartverkeer. Hiermee worden prikkels ingebouwd die de
milieuprestaties verder verhogen, opdat zo uiteindelijk de totale hoeveelheid hinder wordt
verminderd ten opzichte van de huidige situatie. 92 Het advies ziet verder op de opzet en uitvoering
en evaluatie van een experiment met dit systeem.
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In het convenant Omgevingskwaliteit is opgenomen dat de minister zal bevorderen dat de bouwbeperking
wordt opgeheven. Ook is opgenomen dat de gemeente Amstelveen vanwege de ligging in de
nabijheid van de 20 Ke-contour extra aandacht zal besteden aan een zorgvuldige
gebiedsontwikkeling met het oog op geluidhinder en dat het ministerie en de gemeente de
gebiedsontwikkeling zullen behandelen als een voorbeeldproject en gezamenlijk zullen werken aan
een bouwplan met extra aandacht voor de kwaliteit van de leefbaarheid met echt oog op het
minimaliseren van de hinder. Inmiddels heeft Amstelveen de gebiedsontwikkeling opgestart en het
ministerie in dat kader benaderd. Vanuit het ministerie is echter ambtelijk aangegeven dat er noch de
noodzakelijke kennis, noch de nodige wettelijke kaders zijn (vanwege de ligging buiten het
beperkingengebied en de 20 Ke-contour) om de gevraagde ondersteuning en advisering te bieden.
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Dat wil zeggen: het woningbestand van het RIVM van 2005, Kamerstukken II, 2006/07, 29665, nr. 46.
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Een voorbeeld hiervan is ook de door Schiphol toegepaste differentiatie in havengelden op basis van
geluidcategorieën, waardoor gebruik van zeer stille vliegtuigen gestimuleerd wordt met een korting
op de havengelden terwijl relatief lawaaiige vliegtuigen ontmoedigd worden door een toeslag
bovenop de havengelden en voor nachtvluchten zelfs nog een extra toeslag.
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In oktober 2013 brengt de Alderstafel het eindadvies uit.93 Het eindadvies is gebaseerd op
de resultaten van de experimenten die in de periode sinds 2010 zijn uitgevoerd. In de
reactie op het eindadvies spreekt het kabinet het voornemen uit om het aanbevolen normenen handhavingstelsel in wet- en regelgeving te verankeren. 94 Eind 2014 heeft het kabinet
daartoe een voorstel van wet ingediend.95 In het wetsvoorstel wordt afscheid genomen van
het vaststellen van grenswaarden voor geluid in handhavingspunten en wordt voorgesteld om
in plaats daarvan in de Wet luchtvaart de grondslag op te nemen om in het
Luchthavenverkeersbesluit regels op te nemen voor strikt preferentieel baangebruik. 96
Onderdeel van het door de Alderstafel geadviseerde nieuwe normen- en handhavingstelsel en het
preferentieel baangebruik is een regel voor het gebruik van een vierde baan (tijdens piekuren) met
een jaarlijks gemiddeld gebruik van 40 vliegbewegingen per dag op de vierde baan en een
maximale dagnorm van 60 vliegbewegingen. In 2013 wordt duidelijk dat met deze regel de
luchthaven nog zou kunnen groeien tot 470.000 vliegbewegingen en de afgesproken groei tot
510.000 vluchten op jaarbasis derhalve niet gewaarborgd zou kunnen worden. Het bleek onmogelijk
om door middel van hervormingen van de vliegoperaties, zoals eerder werd gehoopt, tot een
oplossing te kunnen komen. Aan de Alderstafel wordt opnieuw tussen partijen overlegd en begin
2015 wordt tot een akkoord gekomen om ook dit knelpunt op te lossen. 97
Het advies van de Alderstafel is om het maximaal aantal bewegingen dat per dag op de vierde baan
mag worden afgewikkeld te verhogen van 60 naar 80 bewegingen en tegelijkertijd (ter compensatie)
het plafond van de groei van het aantal vliegbewegingen naar beneden bij te stellen van 510.000
vluchten naar 500.000 vluchten in 2020. In 2020 wordt op basis van het volume van 450.000
vluchten in 2015 en de groeiprognose van 1,5 tot 2,2 % een vraag verwacht van 485.000 tot 500.000
vluchten in 2020. In 2020 of zoveel later als het aantal van 500.000 vluchten is bereikt, wordt de
50/50 regel van kracht. Tot het aantal van 500.000 vluchten bereikt is komt de hinderbeperking ten
goede aan de sector ten behoeve van volumegroei. Daarna wordt de milieuwinst gedeeld tussen de
sector en de omgeving.
Nu het knelpunt met betrekking tot de regel over de vierde baan is opgelost kan de sector het
initiatief nemen voor de afronding van de milieueffectrapportage ten behoeve van de verankering
van de afspraken in het Luchthavenverkeers- en Luchthavenindelingbesluit Schiphol.98 In dat kader
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Brief J.G.M. Alders , 8 oktober 2013, eindadvies, bijlage bij Kamerstukken II 2013/14, 29665, nr. 190.
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Kamerstukken II 2013/14, 29665,nr. 190.
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Kamerstukken II 2014/15, 34098, Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een
nieuw normen- en handhavingstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen.
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In het wetsvoorstel worden ook een aantal andere wijzigingen voorgesteld die op zich zelf los staan van
het nieuwe normen- en handhavingstelsel. In het gewijzigde artikel 8.34 Wlv wordt de
Omgevingsraad verankerd als de wettelijk opvolger van de CROS. Het is de bedoeling dat in de
Omgevingsraad de taken van de CROS, bedoeld voor overleg tussen de omgeving en de sector over
veiligheidsaspecten en milieu, en die van de Alderstafel, dat meer strategisch adviseert over de
toekomst van de luchthaven in samenhang met hinderbeperking en kwaliteit van het leefmilieu, te
verenigen onder één overkoepelend orgaan. Ook wordt het mogelijk gemaakt om een verklaring van
geen bezwaar af te geven op bestemmingsplanniveau (voor een bestemmingsplan, een
uitwerkingsplan of een wijzigingsplan) en voor een binnenplanse afwijking als bedoeld in artikel
2.12, eerste lid, onder a, onder 10, van de Wabo. Zie ook hoofdstuk 5, paragraaf 5.2 van dit rapport.
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wordt in het advies nadrukkelijk verzocht om een besluit over het beleid voor transformatie in het
vrijwaringsgebied (tussen de 20 Ke-contour en buiten het beperkingengebied van het LIB) en
overleg met de regio in dat kader over door de regio gesignaleerde knelpunten.99
3.5.

Aanvullend beleid voor externe veiligheid

Met het advies van de Tafel van Alders over strikt preferentieel baangebruik en het besluit van het
kabinet het hierop gebaseerde normen- en handhavingstelsel in de Wet luchtvaart te verwerken, de
discussie over de uitgangspunten voor de beperking van geluidhinder grotendeels beslecht. Dit geldt
niet voor het beleid voor externe veiligheid. Anders dan de discussie over geluid, die hoofdzakelijk
in het kader van de besluitvorming over milieugrenzen plaatsvindt, wordt de discussie over
normstelling voor externe veiligheid hoofdzakelijk gevoerd tussen het kabinet en het parlement.
Nog steeds ligt hier een opgave om conform de wens van het parlement aanvullend beleid voor
externe veiligheid, gericht op het beperken van het groepsrisico, te formuleren.
Het beleid is er door de jaren heen op gericht voor Schiphol specifiek beleid te ontwikkelen op de
beheersing van het groepsrisico, omdat de risicokarakteristieken van de luchthaven anders zijn dan
die van stationaire risicobronnen. 100 In de Planologische Kernbeslissing Schiphol en Omgeving is
een eerste aanzet van specifiek beleid voor Schiphol gegeven. Het groepsrisico wordt beheerst door
de aanleg van een vijfde baan in relatief leeg gebied, door de amovering van woningen bij de
baankoppen en door het voorkomen van toename van groepsrisico door middel van het instrument
van de vrijwaringszone. Het beleid is er op gericht in de vrijwaringszone geen nieuwe woningen of
andere milieugevoelige bestemmingen (in de PKB opgevat als bestemmingen die relatief hoge
concentraties van mensen met zich meebrengen, uitgezonderd kantoren en bedrijven) terealiseren en
nieuwvestiging van bedrijven slechts toe te staan voor zover de bedrijfsactiviteiten
schipholgebonden zijn en de bedrijven relatief weinig medewerkers hebben. Het beleid strekt zich
uit over het gehele vrijwaringsgebied en beperkt zich niet tot de individueel risico-contouren 10 -5 en
10-6.
In 2001 uit het kabinet het voornemen het beleid voor externe veiligheid verder in te vullen met
betrekking tot het aantal personen per hectare. 101 Dit is de zogenaamde Pronkbrief, waarin onder
meer naar aanleiding van overleg met de provincie en Amsterdam en Haarlemmermeer een andere
invulling van het groepsrisicobeleid wordt voorgesteld. Hierbij wordt gekozen voor een
dichthedenbeleid voor kantoren en bedrijven rond Schiphol. Daarmee wordt beoogd recht te doen
aan de doelstelling om het groepsrisico voldoende te beheersen. Door daarnaast in bepaalde
gebieden schipholgebondenheid voor te schrijven wordt tevens bijgedragen aan de doelstelling om
de mainportfunctie van Schiphol te versterken. In plaats van uit te gaan van een groepsrisiconorm
wordt de effectiviteit van het beleid gezocht in ruimtelijke ordeningsmaatregelen die er toe leiden
dat dichtheden rechtstreeks doorwerken in bestemmingsplannen. Wat betreft de afbakening van het
vrijwaringsgebied liggen twee benaderingen voor: de afbakening op basis van het plaatsgebonden
waarin ook het wettelijk adviesorgaan Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol (CROS)
is opgenomen.
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Het gaat hier om de inhoudelijke discussie over het te voeren beleid voor het gebied binnen de 20 Kecontour, waarbij met name de mogelijkheid van transformatie van niet-gevoelige functies naar
woningbouw binnen de 20 Ke-contour ter discussie staat.
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Kamerstukken II 2001/02, 256959, nr. 19, Brief van de minister van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening
en milieubeheer aan de voorzitter van de tweede kamer der Straten Generaal, 23 november 2001
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risico102 of op basis van de kansverdeling van vliegtuigongelukken (ongevalsconcentratiegebied). 103
De voorkeur gaat uit naar de tweede benadering, maar omdat daarvoor meer onderzoek nodig is,
wordt vooralsnog met het oog op de vertaling van het voornemen in het eerste LIB gekozen voor
afbakening op basis van de individueelrisico-contour. Vanwege de vertaling in
bestemmingsplannenworden dedichtheden omgezet in vierkante meters vloeroppervlakte,
afhankelijk van soorten van functies.
Dit leidt tot de volgende voorstellen:
Voortzetting van:
a) het vrijwaringsbeleid uit de PKB, waarbij ten aanzien van milieugevoelige bestemmingen
een nee, tenzij geldt;
b) het selectief vestigingsbeleid voor nieuwe bedrijven en kantoren, waarbij nietSchipholgebonden bedrijvigheid wordt geweerd en bedrijven en kantoren met veel
werknemers per hectare op afstand worden gehouden;
En aanvullend:
c) geen nieuwe bedrijfs- en kantoorvestigingen in het gebied binnen de plaatsgebonden
risicocontour 10-5 (is de sloopzone);
d) in de schil tussen de sloopzone en het 80% ongevalsconcentratiegebied alleen kleinschalige
ontwikkelingen, waarbij kleinschalig wordt uitgelegd als maximaal 10 personen per
hectare;
e) in de schil tussen 80% en 95% ongevalsconcentratiegebied een maximum van 150
arbeidsplaatsen per hectare; 104
f) in de schil tussen de 95% ongevalsconcentratiegebied en de vrijwaringszone geen
aanvullend beleid voor kantoren en bedrijven, maar aan de regio over te laten grootschalige,
langdurige, veel publieksaantrekkende evenementen in elk geval uit de 80% en 95%
ongevalsconcentratiegebieden te weren.
Uiteindelijk zijn van deze maatregelen de eerste vier (tot en met d) in het LIB opgenomen, waarbij
in plaats van het 80% concentratiegebied is gekozen voor het gebied binnen de 10-6 individueel
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De term destijds was individueel risico. Deze term wordt inmiddels niet meer gebezigd.
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Het ongevalsconcentratiegebied is het gebied waarbinnen een bepaald percentage van de totale
ongevalkans binnen dat gebied valt. Een ongevalsconcentratiegebied geeft het percentage weer van
het aantal ongevallen dat binnen die contour valt. De ongevallocatiekans geeft voor elk punt in het
studiegebied de kans weer dat op dat punt een vliegtuig neerstort. In het plaatsgebonden risico is de
kans dat iemand overlijdt aan een vliegtuigongeval verdisconteert. In een ongevalslocatiekans is dat
niet verwerkt. De ongevallocatiekans zegt dus niets over overlijden van mensen, maar slechts iets
over de kans op een vliegtuigongeluk..
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De betreffende locaties zijn aangegeven in een bijlage bij de brief. Bijlage 1 bevat in dit verband een
limitatieve opsomming van inzake het voorstel bij de risicocontouren met een lage arbeidsdichtheid
per schil en bijlage 2 bevat de limitatieve opsomming van te ontwikkelen uitzonderingslocaties
inzake het voorstel bij de risicocontouren met een arbeidsdichtheid van 150 arbeidsplaatsen binnen
het 95% ongevalsconcentratiegebied.
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risicocontour.105 Beoogd wordt de overige maatregelen op te nemen in het kabinetsstandpunt 5 e
Nota over de Ruimtelijke Ordening. 106
In het kader van de evaluatie van het Schipholbeleid worden alternatieven voor het beleid voor
externe veiligheid ex ante geëvalueerd.107 Het plan van aanpak hiervoor wordt in juni 2005 naar de
kamer gestuurd.108 Het kabinet licht toe dat het groepsrisico in relatie tot de luchthaven enerzijds
wordt beïnvloed door de hoogte en verdeling van het risico in de lucht en anderzijds door het aantal
en de verdeling van mensen op de grond. Het kabinet staat een beleid voor dat betrekking heeft op
veranderingen in het ruimtegebruik in de omgeving van de luchthaven en rekening houdt met
veranderingen in het luchtverkeer. Het kabinet wil daarom een gebiedsgerichte benadering
uitwerken, waarbij als referentie voor de verschillende alternatieven de huidige situatie dient,
waarin geen specifieke norm voor het groepsrisico van toepassing is.
De ex ante beleidsevaluatie maakt onderdeel uit van de evaluatie van het schipholbeleid. In februari
2006 wordt het onderzoeksrapport aan de kamer toegezonden.109 In het onderzoek zijn verschillende
scenario’s onderzocht. 110 De alternatieve beleidsscenario’s zijn primair gericht op aanvullende
beperkingen aan het ruimtegebruik en de sturing op deze beperkingen. De aanvullende maatregelen
betekenen feitelijk de vergroting van het gebied met een verbod op of beperkingen van bedrijven en
kantoren met veel werknemers.
Er zijn vier scenario’s onderzocht: twee scenario’s waarbij voor een gegeven gebied beperkingen
gelden, maar in het ene scenario centraal via grenswaarden wordt gestuurd en in het andere scenario
decentraal met lokale verantwoording op basis van oriënterende waarden, een scenario waarbij de
aanvullende afspraken uit de zogenaamde Pronkbrief volledig worden geïmplementeerd, en een
scenario met een ongevalskansbenadering met een getrapte werkwijze, waarbij de ongevalskans per
hectare wordt bezien, vervolgens wordt beoordeeld welke kansen al dan niet verwaarloosbaar zijn
en voor de niet te verwaarlozen kansen de effecten worden beoordeeld en verantwoord. In het
onderzoeksrapport wordt de aanbeveling gedaan om:
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Waarbij het uitgangspunt onder d) van 10 personen per hectare met het oog op een correctie voor
verblijftijd in een maximum van 22 personen per hectare is vertaald. Zie verder paragraaf 4.3.3 van
dit rapport.
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Kamerstukken II 2001/02, 27578, nr. 5, p. 92-93. Onder D10, Vrijwarings- en beperkingengebied Schiphol
van de PKB Vijfde Nota Ruimtelijke ordening, deel 3, kabinetsstandpunt, is inderdaad de inhoud van
de Pronkbrief overgenomen. Daarbij wordt aangekondigd dat in het eerste
Luchthavenindelingbesluit Schiphol het beleid uit de PKB Schiphol zal worden overgenomen en dat
voor maatregelen ter beheersing van het groepsrisico hierin het gebied binnen de 10-6 risicocontour
wordt opgenomen in plaats van het 80% ongevallenconcentratiegebied. Bij voorkeur zullen dan de
80-% en 95% ongevallenconcentratiegebieden in het eerstvolgende Luchthavenindelingbesluit
Schiphol worden opgenomen.
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Naar aanleiding van de toezeggingen aan de kamer over aanvullend beleid voor externe veiligheid op 18
november 2003.
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de beleidsuitspraken in de Pronkbrief volledig te implementeren, omdat het betreffende
ongevalsconcentratiegebied overeenkomend met het gebied tot de 10 -7 plaatsgebonden
risicocontour voor een groot deel bepalend is voor het groepsrisico;
als alternatief voor een standstill en voor een betere beheersing van het groepsrisico
aanvullend ook in het gebied tot de 10-8 plaatsgebonden risicocontour grote concentraties
van personen te voorkomen;
de ongevalskansbenadering verder uit te werken, maar alleen voor het gebied buiten de 10-7
plaatsgebonden risicocontour;
en nader onderzoek te doen naar aanvullende maatregelen om de geografische spreiding van
risico’s nader te beperken.

Uit het kabinetsstandpunt Schiphol 2006 blijkt niet heel duidelijk welke van deze aanbevelingen
zullen worden overgenomen. De aanpassing van het groepsrisicobeleid voor Schiphol volgt in elk
geval een eigen traject en zal in het kader van de wijziging van het Luchthavenindelingbesluit
Schiphol verder worden opgepakt. In dat verband geeft het kabinet in de Memorie van Toelichting
bij het voorstel tot Wijziging van de Wet luchtvaart inzake vernieuwing van de regelgeving voor
burgerluchthavens en militaire luchthavens en de decentralisatie van bevoegdheden voor
burgerluchthavens naar het provinciaal bestuur aan dat het overweegt een groepsrisiconorm voor
Schiphol te overwegen, waarbij daarna de wenselijkheid van heen groepsrisicobeleid voor de
regionale luchthavens zal worden bezien. Dit leidt tot de motie van Tang waarin de regering wordt
verzocht binnen zes maanden een groepsrisicobeleid te ontwikkelen voor Schiphol en vervolgens
ook voor de overige burgerluchthavens en militaire luchthavens een groepsrisicobeleid te
overwegen.111 De vraag naar aanvullend beleid voor het groepsrisico is ook daarna een terugkerend
thema.112 Vooralsnog lijkt het erop dat een besluit over de wijze waarop aan de wens van de kamer
tegemoet wordt gekomen in het kader van de actualisering van het LIB zal worden genomen,
waarbij het aannemelijk is te verwachten dat de inzet is ten minste de implementatie van de
beleidsvoornemens uit de Pronkbrief te bewerkstelligen. 113
3.6.

Slotbeschouwing

Met het doel helder te krijgen welke uitgangspunten er in acht moeten worden genomen bij de
ontwikkeling van voorstellen voor een doelmatige en doeltreffende besluitvorming over ruimtelijke
ontwikkelingen in het beperkingengebied rond Schiphol, is met name voor zover het de belangen
geluid en externe veiligheid betreft, in dit hoofdstuk verkend welke beleidsmatige uitgangspunten
aan het Schipholregime ten grondslag hebben gelegen, en welke aanpassingen en verbeteringen er
naar aanleiding van de integrale evaluatie van het Schipholbeleid worden voorgestaan voor het
ruimtelijke regime rond Schiphol. Het in dit onderzoek te ontwikkelen voorstel voor een nieuw
besluitvormingsmodel moet de uitgangspunten van het verbeterprogramma in acht nemen. Uit deze
verkenning blijkt dat de dubbele doelstelling vooralsnog gehandhaafd blijft en dat er onveranderd
ingezet wordt op groei voor de luchthaven met het oog op het behoud en de versterking van de
functie als internationaal knooppunt enerzijds en beperking van hinder voor de omgeving
anderzijds.
Het debat over maatregelen om hinder te beperken wordt vooral vanaf de luchtzijdige kant
benaderd, waarbij het gelijkwaardigheidscriterium uitgedrukt in het aantal geluidbelaste woningen
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en het aantal ernstig gehinderden onverminderd van kracht blijft. Dit betekent dat het aantal
woningen in het gebied bepalend is bij de uitwerking van de milieugrenzen. Hoewel voor de
handhaving van eenmaal bepaalde milieugrenzen het aantal woningen er feitelijk niet meer toe doet,
kan een toename van woningen bij toekomstige actualisaties van invloed zijn op de toekomstige
milieuruimte voor de luchthaven. De noodzaak om binnen een gebied rondom Schiphol
beperkingen op te leggen met het oog op veiligheid en geluid is in de evaluatie van het
Schipholbeleid niet ter discussie komen te staan en wordt min of meer als een gegeven beschouwd.
De effectiviteit van de ruimtelijke maatregelen en de efficiëntie van het regime zijn in het kader van
de evaluatie van het Schipholbeleid niet wezenlijk beschouwd, noch is de huidige systematiek van
een verbod met de mogelijkheid van een verklaring van geen bezwaar geëvalueerd aan de hand van
de ontwikkelingen in het systeem van de ruimtelijke ordening, al laat het kabinetsstandpunt
Schiphol 2006 de mogelijkheid open van een meer decentrale invulling van het regime met de
provincie als bevoegd gezag.114
Hoe dan ook kan op basis van de oorspronkelijke doelstelling van het regime voor Schiphol in
samenhang met de uitkomsten van de evaluatie van het Schipholbeleid worden geconcludeerd dat
de randvoorwaarde voor een nieuw LIB blijft, dat er ruimtelijke beperkingen noodzakelijk zijn met
het oog op geluid en veiligheid en dat in beginsel het aantal gehinderden in het beperkingengebied
per saldo niet mag toenemen, waarbij de strengheid van het beleid zowel voor geluid als voor
externe veiligheid oploopt al naar gelang een gebied dichter bij de luchthaven is gelegen en waarbij
het woningbestand maatgevend is om het aantal gehinderden te bepalen.
Nadrukkelijk wordt hierbij opgemerkt dat dit onderzoek niet ziet op een oordeel over de inhoud van
de ruimtelijke beperkingen. In beginsel moet het in het vervolg van deze rapportage aanbevolen
regime toepasbaar zijn, ongeacht de inhoud van de beperkingen en de ligging van de
beperkingengebieden. In die zin is ook de veelvuldige verwijzing in het Schipholdebat naar de
noodzaak van toekomstbestendige contouren voor het onderhavige onderzoek niet wezenlijk van
belan
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Overigens geeft de monitor van het Planbureau voor de leefomgeving met het oog op het doelbereik van de
SVIR wel inzicht in de effectiviteit van de ruimtelijke maatregelen. Uit de herhalingsmeting van
2014 blijkt dat tussen 2006 en 2010 het aantal woningen in de sloopzones geluid en externe
veiligheid sterk is afgenomen. Tussen 2010 en 2012 is het aantal woningen niet veranderd. Ook in
het beperkingengebied externe veiligheid is het aantal woningen tussen 2010 en 2012 niet veranderd.
In het beperkingengebied geluid neemt het aantal woningen licht toe, waarbij tussen 2004 en 2012
de jaarlijkse groei vrij constant ongeveer 0,5 procent bedraagt. Het aantal woningen binnen het 20
Ke-gebied is tussen 2004 en 2012 met 7,5 procent toegenomen. Deze toename is vrijwel volledig
geschied op plaatsen waar dat op grond van het 20Ke-beleidsregime is toegestaan. Deze laatste
conclusie is voor de discussie over een efficiënt regime interessant, aangezien het beleid voor het 20
Ke-gebied sinds het komen te vervallen van de Nota Ruimte in 2013 niet meer is geborgd.
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4.

REGULERING VAN GELUID EN EXTERNE VEILIGHEID IN WLV EN LIB

4.1.

Inleiding

De ruimtelijke beperkingen die van rijkswege nodig worden geacht met het oog op de nabijheid van
de luchthaven zijn vervat in het Luchthavenindelingbesluit Schiphol LIBHet
LIBLuchthavenindelingbesluit Schiphol is samen met het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol de
uitwerking van hoofdstuk 8 van de Wet luchtvaart (Wlv), waarin het regime voor Schiphol is
neergelegd. Het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol is gericht op de beheersing van de belasting van
het milieu door het luchtverkeer. Het Luchthavenverkeerbesluit Schiphol is voor dit onderzoek niet
relevant en blijft verder buiten beschouwing.
Het Luchthavenindelingbesluit Schiphol (LIB) bevat de ruimtelijke maatregelen die van rijkswege
noodzakelijk worden geacht met het oog op externe veiligheid en geluid. Nadat in de voorgaande
hoofdstukken 2 en 3 inzicht is verkregen in de doelstellingen die met het afzonderlijke regime voor
Schiphol worden beoogd, wordt in dit hoofdstuk de ruimtelijke regelgeving die vanwege de Wet
luchtvaart en het LIB voor de omgeving van Schiphol van kracht is, nader beschreven. Eerst worden
de relevante onderdelen van de Wet luchtvaart beschreven. Daarna wordt het LIB zelf nader
toegelicht. Ingegaan wordt op de verschillende ruimtelijke beperkingen en de specifieke
(beleids)doelstellingen die daaraan ten grondslag liggen. Daarbij wordt ook de figuur van de
verklaring van geen bezwaar toegelicht die in het huidige stelsel een belangrijke plaats inneemt en
die de grondslag biedt om van de geldende beperkingen af te wijken.
Het hoofdstuk wordt afgesloten met een korte samenvattende conclusie over de systematiek van het
huidige LIB. Vervolgens beschrijft hethierna volgende hoofdstuk de toepassingspraktijk van de
afgelopen tien jaar.
4.2.

Het wettelijke kader van het LIB in de Wet luchtvaart

Het LIB vindt als algemene maatregel van bestuur zijn grondslag in artikel 8.4 Wlv. De inhoud van
het besluit is neergelegd in artikelen 8.5 Wlv tot en met 8.7 Wlv. De rechtsgevolgen van het besluit
zijn vastgelegd in de artikelen 8.8 Wlv tot met 8.12 Wlv en de procedurele aspecten in de artikelen
8.13 Wlv en 8.14 Wlv. Hieronder worden de verschillende onderdelen van het wettelijke kader kort
toegelicht.
4.2.1.

De wettelijke grondslag

Artikel 8.4 Wlv is de grondslag van het LIB. Hierin is bepaald dat de minister een
Luchthavenindelingbesluit vaststelt. Er is bewust gekozen voor het imperatieve karakter van deze
bepaling. De gedachte is dat, nu Schiphol de belangrijkste luchthaven van Nederland is, op deze
wijze uitdrukking wordt gegeven aan de verplichting op grond van de luchtvaartovereenkomsten
ingevolge het verdrag van Chicago van 1944 om in een luchthaven voor burgerluchtverkeer te
voorzien. De formulering is daarom dat onze minister een “Luchthavenindelingbesluit vaststelt” (in
plaats van kan vaststellen). 115
4.2.2.

Inhoudelijke bepalingen

Op grond van artikel 8.5 Wlv worden in het LIB het luchthavengebied en het beperkingengebied
vastgesteld. Het luchthavengebied is het gebied dat bestemd is voor het gebruik van de luchthaven.
115

Kamerstukken II 2000/01, 27603, nr. 3, Memorie van Toelichting, p. 59.
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Het beperkingengebied is het gebied waarvoor het noodzakelijk wordt geacht beperkingen te stellen
ten aanzien van de bestemming en het gebruik van de gronden. Het luchthavengebied en het
beperkingengebied mogen elkaar niet overlappen. De onderzoeken en gegevens waarvan bij de
vaststelling van het besluit gebruik wordt gemaakt mogen niet ouder zijn dan twee jaar.
In de toelichting van de wijziging van de Wet luchtvaart is aangegeven hoe voor het eerste LIB het
beperkingengebied is bepaald. 116 Het principe dat er sprake moet zijn van gelijkwaardigheid met
het beschermingsniveau van de PKB Schiphol en Omgeving is hierbij richtinggevend. Een milieueffectrapportage zal daarover uitsluitsel moeten geven.
Artikel 8.6 Wlv biedt de grondslag voor het stellen van regels voor het luchthavengebied en artikel
8.7 Wlv voor de ruimtelijke maatregelen voor het beperkingengebied. Beide bepalingen zijn slechts
bedoeld om aan te geven welke soort regels gesteld kunnen worden. Het gaat zowel voor het
luchthavengebied als voor het beperkingengebied om regels over de bestemming en het gebruik van
de gronden. Op grond van artikel 8.7, eerste lid Wlv bevat het LIB “regels waarbij beperkingen zijn
gesteld ten aanzien van de bestemming en het gebruik van de gronden voor zover die beperkingen
noodzakelijk zijn met het oog op de veiligheid en de geluidbelasting in verband met de nabijheid
van de luchthaven”. De regels kunnen gelden voor de gebieden als geheel, maar ook voor delen van
die gebieden. De woorden “voor zover” zijn relevant, omdat hierdoor uitdrukking gegeven wordt
aan het subsidiariteitsbeginsel. 117
Opvallend is dat de regels van het LIB maar op een deel van de milieu-aspecten zijn gericht met het
oog waarop ingevolge de Schipholwet bescherming geboden dient te worden. Voor zover er
ruimtelijke maatregelen gesteld worden met het oog op de bescherming van het leefmilieu hebben
deze slechts betrekking op geluid en externe veiligheid. De overige milieu-aspecten blijven in het
LIB buiten beschouwing, volgens de memorie van Toelichting “omdat de ruimtelijke maatregelen
in het beperkingengebied zich alleen op die aspecten kunnen richten”.118 Daarnaast bevat het
besluit ruimtelijke maatregelen die worden vastgesteld met het oog op de vliegveiligheid. Het gaat
dan om de vanwege internationale verplichtingen noodzakelijke hoogtebeperkingen voor
bebouwing en om ruimtelijk maatregelen om vliegtuigongelukken als gevolg van vogelaanvaring te
voorkomen.
4.2.3.

De rechtsgevolgen119

De aanleiding voor het nieuwe regime was mede gelegen in de analyse dat de doorwerking van de
ruimtelijke maatregelen in de PKB Schiphol en Omgeving en de aanwijzingen van het
luchthaventerrein niet voldoende was gewaarborgd. Door middel van artikel 8.8 Wlv is beoogd dit

116
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Kamerstukken II 2000/01, 27603, nr. 3, Memorie van Toelichting, paragraaf 2.3.
In de Memorie van Toelichting wordt in dit verband toegelicht dat de regels van het eerste
Luchthavenindelingbesluit Schiphol gericht dienen te zijn op gelijkwaardigheid van het
beschermingsniveau met het niveau van bescherming dat door de PKB Schiphol en Omgeving werd
geboden, , Kamerstukken II, 2000/01, 27603, nr. 3, Memorie van Toelichting, paragraaf 2.3, p. 16.
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Kamerstukken II 2000/01, 27603, nr. 3, p. 62.
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Voor zover in de Wet luchtvaart andere (ruimtelijke) wetgeving wordt aangehaald, gaan we gemakshalve
in deze toelichting uit van de wetten zoals die nu gelden en niet van het wettelijke regime zoals dat
bij de invoering van de wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting en het gebruik van de
luchthaven Schiphol van kracht was.

(39)

probleem op te lossen door de doorwerking van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol in
bestemmingsplannen van gemeenten te waarborgen.120
Op grond van het eerste lid van dit artikel zijn gemeenten, voor zover hun grondgebied in het
luchthavengebied of in het beperkingengebied is gelegen, verplicht bij de vaststelling van een
bestemmingsplan het LIB in acht te nemen. Gemeenten zijn verplicht om binnen een jaar na de
inwerkingtreding van het LIB hun bestemmingsplannen hiermee in overeenstemming te brengen121.
In het tweede lid is bepaald dat zolang gemeenten hun bestemmingsplan niet in overeenstemming
hebben gebracht met het LIB, het LIB geldt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7
van de Wet ruimtelijke ordening. Hierbij is lid 5 van dat artikel buiten toepassing verklaard. Anders
dan op grond van de Wro het geval is, komt de beschermende werking van het LIB niet na een jaar
te vervallen.
Door middel van artikel 8.9 is verzekerd dat ook bij afwijkingen van het bestemmingsplan met
toepassing van artikel 2.12, onder a. onder 2e of 3e van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) en bij toepassing van artikel 3.3, derde lid van die wet, waarbij de
aanhouding van een besluit kan worden doorbroken als er geen strijd is met het in voorbereiding
zijnde bestemmingsplan, het LIB in acht wordt genomen. Tevens is verzekerd dat de aanhouding
duurt totdat een bestemmingsplan dat in overeenstemming is met het LIB in werking is getreden.
Het derde lid van artikel 8.9 Wlv biedt de mogelijkheid om bij het verlenen van een
omgevingsvergunning van het LIB af te wijken en is de grondslag voor de door de minister te
verlenen verklaring van geen bezwaar op basis waarvan ruimtelijke ontwikkelingen die in strijd zijn
met de in het LIB opgelegde beperkingen doorgang kunnen vinden. 122 Het toetsingskader voor de
verklaring van geen bezwaar is neergelegd in lid 4 en 5 van het betreffende artikel. Een verklaring
van geen bezwaar die betrekking heeft op het luchthavengebied kan worden geweigerd met het oog
op het gebruik van de luchthaven. De verklaring van geen bezwaar die betrekking heeft op het
beperkingengebied kan worden geweigerd met het oog op de veiligheid en de geluidbelasting in
verband met de nabijheid van de luchthaven. Het betreft in beide gevallen uitdrukkelijk
zogenaamde “kan” bepalingen. De minister heeft aldus beleidsruimte bij zijn beslissing over een
verklaring.
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Volgens de Memorie van Toelichting is voor zover het gaat om de ruimtelijke indeling van het
luchthavengebied de meerwaarde van het nieuwe stelsel gelegen in de gelijkwaardige overgang van
de situatie onder de PKB naar het eerste Luchthavenindelingbesluit Schiphol in combinatie met het
wettelijke minimum beschermingsniveau en de integratie van alle ruimtelijke maatregelen in één
besluit. Hierdoor is de eenduidige implementatie van het beleid rond Schiphol gewaarborgd
(Kamerstukken II 2000/01, 27603, nr. 3, p. 11).

121

In het kader van de wijziging van de Wet luchtvaart met het oog op de invoering van het door de Tafel van
Alders geadviseerde nieuwe normen- en handhavingstelsel wordt de Wet luchtvaart op dit punt
gewijzigd, , zodat voortaan de aanpassing van het bestemmingsplan in het kader van de wettelijke
actualiseringsplicht mag geschieden, Kamerstukken II 2014/15, 34098.
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In het kader van de wijziging van de Wet luchtvaart met het oog op de invoering van het door de Tafel van
Alders geadviseerde nieuwe normen- en handhavingstelsel wordt de Wet luchtvaart op dit punt
gewijzigd, zodat ook een verklaring van geen bezwaar mogelijk is op bestemmingsplanniveau om
tegemoet te komen aan de praktijk dat ruimtelijke ontwikkelingen veelal hun beslag krijgen in een
postzegelplan in plaats van in een omgevingsvergunning, Kamerstukken II 2014/15, 34098, nr. 3.,
p.15. Zie ook paragraaf 5.2 van dit rapport. Bij de voorbereiding van dit wetsvoorstel is niet aan de
orde geweest dat de verklaring van geen bezwaar in het systeem van de ruimtelijke ordening is
afgeschaft. Voor nadere uitleg hierover wordt verwezen naar paragraaf 2.6 van dit rapport.
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4.2.4.

Rechtsbescherming

De artikelen 8.10 Wlv tot en met 8.11 Wlv gaan over de rechtsbescherming. In artikel 8.10 Wlv is
neergelegd dat als het bestemmingsplan van een gemeente gericht is op de uitvoering van het LIB,
op de procedure van de voorbereiding van dat bestemmingsplan artikel 3.8, 1e lid, onder d Wro niet
van toepassing is. Er bestaat dan dus niet de mogelijkheid van het indienen van een zienswijze. Dit
is gedaan om te voorkomen dat de inhoud van het LIB meerdere keren, namelijk ook in de
procedure van een daarop gericht bestemmingsplan, ter discussie kan worden gesteld. 123 In artikel
8.11 Wlv is geregeld dat de verklaring van geen bezwaar ex artikel 8.9 Wlv voor de mogelijkheden
van beroep als één besluit wordt aangemerkt met het besluit waarop de verklaring betrekking heeft.
In artikel 8.12 Wlv, ten slotte, is een zelfstandig verbod opgenomen voor het oprichten of plaatsen
van objecten die in strijd zijn met de hoogtebeperkingen van het LIB, maar waarvoor op grond van
de Wabo geen bouw- of aanlegvergunningplicht geldt. Het zelfstandige verbod is noodzakelijk om
objecten waarvoor in overeenstemming met het Verdrag van Chicago hoogtebeperkingen zouden
moeten gelden, toch te kunnen reguleren. Het gaat dan vooral om bouwkranen die in verband met
werkzaamheden tijdelijk worden geplaatst.124 In het betreffende artikel is de mogelijkheid van een
ontheffing opgenomen, waarbij is bepaald dat deze in verband met de vliegveiligheid kan worden
geweigerd. Op grond van het laatste lid van dit artikel worden aparte regels gesteld over de kosten
die aan het verkrijgen van de ontheffing verbonden zijn.
4.2.5.

Procedurele aspecten

Paragraaf 8.2.2 Wlv bevat voorschriften over de voorbereiding en wijziging van het LIB. Artikel
8.13 regelt de voorbereiding van een LIB. De voordracht van een LIB dient in de Staatscourant
gepubliceerd te worden met de mogelijkheid om binnen vier weken na de bekendmaking
bedenkingen en wensen aan de minister van Verkeer en Waterstaat voor te leggen. 125 Tegelijkertijd
met de bekendmaking wordt het ontwerpbesluit aan de Staten-Generaal overlegd. In artikel 8.14
Wlv is deze procedure ook van toepassing verklaard op besluiten tot wijziging van het LIB. Over de
geldigheidsduur van het LIB is in de wet niets geregeld. Wel geldt op grond van de
overgangsbepalingen een wettelijke plicht om na drie jaar te evalueren in hoeverre aan het
123

In artikel 8.35 Wlv is om dezelfde reden opgenomen dat in de bestemmingsplanprocedure geen beroep
meer open staat voor zover het bestemmingsplan zijn grondslag vindt in het
Luchthavenindelingbesluit Schiphol. Op deze wijze is gelijk als in artikel 24 WRO is geregeld ten
aanzien van de verhouding tussen een bestemmingsplan en concrete beleidsbeslissingen die zijn
opgenomen in een planologische kernbeslissing, streekplan of regionaal structuurplan, voorkomen
dat regels van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol meerdere keren onderwerp van rechterlijke
toetsing zijn(Kamerstukken II 2000/01, 27603, nr. 3, p. 14).
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In dit verband wordt opgemerkt dat, afgezien van de trend in jurisprudentie dat woonarken als
bouwwerken te beschouwen zijn, ook voor woonarken geen omgevingsvergunningplicht geldt op
grond van de Wabo, maar voor woonarken veelal een vergunningplicht geldt op grond van een
gemeentelijke verordening. Hoewel woonarken in het LIB zijn gelijkgesteld aan woningen, is de
vraag naar de juridische status van woonarken in het omgevingsrecht in het LIB niet gesteld, noch
beantwoord. Indien geldt dat een woonark geen bouwwerk is in de zin van de wet, kan strikt
genomen geen verklaring van geen bezwaar voor een woonark worden afgegeven.

125

In het wetsvoorstel 33 802 (Wet taken meteorologie en seismologie), nu in behandeling bij de Eerste
Kamer, wordt “Minister van verkeer en Waterstaat” vervangen door: Minister van Infrastructuur en
Milieu.
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uitgangspunt van een gelijkwaardig beschermingsniveau in de praktijk is voldaan. 126 Indien hierbij
zou blijken dat het beoogde beschermingsniveau niet is bereikt, volgt hieruit een plicht om het LIB
alsnog met die doelstelling in overeenstemming te brengen. De wet laat in het midden hoe en op
welke termijn dat zou moeten gebeuren.
4.3.

De systematiek van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol

Het LIB is de uitwerking van de Wet luchtvaart voor wat betreft de ruimtelijke beperkingen in de
nabijheid van de luchthaven, gelet op de internationale verplichtingen als het gaat om
hoogtebeperkingen en vogelaantrekkende functies, en voor zover deze van rijkswege noodzakelijk
worden geacht met het oog op externe veiligheid en geluidbelasting. Deze ruimtelijke beperkingen
moeten bijdragen aan de begrenzing van het aantal mensen dat getroffen wordt door de gevolgen
van het gebruik van de luchthaven. In de Nota van Toelichting van het besluit wordt in dit kader
opgemerkt dat het besluit de permanente aanwezigheid van mensen in de nabijheid van de
luchthaven beoogt te beperken. 127
Het besluit valt in drie delen uiteen. Hoofdstuk 1 is het algemene deel en bevat de aanwijzing van
de gronden die worden gerekend tot het luchthavengebied en tot het beperkingengebied. De kern
van het besluit wordt gevormd door hoofdstuk 2. In dit hoofdstuk zijn de regels voor het
luchthavengebied en de ruimtelijke beperkingen die noodzakelijk worden geacht vanwege de
nabijheid van de luchthaven opgenomen. Het derde hoofdstuk bevat de slotbepalingen. Behalve de
gebruikelijke bepalingen over datum van inwerkingtreding en titel bevat het slothoofdstuk ook de in
de vorige paragraaf genoemde evaluatieplicht van het geboden beschermingsniveau. In het vervolg
van deze paragraaf worden voor de afzonderlijke ruimtelijke maatregelen, mede ook aan de hand
van hetgeen daarover in de Nota van Toelichting is opgenomen, de doelstelling en inhoud van het
LIB beschreven..
4.3.1.

De omvang van het beperkingengebied

De gronden die tot het luchthavengebied en het beperkingengebied moeten worden gerekend zijn
aangewezen in bijlage 1 en 2 van het besluit. Op de kaart in bijlage 1 van het besluit is het
luchthavengebied aangewezen. Het gebied komt met een paar wijzigingen grotendeels overeen met
de aanwijzing van het luchthaventerrein in de Aanwijzing luchthaventerrein Schiphol van 19961999. In de betreffende bijlage is ook het banenstelsel opgenomen. Anders dan het vastleggen van
het banenstelsel zijn in het besluit geen regels voor de bestemming en het gebruik van de gronden in
het LIB opgenomen. De regelgeving vanwege het LLIB voor het luchthavengebied valt buiten het
bereik van dit onderzoek. Hierop wordt verder niet nader ingegaan.
De omvang van het beperkingengebied is vastgelegd op de kaart in bijlage 2 van het besluit. Het
betreft een relatief groot gebied rond de luchthaven. De uitlopers van het gebied reiken in het
noorden tot aan Uitgeest, in het oosten tot aan Weesp, in het zuidwesten tot aan Nieuwkoop en in
het zuidoosten tot aan Oegstgeest en in het westen tot in het duinengebied achter Vogelenzang.
126

Deze verplichting is door middel van een wetswijziging in 2005 in de wet opgenomen. Zie voor een
uitgebreide toelichting hierop paragraaf 3.2 van dit onderzoeksrapport. Het LIB zelf kent wel van het
begin af aan de verplichting om uiterlijk 3 jaar na inwerkingtreding een milieueffectrapport op te
stellen gericht op een vergelijking van het beschermingsniveau. Deze is in de slotbepalingen van het
LIB in artikel 3.1 neergelegd. Indien het gelijkwaardige beschermingsniveau niet is bereikt, dient de
minister ingevolge het derde lid van dit artikel te bevorderen dat dit alsnog gebeurt.
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De buitenste grenzen van het beperkingengebied zijn grotendeels bepaald door de verplichting
vanuit het verdrag van Chicago om met het oog op de vliegveiligheid beperkingen op te leggen aan
de hoogte van gebouwen en aan vogelaantrekkende activiteiten. 128 Het gebied waarvoor
hoogtebeperkingen gelden is aangewezen door middel van de kaart in bijlage 4 bij het LIB. De
bijbehorende regelgeving is neergelegd in artikel 2.2.2 van het LIB.129 Het gebied waarvoor
beperkingen gelden voor vogelaantrekkende functies is aangewezen op de kaart in bijlage 5 bij het
LIB. De bijbehorende regelgeving is opgenomen in artikel 2.2.3 van het besluit. 130 Voor de
beperkingen met het oog op bouwhoogtes en vogelaantrekkende functies geldt dat in verband met
internationale verplichtingen een wijziging van de betreffende onderdelen van het LIB vooruit is
getrokken en reeds is voorbereid. 131 Ons onderzoek naar een model voor een effectieve en efficiënte
besluitvorming voor ruimtelijke ontwikkelingen binnen het beperkingengebied laat deze onderdelen
buiten beschouwing en richt zich specifiek op die delen van het LIB waarin de ruimtelijke
beperkingen vanwege externe veiligheid en geluidbelasting zijn neergelegd.
Het gebied waarvoor beperkingen gelden vanwege externe veiligheid en geluidbelasting is
aangegeven op de kaarten in bijlage 3 van het besluit. Er zijn vier verschillende zones ingesteld:
1. de veiligheidsloopzone;
2. de geluidsloopzone;
3. een zone buiten de sloopzones waarbinnen met het oog op externe veiligheid nog
beperkingen gelden (nader aan te duiden als veiligheidszone of zone 3), en
4. een zone buiten de sloopzones waar met het oog op geluid nog beperkingen gelden (nader
aan te duiden als geluidzone of zone 4).
De voor deze zones geldende beperkingen zijn neergelegd in artikel 2.2.1van het LIB.
Bij de vaststelling van de grenzen van de verschillende zones van het beperkingengebied is het
uitgangspunt van een gelijkwaardig beschermingsniveau leidend geweest. In de
overgangsbepalingen bij de invoering van de Schipholwet zijn de criteria opgenomen die in hun
onderlinge samenhang moeten waarborgen dat bij het eerste Luchthavenindelingbesluit Schiphol
128

Stbl. 2002, 591, p. 10.

129

Ingevolge artikel 2.2.2 LIB geldt dat op de gronden geen objecten zijn toegestaan die hoger zijn dan de op
de kaart in de bijlage aangegeven maximale waarden. In afwijking van dit verbod is een
overschrijding van de hoogte toegestaan, indien het betreffende object is opgericht of geplaatst
overeenkomstig een bouwvergunning of een aanlegvergunning of een vergunning is verleend voor
de datum van de inwerkingtreding van het besluit. Een overschrijding van de hoogte is tevens
mogelijk indien daarvoor een verklaring van geen bezwaar is afgegeven als bedoeld in artikel 8.9
Wlv.
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Ingevolge artikel 2.2.3 LIB geldt dat op de betreffende gronden een bestemming of grondgebruik in een
aantal categorieën niet is toegestaan: industrie in de voedingssector met extramurale opslag of
overslag, viskwekerijen met extramurale bassins, opslag of verwerking van afvalstoffen met
extramurale opslag of verwerking, natuurreservaten en vogelreservaten en/of moerasgebieden en
oppervlaktewateren groter dan 3 hectare.
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De gewijzigde wetstekst is op 21 november 2013 gepubliceerd en heeft vanaf 22 november tot en met 19
december 2013 ter inzage gelegen met de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Naar aanleiding
van de ter inzagelegging en opmerkingen vanuit de regio is nader onderzocht of de militaire radar bij
Soesterberg kan worden ingezet als oplossing voor de negatieve effecten van geplande hoogbouw in
Amsterdam. Op vrijdag 16 januari 2015 heeft de stuurgroep SMASH met de afronding van het
wijzigingsbesluit Luchthavenindelingbesluit Schiphol voor het onderdeel vliegveiligheid ingestemd.
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inderdaad dat gelijkwaardige beschermingsniveau wordt bereikt.132 Hieronder wordt per
afzonderlijke zone van het beperkingengebied verder toegelicht hoe dit uitgangspunt is vertaald in
het LIB.133 In artikel 8.7, vierde lid Wlv is vastgelegd dat bij elk volgend besluit ten minste een per
saldo gelijkwaardig beschermingsniveau dient te worden geboden. Beoogd wordt de begrenzing van
het beperkingengebied en de aanduiding van de daarbinnen te onderscheiden zones voor langere tijd
vast te stellen. De wetgever acht het niet wenselijk dat de gebiedsindeling veelvuldig wijzigt.
Gesproken wordt in dit verband van de term “planologische rust”.134 Er is geen termijn aangegeven
waarbinnen de begrenzing van het beperkingengebied in elk geval herzien dient te worden.
4.3.2.

De veiligheidsloopzone (zone 1)

De zone met nummer 1 is het gebied dat is aangewezen als de veiligheidsloopzone. De begrenzing
van de veiligheidssloopzone is bepaald in overeenstemming met de overgangsbepalingen van de
Schipholwet, als neergelegd in artikel IX van die wet, door, rekening houdend met een variabel
baangebruik in verband met de metereologische omstandigheden, voor elke baan op de baankop de
contour te berekenen die geldt op basis van het individueel risico van 10-5.135
De ingevolge van artikel XI van de overgangsbepalingen voorgeschreven norm is aangescherpt ten
opzichte van de norm die onder het regime van de PKB gold. Tegelijkertijd is echter een nieuw
rekenmodel gehanteerd, waaruit blijkt dat de risico’s voor externe veiligheid rond Schiphol veel
lager liggen dan waarvan bij het regime van de PKB werd uitgegaan. Per saldo levert de
aanscherping van de norm in combinatie met het herziene rekenmodel op, dat de begrenzing van de
veiligheidssloopzones nauwelijks verschilt van de begrenzing van deze zones onder het regime van
de PKB. Uiteindelijk is de uitkomst dat er globaal 25 woningen extra in de sloopzone komen te
vallen. In de toelichting van het LIB wordt dan ook aangegeven dat voor de veiligheidssloopzones
de doelstelling van de standstill ten opzichte van de situatie onder de PKB is bereikt.136
De beperkingen voor de veiligheidssloopzone zijn neergelegd in artikel 2.2.1, eerste lid, LIB. Op de
gronden die tot de veiligheidssloopzone worden gerekend, zijn geen gebouwen toegestaan met
uitzondering van bestaand gebruik van gebouwen met een kantoorfunctie of van bedrijven. De
omschrijving van hetgeen onder “bestaand gebruik” moet worden verstaan is opgenomen in het
vijfde lid. Volgens deze bepaling is van bestaand gebruik sprake, “indien op de datum van
inwerkingtreding van het besluit een gebouw rechtmatig aanwezig is en volgens de bestemming
wordt gebruikt, of voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit een bouwvergunning is
verleend voor dit gebouw op desbetreffende plaats, mits binnen zes maanden na die datum een
begin met de werkzaamheden is gemaakt”. In lid 6 van artikel 2.2.1 is neergelegd dat ten aanzien
van diegenen die bij de inwerkingtreding van het besluit rechtmatig gebruiker zijn van een woning
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Artikelen X tot en met XIII, wet van 27 juni 2002 tot Wijziging van de Wet luchtvaart inzake de inrichting
en het gebruik van de Luchthaven Schiphol.
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Voor een meer algemene uitleg van het principe van een gelijkwaardig beschermingsniveau wordt
verwezen naar paragraaf 3.2 van dit onderzoek.
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in één van de sloopzones, beëindiging van die bewoning niet kan worden gevergd. 137 De
mogelijkheid dat bestaande woning mag worden voortgezet is bedoeld als een verzachting van de
omstandigheid dat de gemeente uiteindelijk verplicht is de woning weg te bestemmen.
Ingevolge artikel 2.2.1, zevende lid zijn ook gebouwen toegestaan voor zover die in
overeenstemming zijn met een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 8.9 Wet
luchtvaart. In de Nota van Toelichting wordt hierop voor deze zone niet nader ingegaan. Er is
derhalve vooraf voor deze zone geen beleidskader ontwikkeld ten behoeve van de besluitvorming
over verklaringen van geen bezwaar met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen in deze zone.
4.3.3.

Andere beperkingen met het oog op externe veiligheid (zone 3)

Met nummer 3 is op bijlage 3 het gebied aangegeven waarvoor uit overwegingen van externe
veiligheid eveneens beperkingen worden opgelegd. Het gaat om het gebied dat zich bevindt binnen
de 10-6 individueel risicocontour, dat wil zeggen het gebied waarvoor de kans dat een persoon op de
grond omkomt door een vliegtuigongeluk gemiddeld eens per 1.000.000 jaar bedraagt. In gevolge
artikel 2.2.1, 3e lid zijn voor deze zone 3 geen gebouwen toegestaan, met uitzondering van bestaand
gebruik. De regelgeving voor de veiligheidszone is een aanscherping van het regime onder de PKB
Schiphol en Omgeving. Onder het regime van de PKB betrof het verbod op nieuwe gebouwen
alleen gebouwen als woningen, scholen en ziekenhuizen. Door middel van de formulering in artikel
2.2.1, derde lid zijn nu voor zover het de veiligheidszone betreft alle gebouwen ongeacht hun
functie onder het bereik van het verbod gebracht. Met deze aanscherping is beoogd alvast vooruit te
lopen op een aanvullend beleid voor het groepsrisico waarom de Kamer heeft gevraagd. 138 De
gedachtegang is dat de kans op veel burgerslachtoffers het grootst is op de plaatsen waar het risico
het grootst is dat een vliegtuig neerstort. De meest effectieve maatregel om te voorkomen dat er,
indien zo’n incident zich voordoet, veel slachtoffers op de grond vallen, is dan om het aantal
mensen dat zich ophoudt op plekken waar het risico dat een vliegtuig neerstort het grootst is, te
beperken. De aanscherping van het beleid ten opzichte van de PKB is dan ook hierop gericht. Met
het algehele verbod op gebouwen voor de veiligheidszone is ook voor het gebied begrensd door de
individueel risicocontour 10-6, de permanente aanwezigheid van mensen beperkt. 139 Aan de Kamer
is toegezegd dat verdere maatregelen gericht op de beheersing van het groepsrisicobeleid in eerste
instantie in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening zullen worden opgenomen en dat bij het tweede
Luchthavenindelingbesluit een integraal beleid voor dit onderdeel zal worden opgenomen, bij
voorkeur gebaseerd op het begrip “ongevalsconcentratiegebied”.140
Ook voor het gebied binnen de individueel risicocontour 10-6 geldt dat op grond van artikel 2.2.1,
zevende lid LIB van het verbod kan worden afgeweken. In de Nota van Toelichting wordt
opgemerkt dat, omdat onder het oude regime andere gebouwen niet waren uitgesloten en als gevolg
daarvan in de praktijk voor een deel van deze gronden bedrijfsbestemmingen zijn gerealiseerd, met
een verklaring van geen bezwaar nieuwbouw van bepaalde kantoren en bedrijven mogelijk is.
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Kennelijk heeft de wetgever overwogen, dat, omdat het verbod onder het oude regime minder
verreikend was en er onder het regime van de PKB bedrijfsbestemmingen aan de gronden zijn
opgelegd, het mogelijk moet zijn om in overeenstemming met die bestemmingen toch gebouwen op
te richten.
In de Nota van Toelichting zijn hiervoor met inachtneming van het beleid inzake het groepsrisico en
de doelstelling de permanente aanwezigheid van mensen in deze gebieden te beperken, beleidslijnen
opgenomen. Gelet op het uitgangspunt dat grote concentraties van personen in dit gebied moeten
worden voorkomen, is volgens het hier uitgeschreven beleid alleen vestiging van kleinschalige
kantoren en logistieke bedrijven toegestaan. Dit is conform het beleid zoals dat onder het regime
van de PKB Schiphol en Omgeving gold. Het uitgangspunt is dat er nooit meer dan 22 mensen per
hectare verblijven. Dit uitgangspunt leidt tot de beleidslijn dat het mag gaan om per hectare
maximaal 600m2 bruto vloeroppervlak voor kantoren of 2.000m2 bruto vloeroppervlak voor
logistieke bedrijven. Voor kantoren geldt immers een gemiddeld vloeroppervlak van 30m2 per
werknemer en voor logistieke bedrijven een gemiddeld vloeroppervlak van 100m2 per werknemer.
Combinaties van kantoren en bedrijven zijn ook toegestaan, zolang maar aan het aantal van
maximaal 22 mensen per hectare wordt voldaan. Een tweede voorwaarde is dat het moet gaan om
schipholgebonden kantoren of bedrijven. 141 Voor wat betreft het aantal van 22 mensen per hectare
wordt in de Nota van Toelichting gerefereerd aan een afspraak met de regio, waarbij uitgegaan
wordt van een aantal van niet meer dan 10 mensen per hectare. 142 Volgens de wetgever is de
beleidslijn van 22 mensen per hectare hiermee in overeenstemming, omdat dit getal de uitkomst is
van een correctie voor verblijftijd.
4.3.4.

Geluidzones: van Ke naar Lden als indicator voor geluidbelasting

Voordat in de volgende paragrafen wordt ingegaan op de regelgeving voor de geluidzones, staan we
stil bij de omstandigheid dat ingevolge Europese regelgeving bij de overgang naar het nieuwe
regime tevens moest worden overgestapt naar een nieuwe indicator voor de geluidbelasting. In
plaats van de Ke-contour waarmee onder het regime van de PKB werd gewerkt 143, wordt de
geluidbelasting in het Luchthavenindelingbesluit Schiphol als gevolg van Europese wet- en
regelgeving uitgedrukt in Lden, een dosismaat voor geluid met dB als eenheid.144
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Deze eis heeft niet te maken met een risicobeleid, maar is, zo blijkt uit de Pronkbrief (Kamerstukken II
2001/02, 256959, nr. 19), gesteld om te voldoen aan het beleid om de mainportfunctie van Schiphol
te versterken.
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De term Kosteneenheid, afgekort Ke, is een eenheid om de geluidbelasting rond luchthavens te meten. De
Kosteneenheid is genoemd naar prof. Dr. Ir. C.W. Kosten (voorzitter van een adviescommissie van
de regering) die in de jaren zestig onderzocht hoe geluidbelasting als indicator voor geluidhinder van
vliegverkeer het beste te berekenen is. De Kosteneenheid is de optelsom van een aantal factoren die
bepalend zijn voor de geluidbelasting, berekend over de periode van een jaar. In de berekening
worden onder meer de geluidsproductie van vliegtuigen, het aantal starts en landingen, en de
tijdstippen van aankomst en vertrek meegenomen. Geluidbelasting in de nacht telt zwaarder mee dan
geluidbelasting overdag. Aan de andere kant wordt in de methode alleen met het piekgeluidsniveau
gerekend, worden vliegtuigen die minder dan 65 dB(A) produceren niet meegerekend, en wordt ook
de duur van de geluidbelasting niet in de berekening verdisconteerd.
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verplicht vanwege Europese wetgeving. Voor de bepaling van Lden (level day-evening-night) wordt
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Met het oog op de verplichting een gelijkwaardig beschermingsniveau te bieden was de overgang
naar Lden als indicator voor de geluidbelasting een extra complicatie. Uit proefberekeningen
waarbij met dezelfde invoergegevens een geluidbelasting in Ke en in Lden werd berekend, bleek
namelijk dat er geen vaste omrekenformule bestond voor de omzetting van Ke-waarden in Ldenwaarden. Dezelfde waarde in Ke bleek op verschillende plaatsen rond het vliegveld onderling zeer
afwijkende waarden in Lden op te leveren. Om toch een gelijkwaardig beschermingsniveau te
waarborgen zijn daarom bij de invoering van de Schipholwet in de overgangsbepalingen andere
uitgangspunten vastgelegd voor de overgang naar Lden. Om aan het gelijkwaardigheidscriterium
toepassing te geven werd het gelijkwaardigheidscriterium hierbij uitgedrukt in een maximum aantal
woningen of gehinderden dat zich binnen een bepaalde contour mocht bevinden. 145 Voor zover het
aantal gehinderden het criterium is, wordt dat aantal bepaald door het gemiddelde aantal mensen per
woning te berekenen. Het aantal woningen is derhalve een indirecte manier om het aantal
gehinderden te bepalen.146
Zo dienden voor de berekening van de contouren voor het vijfbanenstelsel de volgende criteria te
worden aangehouden:
· een aantal van maximaal 10.000 woningen binnen de 35 Ke-contour147;
· een aantal van maximaal 45.000 mensen, dat ernstige hinder ondervindt binnen de 20 Kecontour148;
· een maximum van 10.100 woningen binnen de 26 dB(A) LAeq-nachtzone149;
· en een maximum van 39.000 mensen die slaapverstoring ondervinden binnen de 20 dB(A)
LAeq nachtcontour.

een etmaal in drie periodes verdeeld: dag 07:00-19:00, avond 19:00-23:00 uur, en nacht 23:00-07:00.
Vervolgens wordt per periode het equivalente geluidsniveau voor een heel jaar bepaald, uitgedrukt in
dB. Bij de avond- en nachtwaarde wordt daarna een straffactor van respectievelijk 5 dB en 10 dB
opgeteld, enerzijds om in de indicator tot uiting te laten komen dat geluid in de avond en nacht
hinderlijk is dan overdag vanwege het lagere achtergrondlawaai en anderzijds omdat het met het oog
op eventuele slaapverstoring van belang is in de avond- en nachtperiode strengere eisen te stellen.
Tenslotte wordt de Lden uitgedrukt als het logaritmisch gemiddelde van de dag-, avond- en
nachtperiode, rekening houdend met de duur van elke periode.
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De capaciteit van ziekenhuizen, scholen en dergelijke wordt buiten beschouwing gelaten bij de berekening
van het aantal gehinderden. Voor deze functies geldt slechts in algemene zin het beleidsuitgangspunt
dat zij binnen het beperkingengebied niet gewenst zijn.
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Onder het oude regime gold 35 Ke als de maximale waarde waaraan nieuwe woningen mochten worden
blootgesteld.
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De 20 Ke contour heeft voor het Luchthavenindelingbesluit Schiphol minder relevantie. De betekenis van
de berekening van deze contour is vooral gelegen in relatie tot het beleid zoals dat in de Nota Ruimte
neer is gelegd en waarbij voor het gebied binnen deze contour is bepaald dat hier geen nieuwe
uitleglocaties (nieuwe woonwijken buiten bestaand stedelijk gebied) mogen worden gerealiseerd.
Het geldende Luchthavenindelingbesluit Schiphol bevat geen regels voor het gebied in de 20 Kecontour. Het is de bedoeling dat bij de aanstaande wijziging van het Luchthavenindelingbesluit
Schiphol ook het beleid voor de 20 Ke-contour in regelgeving wordt vertaald.
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De aantallen moesten worden bepaald met dezelfde methode die onder de PKB is toegepast. Dit
houdt in dat er rekening gehouden moet worden met variabelen als gevolg van meteorologische
omstandigheden, dat er een Ke-berekening geldt met een drempelwaarde voor 65 dB(A) en dat na
1990 gebouwde woningen niet meetellen voor de berekening van het aantal woningen binnen een
contour.
De zo opnieuw berekende ligging van de Ke contouren zijn vervolgens als uitgangspunt genomen
voor de bepaling van de ligging van de punten waarop de grenswaarden van toepassing zijn. Hierbij
is voor deze punten met gebruikmaking van de gegevens waarmee de ligging van de betreffende Ke
contour is bepaald, de geluidbelasting in Lden uitgedrukt. De zo gevonden waarden voor deze
punten vormen ten slotte de grondslag voor de bepaling van de hoogte van de grenswaarden in deze
punten.
Volgens de systematiek van het nieuwe stelsel zijn de grenswaarden dus uitgedrukt in een maat
voor de geluidbelasting. De handhaving richt zich op de handhaving van deze grenswaarden. Het
aantal woningen of gehinderden speelt hierbij geen rol meer. Toename van het aantal gehinderden
c.q. woningen binnen een bepaalde contour kan uiteraard wel consequenties hebben voor het
uitgangspunt van een gelijkwaardig beschermingsniveau bij een toekomstige herziening van het
LIB.
4.3.5.

De geluidsloopzone (zone 2)

Op de kaart in bijlage 3 is met nummer 2 is het gebied aangewezen dat buiten de
veiligheidsloopzone valt, maar binnen de geluidsloopzone. Voor de begrenzing van de
geluidsloopzone in het nieuwe stelsel is de 65 Ke-contour als uitgangspunt genomen. Onder het
oude regime gold deze contour als de grens van het gebied waarbinnen de woningen vanwege een te
hoge geluidbelasting dienden te worden gesloopt. In het nieuwe stelsel is de geluidsloopzone
bepaald per baankop door de ligging van de 71 dB contour. Deze contour geldt als ruimtelijke
equivalent van de 65 Ke-contour.
De geluidsloopzones overlappen voor een deel de veiligheidsloopzones. De beperkingen die
ingevolge artikel 2.2.1 LIB voor de geluidsloopzone gelden zijn niet anders dan die voor de
veiligheidsloopzone. Op grond van artikel 2.2.1, tweede lid, zijn binnen de geluidsloopzone geen
gebouwen toegestaan, behoudens bestaand gebruik van gebouwen met een kantoorfunctie of van
bedrijven. In afwijking van het verbod dat voortvloeit uit artikel 2.2.1, tweede lid zijn op grond van
artikel 2.2.1, zevende lid ook gebouwen toegestaan indien deze in overeenstemming zijn met een
verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 8.9 Wet luchtvaart. Zoals dat ook voor de
veiligheidsloopzone het geval was, wordt in de Nota van Toelichting voor deze zone niet verder
ingegaan op eventuele beleidslijnen die hierbij in acht zullen worden genomen.
4.3.6.

Andere beperkingen met het oog op de geluidbelasting (zone 4)

Op de kaart in bijlage 3 is met nummer 4 aangewezen het gebied dat buiten de geluidsloopzone valt
maar waarvoor het met het oog op de geluidbelasting in verband met de nabijheid van de
luchthaven wel noodzakelijk wordt geacht beperkingen op te leggen aan de mogelijkheid nieuwe
gebouwen op te richten. Bij de invoering van de Schipholwet is bepaald dat de buitengrens van
deze zone zich in elk geval uitstrekt tot de grens van de in de PKB Schiphol en Omgeving
aangeduide vrijwaringszone, met uitzondering van een deel van de rijksbufferzone. 150 Aan de
rijksbufferzone liggen namelijk ook meer algemene overwegingen van een goede ruimtelijke
ordening ten grondslag. Omdat het LIB alleen ziet op beperkingen die nodig zijn met het oog op
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(externe) veiligheid en geluidbelasting, zijn de gronden die in het met de rijksbufferzone
samenvallende vrijwaringszone liggen, maar buiten het gebied waar met het oog op veiligheid en
geluid beperkingen nodig zijn, buiten zone 4 gehouden. Voor de begrenzing van deze geluidzone is
aldus de 35 Ke-contour als uitgangspunt genomen. Onder het oude regime gold een waarde van 35
Ke als de maximale waarde waaraan nieuwe woningen mochten worden blootgesteld. De
ruimtelijke equivalent hiervan is de 58 dB Lden contour.
De beperkingen die voor deze zone 4 gelden zijn opgenomen in artikel 2.2.1, vierde lid van het LIB.
Ingevolge artikel 2.2.1, vierde lid zijn op de gronden met nummer 4 “geen woningen, woonwagens,
gebouwen met een onderwijsfunctie of gebouwen met een gezondheidszorgfunctie toegestaan,
behoudens bestaand gebruik.” Volgens de begripsbepalingen in artikel 1.1 LIB wordt onder gebouw
of woning tevens een woonboot verstaan. Verder moet voor de uitleg van wat verstaan moet worden
onder gebouwen met een onderwijsfunctie of gezondheidszorgfunctie volgens de begripsbepalingen
worden aangesloten bij de definities in artikel 1 van het Bouwbesluit. 151
Ingevolge artikel 2.2.1, zevende lid zijn de in het verbod bedoelde gebouwen ook toegestaan als
deze in overeenstemming zijn met een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 8.9 Wet
luchtvaart. In de Nota van Toelichting wordt voor deze zone nader toegelicht in welke situaties
afwijking van het verbod mogelijk is als het gaat om nieuwe woningen. 152 Volgens de Nota van
Toelichtingen zijn als het gaat om woningen, afwijkingen voorstelbaar als sprake is van het
opvullen van open gaten binnen aaneengesloten bebouwing, functiewijziging, herbouw van
woningen op een minder milieubelastende plaats of bouw van bedrijfswoningen. Daarbij zullen de
volgende beleidslijnen worden gehanteerd:
·

Bij herbouw van woningen wordt uitgegaan van een vervanging van één-op-één, waarbij de
vervanging elders in het beperkingengebied op een minder milieubelastende plaats moet
worden gerealiseerd en de te vervangen woning aan de voorraad moet worden onttrokken
en hier ook geen andere kwetsbare bestemming wordt gerealiseerd.
· Voor een bedrijfswoning moet de noodzaak worden aangetoond.
· Bij de opvulling van open gaten wordt een onderscheid gemaakt tussen open gaten in
lintbebouwing en open gaten in stedelijk of dorpsgebied. Wat betreft lintbebouwing wordt
daarbij een maximum gehanteerd van 3 woningen per gat en bij bestaand stedelijk gebied of
dorpskommen een maximum van 25 woningen.
· Bij functiewijzigingen waarbij een in het artikel bedoeld of genoemd gebouw gewijzigd
wordt in een ander type bedoeld of genoemd gebouw (bijvoorbeeld de omzetting van een
school in appartementen) moet de wenselijkheid worden aangetoond. Deze wenselijkheid
kan er bijvoorbeeld in bestaan dat het bestaande gebouw om architectonische of
cultuurhistorische redenen behouden moet blijven. Er geldt dan een maximum van 25
woningen of appartementen. Wordt het gebouw gesloopt dan is het gestelde over open
gaten van kracht.
· Bij grootschalige herstructurering van stedelijk gebied binnen het beperkingengebied geldt
als uitgangspunt dat een verklaring van geen bezwaar kan worden verleend als de
herstructurering niet leidt tot een vergroting van de woningvoorraad binnen dat gebied.
Verzoeken om een verklaring van geen bezwaar die vallen binnen de aangegeven grenzen kunnen in
beginsel namens de betrokken ministers worden afgehandeld. In andere gevallen is, zo staat aan het
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slot van deze passage beschreven, het verlenen van een verklaring van geen bezwaar niet
uitgesloten maar is nadere besluitvorming door de minister vereist. 153
4.4.

De doorwerking in bestemmingsplannen

Met de integratie van alle ruimtelijke maatregelen in één besluit is beoogd om de eenduidige
implementatie van het beleid rond Schiphol te waarborgen. Op grond van artikel 8.8 Wlv zijn
gemeenten verplicht binnen een jaar na de inwerkingtreding van het besluit hun
bestemmingsplannen in overeenstemming te brengen met het LIB. Zolang er geen sprake is van een
bestemmingsplan dat in overeenstemming is met het LIB, geldt het besluit als een
voorbereidingsbesluit. De inzet van het eerste luchthavenindelingbesluit Schiphol als planologisch
instrument is nadrukkelijk bedoeld om de bestaande situatie te conserveren en niet om deze te
veranderen.154
De bevoegdheid om bestemmingsplannen vast te stellen blijft onveranderd bij de gemeenten liggen.
De wetgever erkent dat de bevoegdheid van gemeenten omtrent hun beleidskeuzen door de
verplichting het bestemmingsplan aan het LLIB aan te passen wordt ingeperkt, maar voorziet hier
geen grote problemen, vooral omdat er geen andere regels worden gesteld dan die regels die strikt
noodzakelijk zijn vanwege de aanwezigheid van de luchthaven: “In het luchthavenindelingbesluit
worden alleen regels opgenomen die noodzakelijk zijn in verband met de aanwezigheid van de
luchthaven. Het besluit zal de mede-overheden zo veel mogelijk (uitwerkings)vrijheid bieden.
Daarmee wordt al voor een belangrijk deel bereikt dat het besluit niet onnodig klemt.” 155
Hoewel de wetgever van mening is dat het besluit niet onnodig klemt, is er toch ook de
mogelijkheid om van het LIB af te wijken: “Het blijft echter mogelijk dat in bijzondere gevallen de
belangen die het besluit behartigt, ook voldoende gediend worden zonder dat aan het besluit strikt
de hand gehouden wordt. Voor die gevallen is in artikel 8.9 Wet luchtvaart, derde tot en met vijfde
lid, van de wet de in het ruimtelijk-ordeningsrecht gebruikelijke regeling opgenomen van een
afwijkingsmogelijkheid met een verklaring van geen bezwaar.”156 In het LIB is deze mogelijkheid
opgenomen in artikel 2.2.1, zevende lid van het besluit, waarin is bepaald dat in afwijking van de
verbodsbepalingen de daarin bedoelde gebouwen ook zijn toegestaan indien dat in
overeenstemming is met een verklaring van geen bezwaar.157
Het blijkt dat deze bepaling in het LIB vooral van betekenis wordt geacht in relatie tot de
verplichting een bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met het LIB.158 Nu de
mogelijkheid om op basis van een verklaring van geen bezwaar van het LIB af te wijken reeds in
artikel 8.9 van de wet zelf is verwoord, heeft de bepaling in dit zevende lid volgens de wetgever een
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Dit was bij de invoering van het besluit de minister V&W en de minister van VROM. In de huidige
constellatie is dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, ministerie I&M.
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Kamerstukken II 2000/01, 27603, nr 3, p. 11.
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Kamerstukken II, 2000/01, 27603, nr.3, p. 12. Hierover kan worden gezegd dat de verbodsbepalingen zoals
die uiteindelijk in het LIB zijn opgenomen nagenoeg geen uitwerkingsvrijheid laten.
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Stbl. 2002, 591, p. 22.
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In paragraaf 2.6 van dit rapport is toegelicht, dat de figuur van de verklaring van geen bezwaar bij de
invoering van de Schipholwet en het LIB weliswaar gebruikelijk was, maar inmiddels in de
systematiek van de ruimtelijke ordening is afgeschaft.
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Stbl. 2002, nr. 591, p. 27.
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tweeledige functie. 159 In de eerste plaats biedt deze bepaling de mogelijkheid om een situatie waarin
aan een bepaalde ontwikkeling in afwijking van het bestemmingsplan met toepassing van een
verklaring van geen bezwaar ex artikel 8.9 Wlv medewerking is gegeven ook overeenkomstig te
bestemmen. In de tweede plaats is deze bepaling volgens de wetgever noodzakelijk met het oog op
de voorbereidingsbescherming van het LIB. Indien er geen bestemmingsplan is dat in
overeenstemming is met het LIB, kan op grond van deze verklaring een gebouw waarvoor een
verklaring van geen bezwaar is afgegeven alsnog in overeenstemming met het besluit worden
geacht en is voor dat gebouw aanpassing van het bestemmingsplan vooruitlopend op de
eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan niet meer noodzakelijk. Met het oog op de
doorwerking in het bestemmingsplan is het belangrijk, zo wordt gesteld, dat de regels van het
besluit voldoende precies geformuleerd zijn.
De handhaving van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol wordt bij de gemeenten neergelegd. 160
De wetgever verwacht dat de handhaving van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol ligt besloten
in de handhaving van bestemmingsplannen. De wetgever verwacht een proactieve rol van de
gemeenten. De handhaving van gemeentebesturen richt zich volgens de wetgever zowel op het
toezicht op de naleving als op het toezien op de beëindiging van geconstateerde overtredingen. 161
Genoemd wordt in dit verband de bevoegdheid van de gemeente om bestuursrechterlijke sancties op
te leggen (zoals een dwangsom) en het toepassen van bestuursdwang. Dit laat onverlet het
gebruikelijke toezicht van de (destijds) Vrom-inspectie op de uitvoering van de wet en regelgeving
door de gemeenten. 162
De wetgever erkent dat de regelgeving vanwege het LIB tot schade kan leiden. In de Wet luchtvaart
is voorzien in een mogelijkheid van schadevergoeding. Ingevolge artikel 8.31 Wlv komt schade die
redelijkerwijze niet voor rekening mag komen van de benadeelde en waarvan de vergoeding niet of
op niet voldoende wijze is verzekerd, voor rekening voor het Rijk. Om in de kosten van deze
regeling te voorzien wordt op grond van artikel 77 van de Luchtvaartwet een heffing geheven. 163 Dit
is de zogenaamde geluidsheffing burgerluchtvaart. Omdat het LIB via de gemeentelijke
bestemmingsplannen doorwerkt, kan schade zich ook uitdrukken als schade ten gevolge van de
bepalingen van een bestemmingsplan. In dat geval is sprake van planschade en is afdeling 6.1 Wro
van toepassing. In artikel 8.31, derde lid Wlv is geregeld dat als een beroep gedaan wordt of kan
worden op de schadevergoeding vanwege het rijk als bedoeld in het eerste lid, afdeling 6.1 Wro
buiten toepassing blijft.
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Stb. 2002, nr. 591, p. 12.
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Uitsluitend het verbod ingevolge artikel 8.12 Wlv, te weten het verbod op het plaatsen van objecten
waarvoor geen vergunning nodig is, maar die de voorschriften ten aanzien van de maximale hoogte
overschrijden, kan volgens de wetgever binnen dit regime niet door gemeenten worden gehandhaafd.
Hiervoor blijft het rijk het bevoegde gezag.
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Stbl. 2002, nr. 591, p. 23.
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Hiervoor geldt echter dat sinds de reorganisatie van de departementen en de oprichting van de inspectie
Leefomgeving en Milieu in plaats van de VROM-inspectie geen deel meer wordt genomen aan het
bestuurlijk vooroverleg als bedoeld in artikel 3.8 Wro.
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Artikel 77 Luchtvaartwet is inmiddels vervallen. De geluidsheffing is nu neergelegd in artikel 8a.38 van de
Wet luchtvaart.
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4.5.

Slotbeschouwing

Het LIB behelst de ruimtelijke maatregelen die gelet op internationale verplichtingen vereist zijn in
verband met de vliegveiligheid alsmede maatregelen die van rijkswege noodzakelijk worden geacht
met het oog op externe veiligheid en geluidbelasting in de nabijheid van de luchthaven. Het LIB is
uitdrukkelijk beoogd als een planologisch instrument. De regelgeving vindt zijn doorwerking in de
bestemmingsplannen van gemeenten. Daarmee is ook de handhaving van de regelgeving
gewaarborgd, want, zo is de gedachte, in handen van de gemeenten gelegd.
Het LIB moet een bijdrage leveren aan de dubbele doelstelling van het Schipholbeleid, waarbij de
luchthaven naar eigen inzicht mag groeien binnen de door de overheid gestelde milieugrenzen en
door de gevolgen van het gebruik van de luchthaven te beperken in termen van het aantal mensen
dat hierdoor wordt getroffen. Het LIB is daarmee de tegenhanger van het luchthavenverkeersbesluit,
het andere uitvoeringsbesluit op grond van de Wet luchtvaart, dat juist is gericht op het beheersen
van de gevolgen van het gebruik van de luchthaven door grenzen te stellen aan de milieuhinder die
de luchthaven mag veroorzaken. Het LIB heeft een beperktere reikwijdte dan het
Luchthavenverkeerbesluit. Het LIB richt zich uitsluitend op de gevolgen in termen van externe
veiligheid en geluidbelasting. Het Luchthavenverkeerbesluit ziet ook op andere milieu-aspecten.
Het LIB is conserverend van aard en gericht op een standstill ten opzichte van de situatie zoals die
onder de PKB Schiphol en omgeving aan de orde was. Het principe van een gelijkwaardig
beschermingsniveau is bij de vaststelling van de grenzen van het beperkingengebied en de
daarbinnen te onderscheiden zones en de aan de gronden binnen deze zones op te leggen
beperkingen het uitgangspunt geweest en zal ook bij opeenvolgende besluiten uitgangspunt zijn. De
uitwerking van dit principe in het LIB is de aanwijzing van een veiligheidsloopzone (zone 1) en een
geluidsloopzone (zone 2), en een veiligheidszone (zone 3) en een geluidzone (zone 4). Voor zone 1
en 2 geldt een verbod op gebouwen met uitzondering van bestaand gebruik van gebouwen met een
kantoorfunctie of bedrijven, voor zone 3 geldt een verbod op gebouwen, met uitzondering van
bestaand gebruik en voor zone 4 geldt een verbod op gevoelige gebouwen, zoals woningen,
gebouwen met een onderwijsfunctie en gebouwen met een gezondheidszorgfunctie.
Volgens de wetgever is voorkomen dat het LIB onnodig klemt, aangezien alleen regels zijn
opgenomen die met het oog op externe veiligheid en geluidbelasting noodzakelijk worden geacht.
Het is volgens de wetgever echter mogelijk dat in bijzondere gevallen de belangen die het besluit
behartigt ook voldoende gediend worden zonder dat aan het besluit strikt de hand gehouden wordt.
Daartoe is de mogelijkheid van een verklaring van geen bezwaar in artikel 8.9 van de Wet
luchtvaart opgenomen. De minister is hiervoor het bevoegde gezag. In het LIB is opgenomen dat
gebouwen ook zijn toegestaan indien dat in overeenstemming is met een verklaring van geen
bezwaar als bedoeld in artikel 8.9 Wet luchtvaart. De betekenis hiervan in het LIB moet volgens de
wetgever vooral gezien worden in relatie tot de noodzaak de bestemmingsplannen in
overeenstemming te brengen met het LIB. Desalniettemin zijn in de Nota van Toelichting
beleidslijnen opgenomen voor zover het de mogelijkheid van nieuwe bedrijven en kantoren in de
veiligheidszone betreft en nieuwe woningen in de geluidzone. Voor gevallen die niet binnen deze
beleidslijnen vallen is ook een verklaring van geen bezwaar mogelijk, maar dient daarover een
nadere afweging te worden gemaakt. Voor de figuur van de verklaring van geen bezwaar geldt dat
deze, hoewel bij de invoering van de Schipholwet en het LIB in de ruimtelijke ordening
gebruikelijk, deze onder invloed van een veranderde sturingsfilosofie inmiddels is afgeschaft.
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Nu in dit hoofdstuk gedetailleerde kennis is verkregen over de inhoud van het LIB, wordt in het
volgende hoofdstuk de uitvoering van het LIB door de gemeenten en de toepassingspraktijk van de
verklaring van geen bezwaar aan een nadere beschouwing onderworpen.
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5.

TOEPASSINGSPRAKTIJK

5.1.

Inleiding

In het voorgaande hoofdstuk is het juridische regime ten aanzien van de ruimtelijke indeling rond de
luchthaven Schiphol uiteengezet dat op grond van het LIB in samenhang met de Wlv van kracht is.
In dit hoofdstuk wordt de toepassingspraktijk van het ruimtelijke regime sinds de inwerkingtreding
er van per 20 februari 2003 beschreven.
De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. Eerst wordt beschreven hoe gemeenten de wettelijke
verplichting van artikel 8.8 Wlv uitvoeren en tegen welke problemen zij daarbij aanlopen.
Vervolgens wordt ingegaan op de vraag hoe in de praktijk verklaringen van geen bezwaar worden
aangevraagd en welke problemen initiatiefnemers, gemeenten en het Rijk hierbij ervaren. In dit
verband wordt tevens ingegaan op de beleidspraktijk van de verklaring van geen bezwaar (vvgb).
Vervolgens wordt ingegaan op de interbestuurlijke relaties en de knelpunten die gemeenten en Rijk
hierbij ervaren.
De laatste paragraaf is een beschrijvende conclusie, die opsomt welke problemen zich met het oog
op een effectieve en efficiënte besluitvorming in de praktijk onder het regime van het LIB
voordoen.
5.2.

De uitvoering van artikel 8.8 Wlv

Het LIB bestaat uit een aanwijzing van het beperkingengebied enerzijds en bijbehorende
verbodsbepalingen anderzijds. Op grond van artikel 8.8 Wlv zijn gemeenten verplicht hun
bestemmingsplannen in overeenstemming te brengen met het LIB. De vertaling van het LIB in het
bestemmingsplan kan op twee manieren worden aangepakt. De eerste is om bij het opstellen van
een bestemmingsplan te toetsen aan de regelgeving van het LIB en als het bestemmingsplan geen
ontwikkelingen mogelijk maakt die met het LIB in strijd zijn, het LIB verder buiten beschouwing te
laten en niet expliciet in het bestemmingsplan te verwerken. Het bestemmingsplan kan dan geacht
worden, in elk geval in materiële zin, in overeenstemming te zijn met het LIB.
De bovenbeschreven aanpak houdt echter in dat uit het bestemmingsplan zelf niet blijkt dat het
plangebied in het beperkingengebied van het LIB is gelegen. 164 Om die reden wordt
zekerheidshalve toch vaak een andere aanpak gevolgd, waarbij door middel van algemene
gebiedsaanduidingen (voorheen door middel van dubbelbestemmingen) het beperkingengebied op
de planverbeelding wordt aangegeven en in de planregels de geldende beperkingen van het LIB één
op één worden overgenomen met de kanttekening dat afwijking van die beperkingen toegestaan is
in overeenstemming met een verklaring van geen bezwaar. Vooral voor plannen met een relatief
klein plangebied en de zogenaamde postzegelplannen leidt deze aanpak tot een ogenschijnlijk zware
planregeling, omdat er behalve de primaire bestemmingen nog zeker twee, maar soms ook drie
algemene aanduidingsregels volgen vanwege het LIB. 165
164

In principe is dat niet erg, omdat bij afwijkingen van het bestemmingsplan beleid en regelgeving van
hogere overheden in acht dient te worden genomen en bovendien het Lib ingevolge artikel 8.8, lid 2
Wlv geldt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 Wro.
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De standaard werkwijze van de gemeenten Amstelveen en Aalsmeer is om in bestemmingsplannen per
soort beperking een gebiedsaanduiding op te nemen (Luchtvaartverkeerzone-LIB-artikel 2.2.1,
Luchtvaartverkeerzone-LIB-artikel 2.2.2 en/of Luchtvaartverkeerzone-LIB-artikel 2.2.3), waarbij in
de regels wordt verwezen naar een bijlage met een kaart van het beperkingengebied met de bepaling
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Een ander probleem dat zich ten aanzien van de doorwerking van het LIB in bestemmingsplannen
voordoet is dat feitelijk geen gebruik gemaakt kan worden van flexibiliteitsbepalingen, omdat,
zolang voor een ontwikkeling geen verklaring van geen bezwaar (vvgb) is verkregen, in het
bestemmingsplan niet op die ontwikkeling vooruit gelopen kan worden. Het maakt daarbij niet uit
of in het bestemmingsplan de voorwaarde van een vvgb wordt opgenomen en een hoge mate van
zekerheid bestaat over de haalbaarheid van een vvgb gelet op het beleidskader van het LIB. Onlangs
is door de bestuursrechter bevestigd, dat bestemmingsplannen waarin flexibiliteitsbepalingen zijn
opgenomen om, onder voorbehoud van een vvgb, bepaalde ontwikkelingen mogelijk te maken, niet
in overeenstemming zijn met de Wet luchtvaart.166
Dit betekent dat gemeenten voor gebieden in het beperkingengebied geen gebruik kunnen maken
van de flexibiliteitsinstrumenten die de Wro kent en geen ontwikkelplannen kunnen worden
gemaakt, indien de betreffende ontwikkelingen onder meer ook zien op met het LIB strijdige
bestemmingen en gebruik. Uit te werken bestemmingen en wijzigingsbevoegdheden zijn hiermee
eigenlijk zo goed als onmogelijk om in een bestemmingsplan op te nemen. Dit vereist dat alle
projecten, ongeacht de mate van complexiteit, aan de voorkant reeds tot in detail zijn uitgewerkt,
voordat daarover een planologisch besluit kan worden genomen, en bovendien dat het planologische
besluit in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning dient te worden genomen, omdat, gelet
op het bepaalde in artikel 8.9 Wlv alleen dan een vvgb kan worden verkregen. 167
De figuur van de omgevingsvergunning is echter lang niet altijd de meest geschikte figuur om aan
gebiedsontwikkelingen vorm te geven, zeker niet als het om complexere ontwikkelingen gaat,
waarbij het om meerdere gebouwen/bouwwerken gaat en ook openbaar gebied en voorzieningen
dat ter plaatse de beperkingen gelden zoals bedoeld in het Lib. In de specifieke gebruiksregels
worden vervolgens de beperkingen van het Lib herhaald en afgesloten wordt met de regel dat via
omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de gebruiksregels, indien een verklaring van geen
bezwaar ex artikel 8.9 Wet luchtvaart is afgegeven.
166

Bij uitspraak van 13 augustus 2014166 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in het
beroep tegen het bestemmingsplan “Zwanenburg”, vastgesteld op 13 juni 2013 door de raad van de
gemeente Haarlemmermeer, uitgesproken dat de woningbouw die door toepassing van de
wijzigingsbevoegdheden van het bestemmingsplan mogelijk wordt in strijd is met artikel 8.8 van de
Wet luchtvaart, omdat dit artikel, anders dan artikel 8.9 Wet luchtvaart, niet de mogelijkheid biedt
om van het Luchthavenindelingbesluit Schiphol af te wijken bij het vaststellen van een
bestemmingsplan dat voorziet in ontwikkelingen die in strijd zijn met dat besluit. Indien
woningbouw wenselijk is dient deze met een omgevingsvergunning op grond van artikel 2.12, eerste
lid, onder a, onder 20 of 30, van de Wabo en een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel
8.9 Wet luchtvaart te worden gerealiseerd, aldus de Afdeling.
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De omstandigheid dat alleen in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning een vvgb kan worden
verleend, leidt ook tot problemen als het gaat om objecten die op basis van het LIB als gevoelige
gebouwen worden aangemerkt, maar die niet vergunningplichtig zijn in het kader van de Wabo. Dit
probleem doet zich bijvoorbeeld voor in de gemeente Aalsmeer, waar binnen het beperkingengebied
van oudsher vele woonarken gelegen zijn. In beginsel is elke verbouwing, vervanging of
verplaatsing van een woonark in strijd met het LIB. Hoewel vvgb’s worden gevraagd én verleend,
kunnen vraagtekens worden gezet bij de juridische geldigheid van deze besluiten, nu de toestemming
voor de betreffende activiteiten op grond van de gemeentelijke woonarkenverordening wordt
gegeven en (vooralsnog althans) de woonarken niet omgevingsvergunningplichtig worden geacht.
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worden gerealiseerd. Voor die ontwikkelingen, waarbij vaak ook gefaseerd wordt ontwikkeld en
gebouwd, blijft het bestemmingsplan het meest geijkte instrument.168
In het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van het door
de Tafel van Alders geadviseerde nieuwe normen- en handhavingstelsel is tevens de mogelijkheid
opgenomen om een verklaring van geen bezwaar af te geven op bestemmingsplanniveau. Dat lijkt
een belangrijke verbetering. In de toelichting is echter opgenomen dat een bestemmingsplan
voldoende concreet en toetsbaar moet zijn om een vvgb te kunnen verkrijgen. Als dat niet het geval
is moet de aanvraag worden geweigerd.169 Of hiermee een oplossing wordt geboden voor de
hiervoor gesignaleerde problematiek zal afhankelijk zijn van de wijze waarop door het rijk invulling
gegeven wordt aan de eis van voldoende concreet en toetsbaar.

5.3.

De procedure van de verklaring van geen bezwaar

Door artikel 8.9 Wlv, eerste lid, is verzekerd dat bij afwijkingen van het bestemmingsplan met
toepassing van artikel 2.12, onder a. onder 20 of 30 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht het LIB in acht genomen moet worden. Op grond van artikel 8.9, derde lid Wlv kan
bij het verlenen van die omgevingsvergunning van het LIB worden afgeweken, indien daarvoor een
verklaring van geen bezwaar is verleend.
Een verklaring van geen bezwaar (vvgb) wordt, gelet op lid 1, artikel 8.9 Wlv afgegeven in het
kader van een aanvraag omgevingsvergunning. De vvgb wordt aangevraagd bij de inspectie
Leefomgeving en Transport.170 Sinds kort kan de aanvraag digitaal worden ingediend. Afhankelijk
van de soort aanvraag (afwijking van de beperkingen ingevolge artikel 2.2.1, LIB, 2.2.2 LLIB of
2.2.3 LIB) moet op het aanvraagformulier bepaalde informatie verstrekt worden. In alle gevallen
moeten gegevens worden verstrekt over de aanvrager van het project, de aanvraag
omgevingsvergunning en de gegevens van het geldende bestemmingplan, waarbij gevraagd wordt
naar het geldende bestemmingsplan, de datum van vaststelling en de geldende bestemmingen. 171 De
168

Soms geldt ook dat het juist met het oog op het beleidskader van het Lin gewenst is om een vvgb af te
kunnen geven op het niveau van een bestemmingsplan, namelijk om bij een vervanging van een
bestaand gevoelig gebouw op een andere plaats te verzekeren dat op de oorspronkelijke plek niet
opnieuw een gevoelige functie terug komt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verplaatsingen van
woonarken in Aalsmeer. De gemeente hanteert een restrictief beleid en ziet het verplaatsen van een
ligplaats graag gepaard gaan met het vervallen van de oorspronkelijke ligplaats. Dit is alleen in het
kader van een bestemmingsplan te regelen. Bij besluit van 10 juni 2015, kenmerk 112831, heeft de
inspectie een vvgb op bestemmingsplan niveau afgegeven voor de verplaatsing van twee woonarken
onder verwijzing naar voornoemde motivering.
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Kamerstukken II 2014/15, 34098, nr.3, Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel Wijziging van de
Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingstelsel voor de
luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen, p.15.
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Voorheen de VROM-inspectie.

171

Uit de correspondentie over een concrete aanvraag van de gemeente Amstelveen blijkt overigens dat de
vraag naar de bestemmingsplangegevens niet helemaal juist gesteld is en dat de inspectie eigenlijk
bedoelde de gegevens ten aanzien van het op het moment van de inwerkingtreding van het
Luchthavenindelingbesluit Schiphol geldende bestemmingsplan op te vragen (Brief inspectie IL&T
aan gemeente Amstelveen, 26 november 2014, kenmerk 104448). Dat lijkt ook logischer in relatie
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overige vragen zijn afhankelijk van de verbodsbepaling waarvan ontheffing wordt gevraagd en zijn
rechtstreeks terug te voeren op de beleidslijnen die in de Nota van Toelichting zijn opgenomen als
het gaat om situaties waarin voorstelbaar is dat er in afwijking van het LIB woningen worden
toegevoegd of kantoren of bedrijven worden toegestaan.
Op het formulier is aangegeven dat aanvragen niet in behandeling worden genomen als de volgens
het formulier vereiste bijlagen niet worden meegestuurd. Het gaat dan om een afschrift van de
aanvraag omgevingsvergunningen, bouwtekeningen (voor, achter, en zij-aanzicht) en een
situatieschets. De eis van gedetailleerde bouwtekeningen wordt door gemeenten nog wel eens ter
discussie gesteld, met name indien juist om kosten te besparen en met het oog op een zo vroeg
mogelijke zekerheid over de haalbaarheid van een project, wordt gekozen voor een gefaseerde
aanvraag omgevingsvergunning. 172 In die gevallen zijn meestal nog geen gedetailleerde tekeningen
opgesteld.173
Recentelijk is gebleken dat de voorwaarde van een ingediende en ontvankelijke aanvraag
omgevingsvergunning om op een aanvraag om een vvgb te kunnen besluiten onwettig is. De
Afdeling bestuursrechtspraak heeft in een beroep van de gemeente Haarlemmermeer tegen de
staatssecretaris uitgesproken dat de wet niet het vereiste kent dat een aanvraag om
omgevingsvergunning is ingediend alvorens een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel
8.9, derde lid, van de Wet luchtvaart kan worden ingediend. 174
De vvgb maakt deel uit van het besluit (omgevingsvergunning) waarop de verklaring ziet. Dit
betekent dat gemeenten bij het vormgeven van hun eigen besluitvormingsproces rekening moeten
houden met de beslistermijnen van de inspectie. Discussie over aanvragen tussen inspectie en
gemeente beïnvloedt ook de termijn waarbinnen gemeenten op aanvragen kunnen beslissen. De
gemeentelijke beslistermijnen komen in elk geval altijd in gevaar in het geval van bezwaar- en
beroep tegen een (afgewezen) vvgb. 175
tot het oordeel wat het bestaande gebruik als bedoeld in artikel 2.2.1, lid 5 LIB is.
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Hierbij wordt eerst eerst alleen de activiteit strijd regels ruimtelijke ordening aangevraagd en in dat kader
een vvgb. Pas als de vvgb ontvangen is en de omgevingsvergunning voor handelen in strijd met de
ruimtelijke ordening verleend is, worden de overige activiteiten aangevraagd.
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Het is ook niet helemaal duidelijk welk belang de inspectie hecht aan de bouwtekeningen in het
afwegingsproces over de mogelijkheid van een vvgb. In een Amstelveense casus nam de inspectie in
elk geval het standpunt van de gemeente over, dat het indienen van een bouwtekening in elk geval
achterwege kon blijven totdat er een voornemen tot een besluit bekend was (najaar 2014, kenmerk
inspectie: 104448).
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Een verleende vvgb maakt voor bezwaar en beroep deel uit van het besluit waar de verklaring op ziet.
Tegen een geweigerde verklaring van geen bezwaar kan door belanghebbenden (ook de gemeente)
bezwaar en beroep worden ingesteld. De inspectie heeft een interne bezwarencommissie. Deze wordt
samengesteld uit drie leden. De rol van onafhankelijk voorzitter wordt hierin opgenomen door de
teamleider van de inspecteurs. De overige twee leden zijn inspecteurs, waarvan de één de inspecteur
is die het primaire besluit heeft genomen en de andere degene is bij wie de voorbereiding van de
beslissing op bezwaar is gelegd. In beginsel dient binnen zes weken na het verstrijken van de
bezwarentermijn op een bezwaarschrift te worden besloten en kan de termijn met nog eens zes
weken worden verlengd. Indien tegen de beslissing op bezwaar beroep wordt ingesteld (en
vervolgens hoger beroep) kan het nog een aantal jaar duren, voordat er duidelijkheid is over de vvgb.
Al die tijd staat de aanvraag omgevingsvergunning in welk kader de vvgb is aangevraagd open.
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In het verleden is er altijd van uitgegaan dat vergunningen niet kunnen worden verleend zolang er
geen uitsluitsel over de vvgb is. Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State geoordeeld dat dit niet juist is met als gevolg dat een verklaring van geen bezwaar van
rechtswege geacht moet worden te zijn verleend, indien daarop niet tijdig een besluit is genomen. 176
Voor een besluit op een aanvraag om vvgb geldt derhalve, omdat in de Wlv noch in enige andere
wet anders is bepaald, ingevolge artikel 10.31, eerste lid, Awb een beslistermijn van dertien weken
en kan die termijn op grond van het tweede lid van dat artikel met ten hoogste dertien weken
worden verlengd. Indien op de uiterste beslisdatum (rekening houdend met een eventuele
opschorting van de beslistermijn als bedoeld in artikel 4:15, eerste lid, van de Awb) geen besluit is
genomen, is ingevolge artikel 10.31, vierde lid van de Awb juncto artikel 4.20b, eerste lid, van die
wet, de gevraagde beschikking van rechtswege gegeven.177
5.4.

De praktijk bij gemeenten

In het kader van een evaluatie van de effectiviteit van het LIB is niet zozeer interessant of
bestemmingsplannen in overeenstemming zijn met het LIB (hiervoor is immers aangegeven dat er
eigenlijk maar één manier is om een bestemmingsplan met het LIB in overeenstemming te brengen
en dat is door de verbodsbepalingen van artikel 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.3 integraal over te nemen), maar
veel meer hoe gemeenten omgaan met de mogelijkheid van een verklaring van geen bezwaar en hoe
zij in de afweging of aan ruimtelijke ontwikkelingen wordt meegewerkt de belangen die het LIB
beoogt te behartigen meewegen.
In de beleidspraktijk van gemeenten spelen de beleidslijnen van de Nota van Toelichting een
belangrijke rol. De beleidslijnen geven een indicatie over de ontwikkelruimte die gemeenten hebben
en waarvan zij, ongeacht de uit artikel 2.2.1 LIB voortvloeiende beperkingen, in het contact met
aanvragers en initiatiefnemers of bij het vorm en inhoud geven aan het toekomstig
ontwikkelperspectief voor een gebied kunnen uitgaan. De eerste toets in de gemeentelijke praktijk is
dan ook altijd de vraag of er sprake is van een situatie zoals beschreven in de Nota van Toelichting.
In dat geval is een vvgb in beginsel haalbaar. Uit een analyse van bijvoorbeeld de aanvragen om
een vvgb die in de periode 2010 tot en met 2014 door de gemeente Aalsmeer zijn ingediend, kan
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Uitspraak 201403731/1/A1, Raad van State, 24 juni 2015, Volgens de Afdeling vindt het betoog van de
staatssecretaris dat de verklaring van geen bezwaar moet worden aangemerkt als een verklaring van geen
bedenkingen als bedoeld in artikel 2.27 Wabo, zodat geldt dat zonder de verklaring geen vergunning kan
worden verleend, geen steun in de wet.
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Overigens was het uitblijven van een reactie op een verzoek om een principebeoordeling van de gemeente
Haarlemmermeer van 2 november2011 aanleiding tot dit conflict. Op verzoek van de inspectie
diende de gemeente in het kader van de gevraagde principebeoordeling
een ingevuld
aanvraagformulier voor een verklaring van geen bezwaar in. De Afdeling bestuursrechtspraak van de
raad van State oordeelde dat – ongeacht hoe de gemeente er toe is gekomen om het
aanvraagformulier in te dienen en het aanvankelijke doel mogelijk een principebeoordeling was –
met het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier wel degelijk wordt voldaan aan
artikel 4:2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Awb, waarin is bepaald dat een aanvraag ten minste
een aanduiding moet bevatten van de beschikking die wordt gevraagd, zodat het formulier niet
anders kan worden opgevat dan dat het college een aanvraag als bedoeld in artikel 1:3, derde lid, van
de Awb, gelezen in verbinding met artikel 4:1 van die wet heeft ingediend bij het daartoe bevoegde
gezag.
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worden afgeleid dat het in de overgrote meerderheid van de aanvragen gaat om ontwikkelingen met
een zeer beperkte ruimtelijke impact waarover gegeven de beleidslijnen van de Nota van
Toelichting geen enkele discussie bestaat.178
Het ging hierbij om verzoeken om (allen verleend):
(in de geluidzone zone 4)
· het vergroten van de woning (5x);
· het vervangen van een woning (18 x);
· het verplaatsen van een woning/woonark (9 x);
· het opvullen van een gat in het lint (6 x);
· het opvullen van een gat in bebouwd dorpsgebied (2 x);
(in de veiligheidszone zone 3)
· uitbreidingen van bedrijfspanden (7x) en;
· wijziging van bedrijfsactiviteiten (2 x). 179
De volgende vraag is hoe de afweging verloopt indien een ontwikkeling niet overeenkomt met één
van de situaties uit de Nota van Toelichting. In die gevallen is er minder houvast om vooraf te
bepalen of een vvgb haalbaar is. Toch blijkt er in de loop der jaren een vaste gedragslijn te zijn
ontwikkeld tussen gemeenten en inspectie, waarbij ook aan ontwikkelingen die niet binnen één van
de beleidslijnen van de Nota van Toelichting passen, in de meeste gevallen toch ook als passend
binnen het beleidskader medewerking wordt gegeven.180 Er tekent zich door de jaren heen een
patroon af, dat altijd een volledige afweging wordt gemaakt, indien de beleidslijnen niet strikt aan
de orde zijn.
Bijvoorbeeld:
· besluit van 30 augustus 2005, vvgb voor het toevoegen van 56 woningen op het voormalige
CTAV-terrein in de dorpskern van Aalsmeer. Van deze woningen waren er 43 binnen zone 4
van het LIB geprojecteerd, fors meer dan bij een strikte toepassing van de beleidslijnen
178

In deze periode is uiteindelijk slechts twee keer de gevraagde vvgb geweigerd. In het ene geval, omdat de
gemeente een verzoek om een vvgb had ingediend in het kader van het voornemen een
persoonsgebonden gedoogbeschikking af te geven voor een illegale woonsituatie, en de inspectie
oordeelde dat de gemeente diende te handhaven en in het andere geval, omdat het verzoek
betrekking had op een inpandige verbouwing van reeds eerder met een vvgb gerealiseerde
appartementen en door de splitsing het in de Nota van Toelichting genoemde getal van 25 woningen
werd overschreden. Hierover loopt inmiddels een beroepsprocedure bij de bestuursrechter. Zie ook
paragraaf 5.5.
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Eén verzoek betrof een aanvraag om vvgb naar aanleiding van het voornemen een illegale woonsituatie
vanwege de bijzondere omstandigheden in dat geval te gedogen. Deze is geweigerd, vanwege het
juridische argument dat de wet het niet toelaat in het kader van gedoogbeschikkingen een vvgb af te
geven. In dezelfde periode 2010-2014 betrof het, de discussie met het ministerie over transformatie
van het door leegstand geplaagde kantorenpark Kronenburg hier buiten beschouwing gelaten, in de
gemeente Amstelveen 9 formele aanvragen. Ook hier ging het voornamelijk om vervangen van
woningen en bebouwen van open gaten in bebouwd, stedelijk gebied. Deze zijn op één na
geweigerd, waarbij de weigering betrekking had op het verzoek op een locatie met van oudsher een
woonzorgbestemming een internationale school te realiseren. Zie ook paragraaf 5.5.
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In de loop van 2014 doet zich een kentering voor en worden aanvragen vaker geweigerd. In de volgende
paragraaf wordt hierop nader ingegaan.
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·

·

·

·

·

·

·

mogelijk zou zijn. Het besluit om de vvgb te verlenen is ingegeven door het gegeven dat er
redenen kunnen zijn om in afwijking van het beleidskader als vervat in de Nota van
Toelichting medewerking te geven aan een bouwplan en dat in dit geval vanwege het feit
dat het bouwplan een goede stedenbouwkundige oplossing vormt en de geluidbelasting ter
plaatse relatief laag is, de verklaring van geen bezwaar kan worden afgegeven.
besluit van 2 mei 2005, vvgb voor de bouw van een zorgcentrum en 6 woningen in
Rijsenhout. Overwogen wordt dat geen van de genoemde criteria in de Nota van
Toelichting van toepassing is op het bouwplan, maar dat er andere redenen kunnen zijn om,
bijvoorbeeld vanwege andere zwaarwegende belangen, toch medewerking te verlenen aan
het bouwplan. Het zorgcentrum is volgens de motivering van het besluit aan te merken als
een essentiële voorziening die van belang is voor de leefbaarheid van de kern en de
geluidbelasting ter plaatse tussen de 30-35 Ke, terwijl terughoudendheid geboden is bij een
geluidbelasting van 40 Ke of meer, en het is voldoende aannemelijk dat de woningen
noodzakelijk zijn voor de financiële uitvoerbaarheid van het project.
besluit van 16 augustus 2010, vvgb voor de oprichting van een schoolgebouw inclusief
buitenschoolse opvang te Amstelveen. Het besluit ziet op de concentratie van de over 5
locaties verspreide onderwijsinstelling op één locatie binnen zone 4 van het LIB. Dit houdt
in dat twee locaties die nu buiten het beperkingengebied zijn gelegen worden verplaatst
naar de locatie binnen de zone. De beleidslijnen van de Nota van Toelichting voorzien niet
in deze casus. Het aantal leerlingen dat onderwijs krijgt op een instelling binnen zone 4
neemt toe. Overwogen wordt dat de locatie aan de rand van het beperkingengebied is
gelegen en het aantal leerlingen stabiliseert en in de toekomst geleidelijk afneemt en dat de
scholenlocatie in het verzorgingsgebied is gelegen.
besluit van 23 juni 2011, vvgb voor het vervangen en uitbreiden van een woningcomplex
van 43 woningen naar 62 woningen in Aalsmeer. Op deze casus is strikt genomen geen
beleidslijn van toepassing. Overwogen wordt dat uitvoering van het project een verbetering
van een in slechte staat verkerend woningcomplex betekent en bijdraagt aan het behoud
van de leefomgeving, waarbij de bestaande architectonische kwaliteit terugkeert t in het
nieuwe complex. Geconcludeerd wordt dat het verzoek op grond van deze overwegingen
past binnen het beleidskader van het LIB.
besluit van 4 december 2012, vvgb voor de omzetting van 42 bedrijfswoningen in
burgerwoningen in Ter Aar. Strikt genomen is er geen beleidslijn die voorziet in de
omzetting van bedrijfswoningen naar burgerwoningen. Desalniettemin wordt overwogen
dat de geluidhindersituatie en het aantal geluidgehinderden niet verandert en het verzoek
daarom past binnen het beleidskader van het LIB.
besluit van 5 december 2012, vvgb voor het bouwen van 2 groepswoningen en 22
appartementen voor begeleid wonen in Zwanenburg. Gemotiveerd wordt dat er sprake is
van het opvullen van een open gat in aaneengesloten bebouwing en dat het gebruik valt
onder ‘woonfunctie voor zorg’. Er is echter geen beleidslijn die er in voorziet dat het
opvullen van een open gat ook kan door te bouwen voor zorgfuncties.
besluit van 3 juli 2014, vvgb (na heroverweging in bezwaar) voor het verplaatsen en
herbouwen van een boerderij en de bouw van een woonschuur in Assendelft. Overwogen
wordt dat het vervangen van schuren door een schuurwoning een en ander financieel
mogelijk maakt en dat daarmee het beeld van de agrarische setting in stand blijft, zodat het
oordeel over de LIB aanvraag in een breder kader komt te staan en de redelijkheid van het
besluit opnieuw moet worden beoordeeld en een weging van alle belangen moet
plaatsvinden. Kennelijk kunnen in dit geval financiële belangen wel mede de doorslag
geven om in strijd met het beleidskader aan andere hoofdzakelijk publieke belangen meer
gewicht te geven dan aan de belangen die het LIB beoogt te behartigen. Per saldo wordt
door dit besluit de woningvoorraad uitgebreid ten opzichte van de bestaande situatie.
besluit van 25 september 2014, vvgb voor de wijziging van een kantoorpand in een school
te Amstelveen. De beleidslijnen van de Nota van Toelichting voorzien niet in deze casus.
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Medewerking aan het verzoek wordt gemotiveerd met de overweging dat de school in de
oude situatie ook al in het beperkingengebied was gevestigd en het aantal gevoelige
bestemmingen derhalve niet toeneemt, zodat de functiewijziging in overeenstemming is met
het beleidskader LIB.
Gelet op het zeer geringe aantal afwijzingen van een vvgb door de jaren heen, in elk geval in de
praktijk van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen kan worden geconcludeerd dat kennelijk het
ruimtelijke beleid van de gemeenten in overeenstemming is met het LIB en gemeenten ook zelf
terughoudendheid betrachten als het gaat om het toevoegen van nieuwe gebouwen of gevoelige
functies. Het lokaal bestuur maakt kennelijk zelf al de juiste afweging, vóórdat de vvgb wordt
aangevraagd, ook als de beleidslijnen die in de Nota van Toelichting zijn opgenomen niet strikt van
toepassing zijn op een casus en een inschatting moet worden gemaakt van de wijze waarop de
minister toepassing zal geven aan zijn discretionaire bevoegdheid op grond van artikel 2.2.1,
zevende lid LIB in samenhang met artikel 8.9, derde lid Wlv. 181
Het nagenoeg ontbreken van jurisprudentie over de afwegingen die in het kader van aanvragen om
een vvgb worden gemaakt, bevestigen de trend dat door de jaren heen gemeenten en rijk een grote
mate van overeenstemming hebben over de toepassing van het beleidskader. 182 De monitor van het
Planbureau voor de leefomgeving met het oog op het doelbereik van de SVIR geeft inzicht in de
kwantitatieve effecten van de toepassingspraktijk van de verklaring van geen bezwaar. Uit de
herhalingsmeting van 2014 blijkt dat tussen 2006 en 2010 het aantal woningen in de sloopzones
geluid en externe veiligheid sterk is afgenomen. Tussen 2010 en 2012 is het aantal woningen in
deze zones niet veranderd. Ook in het beperkingengebied externe veiligheid is het aantal woningen
tussen 2010 en 2012 niet veranderd. In het beperkingengebied geluid neemt het aantal woningen
licht toe, waarbij tussen 2004 en 2012 de jaarlijkse groei vrij constant ongeveer 0,5 procent van de
woningvoorraad bedraagt.
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Soms komt het voor dat initiatiefnemers eisen dat de gemeente een vvgb voor een bepaalde ontwikkeling
aanvraagt. In de gemeente Aalsmeer is dit regelmatig inzet van bezwaar- en beroepsprocedures
geweest. De bestuursrechter heeft tot nu de gemeente gevolgd in het standpunt dat van de gemeente
niet gevergd kan worden een vvgb aan te vragen indien zij gelet op het overige ruimtelijke beleid de
gevraagde ontwikkeling al niet wenselijk vindt (beroep met procedurenummer: 09/2298 WRO 116 G460).
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Slechts twee uitspraken kunnen worden gevonden die hierop een uitzondering vormen: 200900786/1/H1
en 200600600/1. Opvallend genoeg is in beide zaken de betreffende gemeente geen partij. Hieruit
kan worden afgeleid dat de betreffende gemeenten zich kennelijk konden vinden in de
weigeringsbesluiten, dan wel onvoldoende belang zagen bij een eventuele procedure. In de gevonden
zaken ging het in het ene geval om de bouw van een tweede bedrijfswoning en in het andere geval
om de bouw van een woning ter opvulling van het lint. In beide gevallen oordeelde de Afdeling dat
de beroepen tegen de geweigerde verklaring ongegrond waren. De Afdeling toetste daarbij
hoofdzakelijk aan de beleidslijnen in de Nota van Toelichting. De afdeling oordeelde ten aanzien van
de tweede bedrijfswoning dat terecht de afweging had mogen worden gemaakt dat het
bedrijfseconomische belang daarvan niet opwoog tegen de veiligheidsrisico’s voor een nieuwe
woning en het belang van het beperken van geluidgevoelige bestemmingen. Ten aanzien van het
mogen opvullen van een gat in het lint, oordeelde de Afdeling dat terecht was overwogen dat in de
voorliggende casus geen sprake was van een gat in het lint, aangezien de afstand tussen het
betreffende perceel en de dichtstbijzijnde bebouwing 300 meter bedroeg. Het beroep op het
gelijkheidsbeginsel slaagde volgens de Afdeling evenmin, omdat andere verklaringen voor geen
bezwaar over andere soorten van situaties gingen.
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5.5.

Interbestuurlijke relaties

Met de samenvoeging van de ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM en de samenvoeging
van de betreffende inspecties in de inspectie IL&T per 1 januari 2012 is de adviserende en
coördinerende rol van de inspectie met betrekking tot de advisering over (voorontwerp)
gemeentelijke ruimtelijke plannen afgeschaft.183 Het afschaffen van de taken van de inspectie in het
bestuurlijke vooroverleg past volgens het rijk in de nieuwe lijn die met de vaststelling op 22
november 2011 van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is ingezet in het toezicht in de
ruimtelijke ordening. 184
Het afschaffen van het vooroverleg heeft ook tot gevolg dat de mogelijkheid om over de
haalbaarheid van een vvgb vooroverleg te hebben, is komen te vervallen. Voor de gemeente
Aalsmeer was dit aanleiding om met de inspectie in overleg te treden met het doel inzichtelijk te
krijgen wanneer de afweging van de gemeente dat een verklaring van geen bezwaar haalbaar zal
zijn bij de inspectie in elk geval op instemming zal kunnen rekenen. Op het moment dat een
ontwikkeling niet overeenkomt met één van de in de beleidslijnen van de Nota van Toelichting
genoemde situaties en over zo’n ontwikkeling ook in de praktijk nog geen gedragslijn is
ontwikkeld, blijft het immers moeilijk te voorspellen hoe de afweging van de inspectie voor die
ontwikkeling uiteindelijk zal uitvallen. Het overleg met de inspectie leidde tot een constructieve
manier van samenwerking, waarbij werd overeengekomen dat de gemeente extra aandacht aan de
motivering van een aanvraag besteed als op die aanvraag de beleidslijnen van de Nota van
Toelichting niet van toepassing zijn en daarbij expliciet ook ingaat op de beleidsdoelstellingen van
het LIB. 185
In de praktijk is hierbij op basis van deze aanvullende motiveringen tussen gemeenten en inspectie
de lijn ontwikkeld dat een ontwikkeling die niet binnen de beleidslijnen past, in elk geval haalbaar
is, als aangetoond kan worden dat de status quo (het aantal gehinderden en het aantal woningen als
een afgeleide daarvan) hierdoor niet wordt aangetast en de nieuwe ontwikkeling ten opzichte van de
bestaande situatie geen toename van het aantal gehinderden met zich mee neemt.
Een recent voorbeeld is de vvgb die voor de uitbreiding en verbouwing van het Wagenerstadion (het
nationale hockeystadion in het Amsterdamse Bos) aan de Kalfjeslaan in Amstelveen is afgegeven
met de motivering dat uit de bijgevoegde onderbouwing bleek dat de uitbreiding van het stadion
geen significante effecten zou hebben op de situatie voor externe veiligheid en daarom voldaan
werd aan het beleidskader van het LIB. 186

Op basis van deze gedragslijn zijn de gemeenten in de meeste gevallen in staat om zelfstandig tot
een gemotiveerd en betrouwbaar standpunt te komen over de waarschijnlijkheid dat een verklaring
van geen bezwaar zal worden afgegeven, ook indien een ontwikkeling niet zonder meer binnen de
beleidslijnen van de Nota van Toelichting past. Wel moet worden geconstateerd dat het
beleidskader van het LIB ontoereikend is om in het kader van meer complexe en grootschaliger
vraagstukken tot een integrale, gebiedsgerichte aanpak van de problematiek te komen.
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Brief directeur-generaal Ruimte, drs. C.B.F. Kuijpers, Kenmerk IENM/BSK-2011/168837.
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Zie voor een nadere beschouwing hierover paragraaf 2.6 van dit onderzoek.
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Besprekingsverslag van 21 mei 2012 van ambtelijk overleg op 9 mei 2012.

186

Besluit van 5 juni 2015, kenmerk 111799.
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Zo worstelt de gemeente Amstelveen met een aanzienlijke leegstand van kantoren op de
kantorenlocatie Kronenburg, dat midden in de geluidzone (zone 4) van het beperkingengebied is
gelegen en waarvoor geldt dat in beginsel geen gevoelige gebouwen mogen worden toegevoegd.
Kronenburg is met 156.000 m2 kantoren de grootste kantorenlocatie van Amstelveen. De
kantoorpanden hebben grote volumes, die anno nu slecht verhuurbaar blijken. Het gebied heeft last
van concurrentie van de nabij gelegen en later ontwikkelde Zuid-As en van Amsterdam Zuid- Oost.
In combinatie met een aantal aflopende single-tenant huurcontracten in 2013 en 2014 is het gebied
kwetsbaar. De verwachting is, op basis van signalen uit de markt, dat de leegstand binnen enkele
jaren 50% van het kantorengebied bedraagt. Omvorming tot stedelijk gebied met een accent op
studentenhuisvesting is gezien de aard en ligging van de locatie nabij de Vrije Universiteit en naast
het studentencomplex Uilenstede één van de meest kansrijke scenario’s om het tij te keren, maar
valt als ontwikkeling volstrekt buiten het beleidskader van het LIB.

Recentelijk heeft zich een omslag voorgedaan in de interbestuurlijke verhoudingen, in zoverre dat
het door de gemeenten gehanteerde toetsingskader om te beoordelen of een vvgb haalbaar is aan
voorspellingskracht lijkt te verliezen. De inspectie lijkt de beleidslijnen van de Nota van Toelichting
nu op te vatten als beleidsregels in de zin van artikel 1:3 lid 4 van de Awb waarvan slechts bij hoge
uitzondering in zeer bijzondere omstandigheden als bedoeld in artikel 8:84 Awb kan worden
afgeweken. 187 Dit komt er in de praktijk op neer dat de inspectie niet meer de volledige afweging in
het licht van artikel 8.9 lid 5 Wlv maakt, maar strikt toetst aan de in de Nota van Toelichting
genoemde beleidslijnen.
Zo heeft de gemeente Aalsmeer voor een project dat midden in het dorpscentrum met een vvgb voor
25 woningen is gerealiseerd een vvgb aangevraagd voor het kunnen uitvoeren van een inpandige
verbouwing. De oorspronkelijk geprojecteerde luxe appartementen bleken onverkoopbaar. Overleg
met het tegenovergelegen zorgcentrum leidde tot de oplossing om een aantal appartementen te
splitsen en als woonzorgappartement in de markt te zetten. Hier bleek veel vraag naar. De vvgb
werd geweigerd, omdat het in de Nota van Toelichting genoemde maximum van 25 woningen reeds
was bereikt. Dat het om een inpandige verbouwing ging en het complex als zodanig niet werd
uitgebreid, maakte daarbij voor de inspectie niet uit.188

De voorspellingskracht is als gevolg hiervan niet alleen minder als het gaat om ontwikkelingen die
niet zonder meer binnen de beleidslijnen van de Nota van Toelichting passen, maar is ook
afgenomen als het gaat om de interpretatie van de beleidslijnen van de Nota van Toelichting als
zodanig.
In dit verband springt in de eerste plaats in het oog de discussie of de beleidslijn over open gaten
mag worden toegepast, indien de oorspronkelijke bebouwing nog niet is geamoveerd. Zo heeft de
187

In artikel 4:84 Awb is neergelegd dat een bestuursorgaan dient te handelen in overeenstemming met het
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inspectie een aanvraag voor een vvgb van de gemeente Aalsmeer geweigerd, waarbij op de locatie
van een voormalige, midden in de dorpskern gelegen scheepswerf een zestal woningen verdeeld
over drie gebouwen is voorzien, omdat er volgens de inspectie geen sprake is van een bestaand gat.
De gemeenten Amstelveen en Haarlemmermeer hebben voor vergelijkbaar projecten, waarbij het
om woningbouw op de locatie van een voormalig garagebedrijf en een voormalig bedrijfspand,
recentelijk eveneens weigeringen gekregen.189 Ook is inmiddels gebleken dat functiewijziging van
een gebouw met een gevoelige functie naar een andere gevoelige functie kennelijk alleen mogelijk
is, als het gaat om een wijziging naar woningen. De aanvraag van de gemeente Amstelveen om ter
plaatse van een voormalig woonzorgcomplex een instelling voor internationaal onderwijs te
realiseren werd om deze reden geweigerd. In deze casus is een overweging voor de weigering
tevens dat het oorspronkelijke gebouw reeds is geamoveerd, zodat de gewenste onderwijsinstelling
volgens de inspectie als een nieuwe gevoelige bestemming moet worden aangemerkt en het project
derhalve ziet op een toename van het aantal gevoelige bestemmingen in het beperkingengebied.190
Dat reeds van oudsher een gevoelige bestemming op het perceel rust doet volgens de inspectie niet
ter zake en betekent niet dat zonder meer op de betreffende locatie opnieuw een gevoelige functie
terug mag komen.

5.6.

Slotbeschouwing

In dit hoofdstuk is besproken hoe gemeenten uitvoering geven aan de verplichting hun
bestemmingsplannen in overeenstemming te brengen met het LIB en is ingegaan op de toepassing
van de verklaring van geen bezwaar in de praktijk. Ten aanzien van de wettelijke verplichting om
bestemmingsplannen in overeenstemming te brengen met het LIB, kan worden geconstateerd dat,
gelet op het feit dat het LIB slechts verbodsbepalingen kent, de wettelijke verplichting er toe leidt
dat de verbodsbepalingen, indien op het plangebied van toepassing, integraal in het
bestemmingsplan worden overgenomen. De vraag kan gesteld worden wat hiervan de meerwaarde
is, nu het LIB ingevolge artikel 8.8, lid 2 Wlv geldt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in
artikel 3.7 Wro.
Een bijkomend probleem is dat flexibiliteitsbepalingen in het bestemmingsplan niet in
overeenstemming zijn met het LIB. Dit vereist dat alle projecten, ongeacht de mate van
complexiteit, aan de voorkant reeds tot in detail zijn uitgewerkt, voordat daarover een planologisch
besluit kan worden genomen in het kader van een aanvraag omgevingsvergunning. Lang niet voor
alle gebiedsontwikkelingen is de omgevingsvergunning een passend instrument.
Ten aanzien van de toepassingspraktijk van de verklaring van geen bezwaar valt een aantal zaken
op. In de eerste plaats lijkt er een grote mate van consensus te zijn over het beleidskader van het
LIB. Gelet op het zeer geringe aantal afwijzingen van aanvragen door de jaren heen zijn gemeenten
kennelijk goed in staat om zelfstandig een betrouwbare inschatting te maken van de haalbaarheid
van een ontwikkeling binnen het beleidskader van het LIB. Nu kennelijk de uitkomsten van de
gemeentelijke afweging in de regel niet anders is dan die van het Rijk en de consensus over de
toepassing van het beleidskader in de praktijk neerkomt op een constante, zeer geringe groei van 0,5
189

Primaire besluiten van 4 februari 2015 (Helling 49, gemeente Aalsmeer), 19 juni 2015 (Vlielandstraat 1,
gemeente Amstelveen) en 17 september 2014 (Wilgenlaan, Zwanenburg, gemeente
Haarlemmermeer). In deze zaken is beroep aangetekend bij de bestuursrechter.

190

Primair besluit van 8 december 2014 (Laan van Kronenburg 12, Amstelveen). Inmiddels is in deze zaak
beroep aangetekend bij de bestuursrechter.

(64)

procent van de woningvoorraad in zone 4, en een afname c.q. standstill van de woningvoorraad in
de andere zones, zoals blijkt uit de monitor van het Planbureau voor de leefomgeving , kan de vraag
worden gesteld naar de meerwaarde van de preventieve toetsing door het Rijk, mede ook gelet op
het belang van een voorspoedige besluitvorming voor initiatiefnemers. Wel dient in dit verband
nader aandacht gegeven te worden aan de trend die in de loop van 2014 is ingezet door de inspectie
om de in de Nota van Toelichting genoemde beleidslijnen strikt toe te passen en een vvgb in
afwijking van die beleidslijnen slechts haalbaar te achten indien er sprake is van zeer bijzondere
omstandigheden als bedoeld in artikel 4:84 Awb.
Met name bij complexere en grootschaliger ontwikkelingen is de voorspelbaarheid van de
besluitvorming een probleem. De in het samenspel tussen inspectie en gemeenten ontwikkelde
staande praktijk dat een ontwikkeling die niet binnen de in de Nota van Toelichting beschreven
beleidslijnen past, in elk geval haalbaar is, als aangetoond kan worden dat deze niet leidt tot een
toename van het aantal gehinderden ten opzichte van de bestaande situatie, is ontoereikend voor de
meer complexe maatschappelijke vraagstukken die een integrale, gebiedsgerichte aanpak vragen.
Binnen het uitgangspunt van een standstill van het aantal gehinderden kan voor deze
probleemgebieden geen adequate oplossing gevonden worden.

(65)

6.

ONDERZOEKSVRAAG

In dit korte hoofdstuk wordt de onderzoeksvraag van dit rapport geformuleerd. Het hoofdstuk vormt
de schakel tussen de hoofdstukken 2 tot en met 5 enerzijds, die handelen over het (ruimtelijke)
regime voor Schiphol en de hoofdstukken 7 tot en met 9 anderzijds, die gaan over de doelstellingen
en het instrumentarium van de omgevingswet. In dit hoofdstuk wordt, gegeven de bevindingen van
de inhoudelijke hoofstukken over het schipholregime, de probleemstelling die in de inleiding van
hoofdstuk 1 is geïntroduceerd, nader toegelicht en aangescherpt. Voor een goed begrip volgt hierna
eerst een korte samenvatting van de aanleiding voor het onderzoek, het onderwerp en de
afbakening en het doel van het onderzoek. Deze samenvatting vormt de basis voor de formulering
van de hoofdvraag en de deelvragen die in de volgende hoofdstukken zullen worden behandeld.
Ook wordt stilgestaan bij de beleidsneutrale opzet van het onderzoek. De aanleiding en achtergrond
van dit onderzoek zijn in de hoofdstukken 1 tot en met 5 van dit rapport aan de orde gekomen.
Samenvattend kan het volgende daarover worden vastgesteld.
De aanstaande herziening van het LIB is de eerste aanleiding voor het onderhavige onderzoek. In
het LIB zijn ruimtelijke beperkingen opgenomen voor de omgeving van de nationale luchthaven
Schiphol. Het LIB is er op gericht de omgeving te beschermen tegen de gevolgen van het
vliegverkeer. De gemeenten in de regio achten het belangrijk dat de ervaringen van de afgelopen
jaren hierbij worden meegenomen, zodat daarop bij de herziening van het LIB kan worden
aangepast. Tegelijkertijd geldt, dat het herziene LIB te zijner tijd zal worden ingepast in het Besluit
kwaliteit leefomgeving (Bkl), Dit betekent dat tevens dat een evaluatie van het bestuurlijke regime
in het licht van de doelstellingen van de Omgevingswet gerechtvaardigd is. Dit is tot nog toe in de
beleidsvorming over het Schipholregime onvoldoende onder de aandacht geweest.
Het onderzoek richt zich op de gemeentelijke planologische besluitvorming in het
beperkingengebied rond Schiphol en de sturing daarbij door hogere overheden, in het bijzonder het
Rijk. De aandacht gaat uit naar zowel beleidsmatige sturing als de sturing via juridische normering.
Het onderzoek richt zich uitsluitend op de aspecten geluid en externe veiligheid en gaat daarmee
hoofdzakelijk over de ruimtelijke beperkingen zoals die gelden op grond van artikel 2.2.1 LIB. De
ruimtelijke beperkingen met het oog op vliegveiligheid (beperkingen ten aanzien van de hoogte van
gebouwen en beperkingen ten aanzien van de mogelijkheid van vogelaantrekkende functies) zijn
niet bij dit onderzoek betrokken. De aanpassing van deze onderdelen van het LIB is naar aanleiding
van internationale afspraken reeds in gang gezet. Vanwege artikel 2.2.1 LIB gelden er
verschillende zones: de veiligheidsloopzone (zone 1), de geluidsloopzone (zone 2), en een overige
veiligheidszone (zone 3) en een overige geluidzone. Het onderzoek richt zich in het bijzonder op
deze laatste twee zones met een speciale focus op de geluidzone aangezien het gros van de
ruimtelijke ontwikkelingen in het beperkingengebied binnen deze zone plaatsvindt.
Uit de analyse van het huidige regime voor het beperkingengebied komen een aantal knelpunten
naar voren. De belangrijkste conclusie van de analyse is dat het huidige regime niet in
overeenstemming is met het systeem van en de sturingsfilosofie in de ruimtelijke ordening. Dit is
een belangrijke constatering, aangezien de Omgevingswet bovenal ook een voortzetting is van de
trend in de ruimtelijke ordening om deze zo dicht mogelijk te brengen bij diegene die het aangaat,
meer over te laten aan gemeenten en provincies (decentraal, tenzij) en de gebruiker centraal te
stellen. Vertrouwen in de medeoverheden is hierbij het sleutelwoord. De hoofdvraag van het
onderzoek luidt daarom:
Wat is een evenwichtige juridische vormgeving van de regulering van planologische besluitvorming
binnen het beperkingengebied rond Schiphol, die beantwoordt aan de doelstellingen van de
Omgevingswet?

(66)

Om tot een antwoord op de hoofdvraag te komen, is deze hoofdvraag in een drietal deelvragen
uiteengelegd. De deelvragen worden elk in een afzonderlijk hoofdstuk van een antwoord voorzien.
De volgende deelvragen worden onderscheiden:
1. Wat is het beoogde effect van de integratie in het omgevingsrecht van één wet en wat zijn de
daarmee samenhangende doelstellingen van de Omgevingswet? Deze deelvraag wordt in
hoofdstuk 7 behandeld.
2. Wat zijn de instrumenten uit de omgevingswet om activiteiten te reguleren? Wat zijn de
karakteristieken daarvan en wat zijn de mogelijkheden van rechtsbescherming bij de
instrumenten? En welke generieke interbestuurlijke toezichtsinstrumenten zijn er? Deze
deelvraag wordt behandeld in hoofdstuk 8. De bevindingen van hoofdstuk 7 en 8 vormen de
basis voor de volgende deelvraag die luidt:
3. Welke instrumenten uit de Omgevingswet zijn in onderlinge samenhang bruikbaar om
binnen de beleidsmatige randvoorwaarden en met inachtneming van de doelstellingen van
de Omgevingswet, tot een evenwichtige juridische vormgeving van het beperkingengebied
rondom Schiphol te komen? Deze deelvraag wordt behandeld in hoofdstuk 9. Dit hoofdstuk
bevat de beschrijving van een zestal mogelijke reguleringsmodellen die zich, gegeven de
doelstellingen van de Omgevingswet en de instrumenten van de Omgevingswet in hun
onderlinge samenhang bezien aandienen. Aan de hand van een rangschikking naar de mate
van rijksinterventie en een toets aan de verbeterdoelen en beginselen van de omgevingswet
wordt in hoofdstuk negen tot een voorkeursmodel en een alternatief model gekomen. Dit
hoofdstuk is daarmee de opmaat naar het antwoord op de hoofdvraag.
De oplossingsrichting ter beantwoording van de hoofdvraag wordt in het slothoofdstuk, hoofdstuk
10, beschreven. In dit hoofdstuk wordt invulling gegeven aan de inpassing van het voorkeursmodel
en het alternatieve model voor de regulering van de planologische besluitvorming in het
beperkingengebied in het systeem van het omgevingsrecht. Een belangrijke voorwaarde bij het
onderzoek is dat het beleidsneutraal is. Inhoudelijke beleidscomponenten vallen buiten het
onderzoek.191Het onderzoek is uitdrukkelijk bedoeld als een handreiking aan de wetgever om bij de
actualisering van het LIB het reguleringsmodel in overeenstemming te brengen met het systeem van
de ruimtelijke ordening en af te stemmen op de toekomstige inpassing van het LIB in het Bkl. De
voorgestelde oplossingsrichting is passend binnen het systeem van het omgevingsrecht, in het
bijzonder het ruimtelijke ordeningsrecht, en behoudt zijn waarde, ongeacht de inhoudelijke keuzes
die nu of in de toekomst ten aanzien van de aspecten geluid en externe veiligheid worden gemaakt.
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7.

DOELEN VAN DE OMGEVINGSWET

Voordat in latere hoofdstukken inhoudelijk wordt ingegaan op de Omgevingswet, wordt eerst
ingegaan op de aanleiding voor en de doelstellingen van de Omgevingswet. Als dat namelijk
duidelijk is, dan kan men beter plaatsen waarom de regering heeft gekozen voor welke instrumenten
en hoe deze gebruikt moeten worden in het licht van de Omgevingswet.
Allereerst wordt een bondig overzicht gegeven van de geschiedenis van de Omgevingswet en de
reden om het wetgevingstraject in werking te zetten (paragraaf 1). Vervolgens wordt ingegaan op de
doelstellingen die de Omgevingswet tracht te bereiken (paragraaf 2). Bij het bereiken van de
doelstellingen heeft de regering een aantal hulpmiddelen ontworpen. Deze hulpmiddelen worden in
het kader van dit rapport aangeduid als beginselen. Deze beginselen worden eerst inleidend
behandeld (paragraaf 3). Vervolgens worden de beginselen apart behandeld; het gaat om flexibiliteit
(paragraaf 4), het uitgangspunt 'decentraal, tenzij' (paragraaf 5) en het uitgangspunt dat de
Omgevingswet is gebaseerd op vertrouwen (paragraaf 6). Dit hoofdstuk wordt afgesloten met een
bondige slotbeschouwing (paragraaf 7).
7.1.

Aanleiding

In 2009 werd voor het eerst een oproep gedaan tot integrale wijziging van het omgevingsrecht in
Nederland. Tijdens het wetgevingsoverleg over de vaststelling van de begroting van het ministerie
van VROM, dienen Tweede Kamerleden Pieper, Neppérus en Boelhouwer een motie in. 192 In de
motie verzoeken zij de regering om een 'tabula rasa-opdracht' te organiseren met als doel een
fundamentele herziening van het omgevingsrecht. Belangrijkste aanleiding voor deze motie is de
toegenomen complexiteit van ruimtelijke regelgeving en daarmee de opgelopen kosten van
juridische procedures. Bovendien is het voor burgers lastiger geworden om te overzien hoe
ruimtelijke besluiten tot stand komen.
Dit heeft uiteindelijk geleid tot het wetsvoorstel 'Regels over het beschermen en benutten van de
fysieke leefomgeving', hierna aangeduid als de "Omgevingswet".193 De regering identificeert twee
problemen die hebben geleid tot de Omgevingswet. Enerzijds worden overheid, bedrijven en
burgers geconfronteerd met uitdagingen in de fysieke leefomgeving. De verwachting is dat deze
uitdagingen in de toekomst alleen maar groter worden. Anderzijds is de huidige
omgevingsrechtelijke regelgeving complex, zoals Kamerleden Pieper c.s. ook al constateerden.
Deze complexiteit is gelegen in de inhoud van de regels. Met de kennis en ervaring van nu, zouden
verschillende regels nu anders kunnen worden geformuleerd. De regering formuleert het in de
Memorie van Toelichting als volgt:
"Ten eerste sluit de huidige wetgeving niet meer goed aan op huidige en toekomstige
ontwikkelingen. Zo richten de huidige wettelijke regels zich nog onvoldoende op duurzame
ontwikkeling en houden ze onvoldoende rekening met regionale verschillen, de behoefte aan
maatwerk in concrete projecten en het belang van vroegtijdige betrokkenheid van
belanghebbenden bij de besluitvorming over projecten.
De tweede aanleiding voor de herziening van het omgevingsrecht vormt de huidige situatie
waarin initiatiefnemers van activiteiten worstelen met veel verschillende wetten met elk hun
eigen procedures, planvormen en regels. Bevoegde gezagsinstanties beoordelen een
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initiatief niet in samenhang en integraal beleid komt niet of moeizaam tot stand. In de
afgelopen jaren zijn verbeteringen doorgevoerd, die weliswaar succesvol zijn, maar door
stapeling van wetgeving niet altijd bijdragen aan de transparantie van het stelsel. Het
huidige omgevingsrecht is dus te versnipperd en niet inzichtelijk genoeg. Bovendien ligt de
balans te veel bij zekerheid en te weinig bij groei die gericht is op duurzame
ontwikkeling."194
Belangrijker nog dan de inhoud van de regels, is de stapeling van een grote hoeveelheid regels die
sterke onderlinge verschillen kennen. Door de gelaagdheid van de regels kleven verschillende
problemen aan het huidige omgevingsrecht. Niet alleen is het geheel aan regels nu onoverzichtelijk
en daarmee niet 'klantvriendelijk', bovendien bemoeilijkt de gelaagdheid van regelgeving het sturing
geven aan amvb's. Tot slot zou implementatie van EU-regelgeving makkelijker worden, indien de
regelgeving overzichtelijker wordt.195
Een oplossing voor de problematiek in het omgevingsrecht, is een stelselwijziging. Kamerleden
Pieper c.s. noemen dit de 'tabula rasa-opdracht'. In de kamerstukken van het wetsvoorstel wordt dit
ook vaak een paradigmawisseling genoemd. Hoe men het ook wil noemen, het uitgangspunt is
hetzelfde: het verbouwen van het bestaande stelsel is niet voldoende, maar men moet 'from scratch'
een nieuw omgevingsrechtelijk stelsel opbouwen.
Het is niet eenvoudig om een stelsel te wijzigen dat jarenlang gestaag is gegroeid en ontwikkeld.
Dat vergt aan de ene kant nieuwe regelgeving en aan de andere kant een nieuwe bestuurscultuur.
Sleutelwoorden voor de vernieuwde bestuurscultuur zijn samenwerking en vertrouwen; niet alleen
tussen overheid, burgers en bedrijven, maar ook tussen overheden onderling. Over samenwerking
schrijft de regering het volgende:
"Tegelijkertijd erkent de regering dat wetgeving nooit voldoende is voor een dergelijke
paradigmawisseling. Het vraagt ook een andere bestuurscultuur, en een andere, meer op
samenwerking gerichte manier van werken van alle spelers in het veld. Dat geldt binnen
overheden, tussen overheden, tussen overheden en spelers in de fysieke leefomgeving en
tussen spelers in de fysieke leefomgeving. Het sluit ook aan bij de opkomst van de
«energieke samenleving» met autonome burgers en vernieuwende bedrijven. Daarom wordt
flink geïnvesteerd in andere overheden via Nu al Eenvoudig Beter. Ook met de Crisis- en
herstelwet wordt deels vooruitgelopen op het toekomstige stelsel."196
Naast samenwerking is ook vertrouwen belangrijk. Vertrouwen van burgers en bedrijven in de
overheid, vertrouwen van de overheid in burgers en bedrijven en vertrouwen tussen overheden
onderling. Hierop wordt verder ingegaan in paragraaf 6 van dit hoofdstuk. Over vertrouwen
vermeldt de regering in ieder geval:
"De Omgevingswet is opgebouwd rond het uitgangspunt van vertrouwen. (...) Vanuit dit
vertrouwen wordt ruimte gegeven aan overheden en initiatiefnemers om de doelen van de
Omgevingswet – zoals een veilige en gezonde fysieke leefomgeving met een goede
omgevingskwaliteit – te realiseren. Uit de consultatie en de toetsen blijkt dat dit vertrouwen
tussen overheden en in burgers en bedrijven in de praktijk niet vanzelfsprekend is en
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aandacht vraagt. Een wettelijk stelsel dat niet uitgaat van vertrouwen verplicht tot veel. Een
stelsel dat uitgaat van vertrouwen geeft ruimte en nodigt uit en stelt alleen daar regels waar
kwetsbare waarden in het geding komen. Dit uitgangspunt van vertrouwen is niet losgelaten
in het wetsvoorstel. Wel is in deze memorie van toelichting aangegeven op welke
onderdelen dit vertrouwen in overheden, burgers en bedrijven zich uit en op welke wijze
waarborgen zijn ingebouwd voor de waarden die de wet moet beschermen."197
Het vergroten van vertrouwen in elkaar vergt een gedragsverandering waarbij de spelers in het
omgevingsrecht nieuwe rollen krijgen. Overheden waarborgen kwaliteit en bieden ruimte voor
ontwikkelingen. 198 Burgers en bedrijven zijn over het algemeen de initiatiefnemende partijen, die
niet geconfronteerd moeten worden met een gefragmenteerde overheid en dito ruimtelijke
regelgeving. 199 Bovendien kunnen burgers (en belangenverenigingen en stichtingen) ook juist
degenen zijn die worden geconfronteerd met initiatieven. Zij zullen zijn gebaat bij een zo vroeg
mogelijke participatie in de besluitvorming over het initiatief.200 Volgens de regering is het aan de
overheid om te letten op zaken als meer inzet op participatie van belanghebbenden, meer
samenwerking binnen en tussen organisaties en meer meedenken met de initiatiefnemer. 201
Uit het voorgaande blijkt dat verandering van de bestuurscultuur een belangrijke voorwaarde is voor
het bereiken van de volledige stelselwijziging. Verandering van een bestuurscultuur gaat gepaard
met de verandering van gedrag van alle spelers in het veld. Dit gaat echter niet over een nacht ijs.
Daarom moedigt de minister het aan om nu al te handelen volgens de uitgangspunten van de
Omgevingswet. Voorbeelden hiervan zijn het programma "Nu al Eenvoudig Beter" en de proeven
waarbij 22 gemeenten een omgevingsplan opstellen en acht overheden een omgevingsvisie. 202
7.2.

Doelen

Zoals vermeld in de vorige paragraaf vormen twee problemen de belangrijkste aanleiding voor de
stelselwijziging in het omgevingsrecht: de uitdagingen die overheid, burgers en bedrijven te
wachten staan in de fysieke leefomgeving en de complexiteit van de huidige regelgeving. De
regering beoogt beide problemen op te lossen door middel van de Omgevingswet. Om dit adequaat
te kunnen doen, heeft de regering twee categorieën met doelen geformuleerd voor de
stelselwijziging: maatschappelijke doelen en verbeterdoelen.
7.3.

Maatschappelijke doelen

De maatschappelijke doelen zijn tot uitdrukking gebracht in artikel 1.3 Omgevingswet en zijn
samengevat in het motto van de Omgevingswet: "ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor
kwaliteit".
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De Omgevingswet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, gericht op het in onderlinge
samenhang:
(i)

bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede
omgevingskwaliteit, en

(ii)

doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling
van maatschappelijke functies.

Uit de maatschappelijke doelen kan worden afgeleid dat de Omgevingswet ruimte laat voor private
en publieke initiatieven en tegelijk een fysieke leefomgeving bewerkstelligt die veilig, gezond en
prettig is om te leven. 203 De Omgevingswet beoogt, om het met andere woorden te stellen, een
overzichtelijker en toegankelijker kader te bieden voor ontwikkeling en daarmee de versterking van
de economie. 204 Daarbij mag niet uit het oog worden verloren dat sprake is van duurzame
ontwikkeling, dat is namelijk het verbindend element in de Omgevingswet.
7.3.1.

Veilige en gezonde leefomgeving

Uit subdoel (i) van de maatschappelijke doelen kunnen verschillende bestanddelen worden
opgemaakt. Hierop wordt verder ingegaan opdat de op het eerste gezicht abstract ogende
formulering van de doelen levendiger wordt. Het betreft de begrippen "duurzame ontwikkeling", "in
onderlinge samenhang", "bereiken en in stand houden", "fysieke leefomgeving" en "goede
omgevingskwaliteit".
Duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling is het kerndoel en dus ook een verbindend element. Het expliciet opnemen
van dit oogmerk in artikel 1.3 beklemtoont dat bij de toepassing van de Omgevingswet niet alleen
de behoeften van de huidige generatie, maar ook die van toekomstige generaties van belang zijn.
Duurzaamheid is het waarborgen van de bestaansmogelijkheden van alle mensen op aarde, hier en
nu, elders en later. Duurzame ontwikkeling vraagt om het zorgvuldig benutten, ontwikkelen en
beheren van dit natuurlijk kapitaal.205
In onderlinge samenhang
Met het opnemen van "in onderlinge samenhang" heeft de regering het belang willen benadrukken
van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving, in plaats van een sectorale zoals
de leefomgeving nu wordt benaderd. Met samenhang wordt dus niet alleen gedoeld op samenhang
tussen de beide doelen van de Omgevingswet, maar ook op de samenhang tussen daarachter
liggende specifieke belangen in de fysieke leefomgeving.206
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Bereiken en in stand houden
Met "bereiken" wordt gedoeld op de opdracht om de kwaliteit van de fysieke leefomgeving te
verbeteren waar deze tekortschiet. Deze opdracht komt tot uiting in onder meer artikel 21 van de
Grondwet en diverse EU-richtlijnen op het gebied van de fysieke leefomgeving. Met "in stand
houden" wordt gedoeld op het in stand houden van zaken die wegens hun bijzondere aard of waarde
in stand gehouden moeten worden, zoals cultureel erfgoed en beschermde natuurgebieden, en op het
in stand houden van de kwaliteit waar deze goed is.207
Fysieke leefomgeving
De Omgevingswet is in ieder geval gericht op veiligheid en gezondheid van de mens. Het
omgevingsrecht heeft een belangrijke functie bij het voorkomen van ongewone voorvallen en
rampen en van de gevolgen daarvan. Het gaat om aspecten van fysieke veiligheid zoals externe
veiligheid, veiligheid tegen overstromingen, brandveiligheid en constructieve veiligheid. Bij
gezondheid van de mens gaat het om bescherming tegen invloeden vanuit het milieu, zoals geluid
en luchtverontreiniging.208
Goede omgevingskwaliteit
Omdat de maatschappij meer verwacht van de fysieke leefomgeving dan veiligheid en gezondheid
heeft de regering ook "een goede omgevingskwaliteit" opgenomen in de centrale doelstelling. Dit
duidt op het belang van aspecten als cultureel erfgoed, architectonische kwaliteit van bouwwerken,
stedenbouwkundige kwaliteit en kwaliteit van natuur en landschap. Het gaat daarbij zowel om de
menselijke beleving van de fysieke leefomgeving als om de intrinsieke waarden die de maatschappij
toekent aan de identiteit van gebieden en aan dier- en plantensoorten. 209
7.3.2.

Gebruik van de fysieke leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke functies

Waar subdoel (i) ziet op veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit,
daar ziet subdoel (ii) op het gebruik van de fysieke leefomgeving ter vervulling van
maatschappelijke functies. Centraal staat een goede manier van benutting van de fysieke
leefomgeving. Nog makkelijker gezegd, ziet het eerste doel op de staat van de fysieke leefomgeving
en het tweede doel op hoe de mens daarmee moet omgaan. Het tweede subdoel omvat de
verschillende manieren waarop de mens handelt in de fysieke leefomgeving; zo gaat het niet alleen
om het gebruiken van watersystemen, maar ook om het beheren van infrastructuur of het
ontwikkelen van bouwwerken.
Doelmatig
De term "doelmatig" beklemtoont dat de beschikbare gebruiksruimte zo moet worden verdeeld over
verschillende maatschappelijke functies, dat dit maatschappelijk het meest efficiënt is.210 Het
omgevingsrecht voorziet in het verdelen van de fysieke ruimte (ruimtelijke ordening) en de
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milieugebruiksruimte tussen maatschappelijke functies als wonen, werken, leren, spelen, zorgen,
verplaatsen en recreëren.211
Maatschappelijke functies
Het begrip "maatschappelijke functies" omvat alle functies die de fysieke leefomgeving heeft voor
menselijk gebruik. Het betreft dus niet alleen economische functies. Zo kan bij activiteiten in de
fysieke omgeving toegankelijkheid voor mensen met een handicap een rol spelen. Het begrip is dus
veel breder dan de term "maatschappelijke functies" die in bestemmingsplannen veel gebruikt wordt
voor de functies onderwijs, zorg en welzijn, cultuur, levensbeschouwelijke doeleinden en openbaar
bestuur. Gezien het verschil in abstractieniveau zal dit niet tot verwarring leiden in de periode dat
beide begrippen naast elkaar bestaan. De twee doelen tonen het spanningsveld van het
omgevingsbeleid. 212
7.4.

Verbeterdoelen

Naast de maatschappelijke doelen, heeft de regering ook verbeterdoelen geformuleerd. Deze doelen
kunnen worden uitgesplitst in vier subdoelen: (i) een beter omgevingsrecht, (ii) samenhangende
benadering door de overheid, (iii) meer flexibiliteit en (iv) snellere en betere besluitvorming.
(i)

Een beter omgevingsrecht

Een beter omgevingsrecht is volgens de regering een omgevingsrecht dat inzichtelijk, voorspelbaar
en makkelijk in het gebruik is. Het omgevingsrecht moet 'klantvriendelijker' worden; de gebruikers
– burgers en bedrijven – staan voorop. Het nieuwe wettelijke stelsel moet het voor de
initiatiefnemer gemakkelijker maken te weten wat kan en mag.213
(ii)

Samenhangende benadering door de overheid

De samenhangende benadering door de overheid heeft betrekking op de benadering in regelgeving,
beleid en besluitvorming. In artikel 1.3 Omgevingswet is vermeld dat de wet is gericht op de doelen
"in onderlinge samenhang". Dit beklemtoont dat overheden geen sectorale benadering meer moeten
hanteren, maar integraal naar het omgevingsrecht moeten kijken met daarbij beide maatschappelijke
doelen in het hoofd.214 Hierbij is verandering van de bestuurscultuur cruciaal die is behandeld in de
eerste paragraaf van dit hoofdstuk.
(iii)

Meer flexibiliteit

Flexibiliteit wordt volgens de regering bereikt door het vergroten van de bestuurlijke
afwegingsruimte, wat dan weer een actieve en flexibele aanpak van projecten mogelijk maakt. Een
grotere beslisruimte biedt meer mogelijkheden voor de ontwikkeling van innovatieve en duurzame
projecten die nu nog soms worden gehinderd door (verouderde) regels. In paragraaf 4 van dit
hoofdstuk wordt ingegaan op de flexibiliteit in de Omgevingswet. De regering merkt wel op dat het
vergroten van de afwegingsruimte niet ongeclausuleerd is. Zo moeten regels over de bestuurlijke
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taakverdeling wel altijd in acht worden genomen, evenals regels van Unierecht bijvoorbeeld. 215 Op
de bestuurlijke taakverdeling wordt in paragraaf 5 nader ingegaan.
(iv)

Snellere en betere besluitvorming

Snellere en betere besluitvorming door de overheid vergroten de inzichtelijkheid, de
voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het nieuwe omgevingsrecht. Eerder in dit hoofdstuk is
aangegeven dat de complexiteit van het huidige omgevingsrecht een van de aanleidingen vormt
voor de stelselwijziging. De regering noemt de wetgeving een remmende factor door sectorale
versplintering, gelaagdheid in wetgevingsniveau en inhoudelijke en procedurele verschillen. Een
belangrijke winst van de nieuwe uitvoeringsregelgeving zit daarom in de verbetering van de
ordening, de stroomlijning en harmonisatie van regelgeving. Regels worden vindbaar bij elkaar
gebracht en op elkaar afgestemd. Onnodige verschillen uit de bestaande wetgeving worden
weggenomen, bijvoorbeeld in het begrippenkader. Naast deze harmonisatie wordt ook de
gelaagdheid van het omgevingsrecht aangepakt, onder meer door de keuze om alle inhoudelijke
normstelling vast te leggen in de amvb’s. Dit vergroot de inzichtelijkheid en het gebruiksgemak van
het omgevingsrecht, maar maakt ook de tijdige implementatie van Europese richtlijnen
gemakkelijker. Dit alles moet uiteindelijk leiden tot een snellere en betere besluitvorming.216
7.5.

Beginselen

Met de Omgevingswet en de vier amvb's wordt het omgevingsrecht grondig gewijzigd. In de vorige
paragraaf is ingegaan op de doelstellingen van de Omgevingswet. Enerzijds beoogt de
Omgevingswet dat een duurzame leefomgeving wordt bereikt en behouden en dat de leefomgeving
op duurzame wijze wordt gebruikt. Anderzijds beoogt de Omgevingswet een kwaliteitsslag te
maken, zowel op materieelrechtelijk als op formeelrechtelijk gebied. Uit de Omgevingswet blijkt
dat de regering een aantal middelen voor ogen heeft gehad die het bereiken van de doelstellingen
moet bespoedigen, deze worden in dit rapport aangeduid als 'beginselen'.
Bij alle stappen die worden gezet ten behoeve van de stelselwijziging, is het van belang dat het
nieuwe stelsel van Omgevingsrecht minstens een gelijkwaardige bescherming biedt ten opzichte
van het huidige stelsel.217 Het beginsel van gelijkwaardige bescherming is overigens niet nieuw. Dit
beginsel hebben wij al eerder gezien in het kader van de bestaande regelgeving over het
beperkingengebied rondom Schiphol, zoals behandeld in paragraaf 3.2 van dit rapport.
Uit de Omgevingswet blijkt dat de regering een aantal middelen voor ogen heeft gehad dat het
bereiken van de doelstellingen moet bespoedigen, deze worden in dit rapport aangeduid als
'beginselen'. Het eerste beginsel is het uitgangspunt van flexibiliteit (paragraaf 7.6). Vervolgens het
subsidiariteitsbeginsel en het uitgangspunt van 'decentraal-tenzij' (paragraaf 7.7). Tot slot het
uitgangspunt dat alle betrokken partijen in het omgevingsrecht onderling vertrouwen in elkaar
moeten hebben (paragraaf 7.8).
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7.6.

Flexibiliteit in de Omgevingswet

Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat het beschermingsniveau van gezondheid, veiligheid en
omgevingskwaliteit gelijkwaardig blijft aan het huidige niveau. Dat komt ook tot uitdrukking in de
eerste maatschappelijke doelstelling van de Omgevingswet. De normen in de Omgevingswet
worden opgesteld met die gedachte in het achterhoofd.
Het is echter niet uitgesloten dat niet zozeer het hanteren van een gestelde norm het beste effect
heeft op de fysieke leefomgeving, maar juist het afwijken van die norm. Daarvoor is flexibiliteit
nodig en flexibiliteit wordt vastgelegd in de Omgevingswet. De regering stelt dat het probleem van
het huidige omgevingsrecht wat betreft flexibiliteit is, dat de ene regeling een harde – niet altijd
haalbare – norm stelt en de andere regeling een norm biedt waarvan beargumenteerd kan worden
afgeweken. 218
In de Omgevingswet wordt bij het stellen van de norm aangegeven in welke gevallen en/of onder
welke voorwaarden daarvan kan worden afgeweken. Als uitgangspunt geldt dat normen realistisch
en haalbaar moeten zijn. Leidt het hanteren van de norm tot een onredelijke situatie, dan moet het
mogelijk zijn om van die norm af te wijken. Daarom moet bij het stellen van de norm voldoende
ruimte worden geboden voor flexibiliteit.219 De regering onderscheidt dat in hoofdlijnen op twee
manieren flexibiliteit is ingebouwd in de Omgevingswet: aan de voorzijde en de achterzijde. 220
Aan de voorzijde is flexibiliteit ingebouwd door overheden de vrijheid te bieden om beleid vast te
stellen en om een keuze te maken in de instrumenten die worden gehanteerd om het beleid te
verwezenlijken.
Aan de achterzijde is flexibiliteit ingebouwd door de mogelijkheid te bieden maatwerk te bieden in
specifieke gevallen. Denk hierbij aan afwijkingsmogelijkheden die zijn opgenomen om door middel
van ontheffing af te wijken van normen. Wat betreft sommige normen is het echter onwenselijk dat
daarvan kan worden afgeweken. Op basis van de Memorie van Toelichting is de onderstaande
globale verdeling gemaakt:221
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Maatwerk
mogelijk

is

Voor een groot deel van de normen zal maatwerk mogelijk zijn. In de
Memorie van Toelichting noemt de regering twee voorbeelden:
1. De verlening van vergunningen voor complexe activiteiten en de
besluitvorming over omvangrijke projecten met grote gevolgen
voor de fysieke leefomgeving. In dat geval is per definitie sprake
van maatwerk.

Uniformiteit als
uitgangspunt

Grijs gebied

2. De toekenning van lokale functies aan gronden (zoals nu in
bestemmingsplannen bestemmingen worden toegekend aan
gronden). Het hoort bij deze werkwijze dat van de toegekende
functies kan worden afgeweken.
Voor bepaalde categorieën normen kan het wenselijk zijn om deze
landelijk uniform vast te leggen.
De regering noemt hierbij als voorbeelden:
a) Constructieve eisen aan bouwwerken
b) Verplichte toepassing van de stand der techniek bij
milieubelastende activiteiten
c) Het vastleggen van veiligheidsafstanden voor risicovolle
activiteiten
Tussen beide uitersten ('maatwerk is mogelijk' en 'uniformiteit als
uitgangspunt') is een scala van onderwerpen denkbaar. De regering noemt
als voorbeeld dat in rijksregels een generieke basisbescherming voor het
hele land wordt geboden en dat bestuursorganen de gelegenheid krijgen
om maatwerk te bieden met het oog op specifieke situaties of gebieden.
Als ander voorbeeld wordt genoemd dat in principe de normen
vastliggen, maar dat een ruime mate van flexibiliteit wordt geboden voor
het uitvoeren van experimenten met het oog op het beter realiseren van
de doelen van de Omgevingswet.

Al met al draagt een flexibel stelsel bij aan het bereiken van de verbeterdoelen van de
stelselherziening van het omgevingsrecht: het vergroten van de afwegingsruimte en betere
besluitvorming over projecten. Het wetsvoorstel biedt verschillende vormen van flexibiliteit bij de
besluitvorming over activiteiten in de fysieke leefomgeving. 222 In hoofdstuk 8 wordt nader ingegaan
op de instrumenten. Daarbij wordt ook aandachts besteed aan de mogelijkheden tot het bieden van
maatwerk.
7.7.

Decentraal, tenzij

Eerder in dit hoofdstuk is vermeld dat een stelselwijziging een verandering van de bestuurscultuur
vergt; ook tussen overheden onderling. Indien overheden zich moeten herbezinnen op de
bestuurscultuur die tussen hen heerst, dan moeten zij zich ook herbezinnen op de interbestuurlijke
verhoudingen en taakverdeling. 223 Daarom besteedt de regering uitgebreid aandacht aan de
taakverdeling in het omgevingsrecht.
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In sommige gevallen is het duidelijk hoe de taken zijn verdeeld tussen overheden onderling. Voor
tastbare componenten zoals het watersysteem en infrastructuur is deze taakverdeling scherp
vastgelegd. De bestuurlijke taakverdeling rond luchthavens, wegen en spoorwegen wordt overigens
bepaald in de relevante sectorwetten; de Omgevingswet is hier volgend.224
In andere gevallen is de taakverdeling niet gelijk duidelijk. Voor die gevallen heeft de regering
aansluiting gezocht bij het staatsrechtelijke uitgangspunt dat beleidsbepaling en de uitvoering
daarvan in handen zijn van het daarvoor meeste geschikte overheidsorgaan. Dat uitgangspunt heet
het subsidiariteitsbeginsel. Als sprake is van een ontwikkeling die past binnen de aard en de schaal
van de gemeente, dan is de gemeente in beginsel het bevoegde gezag.225
De regering formuleert het als volgt; het gemeentebestuur staat in principe als eerste 'aan de lat'
voor de uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet. 226 Dit is het
uitgangspunt 'decentraal, tenzij', een van de beginselen van de Omgevingswet en verankerd in
artikel 2.3 lid 1 Omgevingswet. Een taak of bevoegdheid wordt door een ander bestuursorgaan
uitgeoefend als dat nodig is:
(a)

met het oog op een nationaal of provinciaal belang en dat belang niet op een doelmatige en
doeltreffende wijze door het provinciebestuur of gemeentebestuur kan worden behartigd, of

(b)

voor een doelmatige en doeltreffende uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond
van deze wet of de uitvoering van een internationaalrechtelijke verplichting.

Het voorgaande geldt voor zowel provincies (zie artikel 2.3 lid 2 Omgevingswet) als het Rijk (zie
artikel 2.3 lid 3 Omgevingswet). Als een provincie of het Rijk meent een taak of bevoegdheid uit te
oefenen in plaats van de gemeente, dan is het aan die provincie of het Rijk om te motiveren waarom
sprake is van een provinciaal of nationaal belang en waarom de gemeente niet het meest geschikte
bestuursorgaan is. Bij imperatief gestelde (verplicht uit te oefenen) taken of bevoegdheden is artikel
2.3 daarom niet van toepassing verklaard. 227
Ad (a) – Het Rijk als bevoegd gezag wegens een nationaal belang
Het Rijk kan de uitoefening van een taak of bevoegdheid overnemen van een gemeente, met het oog
op een nationaal belang, als de gemeente die taak of bevoegdheid niet op doelmatige en
doeltreffende wijze kan behartigen. De huidige Wro kent ook bepalingen waarin bevoegdheden
worden toegekend aan organen van provincies en het Rijk als sprake is van een provinciaal of
nationaal belang. Denk hierbij aan artikel 3.8 lid 6 Wro, waarin de bevoegdheid is opgenomen om
een reactieve aanwijzing te geven met betrekking tot een bestemmingsplan. Gedeputeerde Staten of
224
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de minister van Infrastructuur en Milieu kunnen deze bevoegdheid gebruiken met het oog op
bovengemeentelijke belangen.
Het enkele feit dat een belang aan de orde is binnen meer dan één gemeente (bijvoorbeeld twee
gemeenten) en dus gemeentegrensoverschrijdend is, maakt nog niet dat er sprake is van een
provinciaal of nationaal belang. Daarvoor moet er sprake zijn van een belang dat de belangen van
de betreffende gemeenten overstijgt en dat door die gemeenten niet doelmatig of doeltreffend kan
worden behartigd. 228 Volgens de regering zijn hierbij aard en schaalniveau van de problematiek van
belang, alsmede de gewenste interventie en de vereiste deskundigheid en ervaring. 229
Ad (b) – Het Rijk als bevoegd gezag wegens een doelmatige en doeltreffende uitoefening van taken
bevoegdheden
Deze bepalingen maakt het mogelijk dat een provincie of het Rijk een bevoegdheid aanwendt
wanneer dat aangewezen is in verband met een doelmatige of doeltreffende uitvoering van
internationaalrechtelijke verplichtingen of van de overheidszorg als zodanig.
De regering stelt over deze bepaling dat deze aansluit bij artikel 117 lid 2 Gemeentewet. Dit artikel
is opgenomen in de Gemeentewet om overmatige centralisatie tegen te gaan en decentralisatie te
bevorderen. In het eerste lid is neergelegd dat de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties de decentralisatie ten behoeve van gemeenten moet bevorderen.
Aangelegenheden worden slechts tot rijks- of provinciaal beleid gerekend, als het onderwerp van
zorg niet op doelmatige en doeltreffende wijze door de gemeentebesturen kan worden behartigd.
Deze bepaling heeft echter met name symbolische waarde en drukt het belang uit dat men hecht aan
decentralisatie.230
In welke gevallen deze bepaling kan worden gebruikt is vooralsnog niet helder. De bepaling uit
artikel 2.3 lid 3 onder b Omgevingswet lijkt ruimer te zijn dan die onder a en daarmee ruimer dan
die zoals nu opgenomen in de Wro. Afgevraagd kan worden of dat is beoogd, omdat het hieronder
opgenomen citaat erop lijkt te wijzen dat de grond onder (b) zich slechts kan voordoen als sprake is
van een provinciaal of nationaal belang:
"Los van internationaalrechtelijke aspecten kan de doelmatigheid of doeltreffendheid van
de gewenste overheidszorg als zodanig toedeling aan de provincie wenselijk maken. Ook dit
is afhankelijk van de aard en het schaalniveau van de problematiek met het oog waarop
overheidsinterventie noodzakelijk wordt geacht en de daarvoor vereiste deskundigheid en
ervaring. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan provinciaal beleid ter bescherming van
het landschap."231
In de Nota naar aanleiding van het Verslag gaat de regering nogmaals in op de verdeling tussen
enerzijds het uitgangspunt 'decentraal, tenzij' en anderzijds de uitzondering daarop 'wat centraal
moet'. Ondanks dat herbezinning op de taakverdeling tussen overheden noodzakelijk is, zal de
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Omgevingswet geen revolutie betekenen binnen overheidsverhoudingen. 232 Waar in het
wetsvoorstel een specifieke taak wordt toegedeeld aan het Rijk of een provincie, gaat het dus om
iets waarvan de regering meent dat het een onderwerp is dat 'centraal moet'. Denk hierbij aan
onderwerpen die wegens hun schaalniveau, (bestuurlijke) complexiteit of de relatie met de nationale
veiligheid niet gedecentraliseerd kunnen worden:
"Normstelling door het Rijk kan verschillende achtergronden hebben:

7.8.

•

Normstelling kan vereist zijn op grond van Europese of internationale
verplichtingen. Ook de Europese Unie past het subsidiariteitsbeginsel toe bij de
keuze om bepaalde onderwerpen wel of niet te regelen.

•

Er is sprake van een directe aansluiting op rijkstaken zoals die bestaan voor
rijkswegen, hoofdspoorwegen en luchthavens van nationale betekenis.

•

Voor bepaalde onderwerpen biedt het Rijk een gelijk speelveld voor bedrijven of
een gelijk minimumbeschermingsniveau voor burgers.

•

Tot slot wordt soms de praktische keuze gemaakt om een landelijke
standaardregeling vast te stellen die voorkomt dat elk decentraal bestuursorgaan
«het wiel moet uitvinden», terwijl men in grote delen van het land prima met een
vaste standaard uit de voeten kan."233

Vertrouwen

Eerder is vermeld dat voor het slagen van de stelselwijziging niet alleen nieuw wettelijk kader nodig
is, maar ook een nieuwe bestuurscultuur. Bij deze laatste voorwaarde is gedragsverandering van alle
betrokken partijen noodzakelijk. De in het omgevingsrecht betrokken partijen zijn de overheden,
burgers en bedrijven. Burgers en bedrijven worden vaak samen aangeduid als de initiatiefnemende
partijen. Voor de gedragsverandering zijn twee zaken noodzakelijk: samenwerking en vertrouwen.
Deze paragraaf gaat over vertrouwen.
De regering onderscheidt drie soorten vertrouwen: (i) vertrouwen van de overheid in burgers en
bedrijven, (ii) vertrouwen van burgers en bedrijven in de overheid en (iii) vertrouwen van
overheden in elkaar.
Vertrouwen van de overheid in burgers en bedrijven
De regering beschrijft dat meer vertrouwen niet moet worden verward met ongeclausuleerde groei
van vrijheid, maar dat meer verantwoordelijkheden bij burgers en bedrijven komen te rusten. Het
idee achter dit model is dat de overheid de doelen formuleert en dat burgers en bedrijven zelf mogen
bepalen hoe zij deze bereiken. De Omgevingswet en de vier amvb's moeten waar mogelijk ruimte
bieden voor eigen invullingen en oplossingen. De gedachte is dat de initiatiefnemende partijen
verantwoordelijk worden voor de projecten. De regering geeft aan dat overheidstoezicht kan worden
teruggebracht, als burgers en bedrijven zelf toezien op de naleving van regels.234
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Vertrouwen van burgers en bedrijven in de overheid
Geconstateerd wordt dat de burger vaak nog te weinig vertrouwen heeft in de overheid. De burger
wil begrijpen hoe de overheid keuzes maakt, hoe betrouwbaar de overheid is en hoe legitiem en
rechtvaardig de genomen besluiten zijn. Daarom heeft de regering zich ook wat betreft de
Omgevingswet tot doel gesteld dat het vertrouwen in de overheid moet groeien als het gaat om het
omgevingsrecht.
Een nieuw stelsel aan regelgeving zou al een eerste stap betekenen richting meer vertrouwen in de
overheid. Zoals eerder vermeld is nieuwe regelgeving alleen niet genoeg. Ook moet een
gedragsverandering plaatsvinden. Een van deze veranderingen is dat de overheden
burgerparticipatie moeten bevorderen. Burgerparticipatie bij de voorbereiding van projecten brengt
vanzelfsprekend lokale kennis, ideeën en belangen op tafel. Bovendien zorgt betrokkenheid van
burgers, voor burgers die zijn geïnformeerd en zo veel mogelijk begrip hebben voor voorgenomen
ontwikkelingen. Dat zorgt volgens de regering ervoor dat het vertrouwen in de rechtvaardigheid van
de genomen besluiten groeit, hetgeen weer zorgt voor een gestegen vertrouwen in de overheid.235
Vertrouwen van overheden in elkaar
Tot slot moeten overheden ook vertrouwen in elkaar hebben. Volgens de regering worden
overheden geacht in staat te zijn om belangen af te weten, waarbij afstemming en samenwerking
met andere overheden vanzelfsprekend is. Onderkend moet worden dat bestuursorganen soms
verschillende belangen en taken hebben; het ene bestuursorgaan moet dus rekening houden met de
taken en bevoegdheden van het andere bestuursorgaan.236
7.9.

Slotbeschouwing

Te vaak nog worden projecten gehinderd door de complexe regelgeving op het gebied van het
omgevingsrecht. Te veel wordt nog gekozen voor zekerheid, terwijl de aandacht moet worden
gericht op groei en duurzame ontwikkeling. Onder de Omgevingswet moeten ontwikkelingen
makkelijker realiseerbaar worden; de Omgevingswet biedt een overzichtelijker en toegankelijker
kader voor ontwikkelingen en daarmee de versterking van de economie, mits deze ontwikkelingen
voldoen aan de maatschappelijke doelen van de Omgevingswet.
In overeenstemming met het beginsel 'decentraal, tenzij' is onder de Omgevingswet het
uitgangspunt dat de gemeente het bevoegd gezag is bij het realiseren van ontwikkelingen. Dat
uitgangspunt lijdt slechts uitzondering indien de aard en de omvang van het project ertoe leiden dat
een ander bestuursorgaan de taak of bevoegdheid beter kan uitoefenen.
Het nieuwe omgevingsrecht moet flexibeler worden dan nu het geval is. Flexibiliteit wordt gevormd
door het uitbreiden van de afwegingsruimte van bestuursorganen. Dat komt op meerdere manieren
tot uiting. Zo moeten gemeenten de vrijheid krijgen om beleid vast te stellen en om een keuze te
maken in de instrumenten die worden gehanteerd om het beleid te verwezenlijken. Een ander
voorbeeld is het invoeren van een beter regime om af te wijken van normen ten behoeve van
projecten. Het is namelijk niet uitgesloten dat niet zozeer het hanteren van een gestelde norm het
beste effect heeft op de fysieke leefomgeving, maar juist het afwijken van die norm. Belangrijk bij
ieder beginsel is dat de andere beginselen ook in acht worden genomen. Dat betekent dat het
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omgevingsrecht flexibeler moet worden, maar dat dit niet ten koste mag gaan van andere beginselen
zoals het uitgangspunt ‘decentraal, tenzij’. Gemeenten krijgen dus een grotere afwegingsruimte bij
de besluitvorming over projecten.
Al met al vergt het bovenstaande een wijziging van de rollen van alle betrokkenen. Partijen moeten
meer samenwerken en met name meer vertrouwen hebben in elkaar; niet alleen moeten gemeenten
vertrouwen hebben in hoe initiatiefnemers de projecten uitvoeren, ook moeten het Rijk en de
provincies vertrouwen hebben in de gemeenten en de manier waarop zij nieuwe projecten
faciliteren.
In dit hoofdstuk zijn de aanleiding en de doelstellingen van de Omgevingswet besproken. Eveneens
is besproken dat voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de wet niet alleen de beginselen
belangrijk zijn, maar ook de verandering van de bestuurscultuur. Doelstellingen, beginselen en een
veranderde bestuurscultuur zijn niet voldoende om een stelselwijziging te bereiken. Daarom wordt
een ander onderdeel van de stelselwijziging gevormd door de introductie van een nieuw
instrumentarium. In het volgende hoofdstuk worden deze instrumenten besproken. Hierbij wordt
ook ingegaan op zaken als flexibiliteit en de bestuurlijke taakverdeling.
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8.

INSTRUMENTEN OMGEVINGSWET

8.1.

Inleiding

Dit hoofdstuk behandelt de instrumenten van de Omgevingswet. Ter introductie van de
instrumenten bevat deze inleiding een korte toelichting van het systeem en de samenhang van de
instrumenten met de diverse algemene maatregelen van bestuur.
De Omgevingswet introduceert zes kerninstrumenten, bestaande uit de omgevingsvisie, het
programma, decentrale regelgeving (het omgevingsplan, de algemene regels in de
waterschapsverordening237, de algemene regels in de omgevingsverordening), algemene rijksregels,
de omgevingsvergunning en het projectbesluit.238 Uit de memorie van toelichting blijkt niet waarom
deze zes instrumenten als "kerninstrumenten" zijn aangewezen. Naast deze kerninstrumenten omvat
het wetsvoorstel ondersteunende instrumenten die nodig zijn om besluiten te nemen en te
effectueren, zoals procedurebepalingen en regelingen voor toezicht en handhaving.
De instrumenten zijn op te delen in de categorieën beleidsontwikkeling, beleidsdoorwerking,
algemene regels en toestemming. Schematisch ziet het geheel er als volgt uit239:

Het schema bevat niet alleen de zes kerninstrumenten, maar ook de instrumenten waarmee beleid
doorwerkt in de andere instrumenten. De zes kerninstrumenten zullen nader worden uitgewerkt in
het Omgevingsbesluit. Het Omgevingsbesluit zal bestaan uit algemene en procedurele bepalingen.
Het Omgevingsbesluit is de opvolger van het Bor, het Bro en het Besluit mer. De overige drie
algemene maatregelen van bestuur waarvan al bekend is dat die zullen worden vastgesteld, zijn het
Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: "Bkl"), het Besluit bouwwerken en leefomgeving (hierna:
"Bbl") en het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: "Bal"). Het Bkl vervangt het Barro, Bro en
Bevi en zal bestaan uit de inhoudelijke normen voor bestuursorganen bij toepassing van de
instrumenten uit de Omgevingswet. Het gaat om onder meer de omgevingswaarden, de
instructieregels en de beoordelingsregels voor vergunningaanvragen. Het Bbl vervangt het
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Bouwbesluit 2012 en het Bal vervangt het Activiteitenbesluit milieubeheer. Het Bbl richt zich tot
bedrijven en burgers. Het Bal richt zicht tot bedrijven.
Hierna wordt eerst ingegaan op de verdeling van de taken en bevoegdheden van het rijk, de
provincies en de gemeenten, voordat verder afzonderlijk wordt ingegaan op de verschillende
instrumenten uit de Omgevingswet die de daartoe behorende bestuursorganen kunnen toepassen
(par. 1.2). Vervolgens komt de categorie beleidsontwikkeling, bestaande uit de omgevingsvisie en
het programma, aan bod (par. 1.3). Daarna volgt de categorie beleidsdoorwerking met de
bijbehorende instrumenten omgevingswaarde, de instructieregel en de instructie (par. 1.4). De
algemene regels worden daarna besproken, bestaande uit de algemene rijksregels, de
omgevingsverordening en het omgevingsplan (par. 1.5). Vervolgens komt de categorie toestemming
aan bod, bestaande uit de omgevingsvergunning en het projectbesluit (par. 1.6). Bij alle
instrumenten wordt een voorbeeld gegeven van de wijze waarop het instrument in de relatie tussen
het rijk en de gemeente zou kunnen worden toegepast met betrekking tot de luchthaven Schiphol.
Daarna volgt het generiek interbestuurlijk toezicht (par. 1.7) met tot slot de integratie van de Wet
Luchtvaart (hierna: "WLV") en het Luchthavenindelingsbesluit (hierna: "LIB") in de
Omgevingswet (par. 1.8).
8.2.

Taken en bevoegdheden rijk, provincie en gemeente

Meer in het algemeen bepaalt de Omgevingswet dat een bestuursorgaan van een gemeente, een
provincie of het rijk zijn taken en bevoegdheden op grond van deze wet uitoefent met het oog op de
doelen van de wet, tenzij daarover specifieke regels zijn gesteld (art. 2.1 lid 1 Ow). Het
bestuursorgaan houdt daarbij rekening met samenhang van relevante onderdelen en aspecten van de
fysieke leefomgeving en de rechtstreeks daarbij betrokken belangen (art. 2.1 lid 2 Ow). Het begrip
"betrokken belangen" in het tweede lid omvat blijkens de memorie van toelichting niet alleen de
belangen van burgers en bedrijven, maar ook de belangen die andere overheidsorganen gelet op de
aan hun toevertrouwde taken moeten behartigen. 240
Daarnaast vindt afstemming en samenwerking plaats doordat het bestuursorgaan bij de uitoefening
van zijn taken en bevoegdheden rekening dient te houden met de taken en bevoegdheden van andere
bestuursorganen en zo nodig afstemt met andere bestuursorganen (art. 2.2 lid 1 Ow). Dit is een
uitwerking van het bepaalde in artikel 2.1 lid 1 Omgevingswet waarin de verplichting tot
samenhangende overheidszorg is neergelegd. Ook kunnen bestuursorganen taken en bevoegdheden
gezamenlijk uitoefenen (art. 2.2 lid 2 Ow). Verder treedt een bestuursorgaan bij de uitoefening van
zijn taken en bevoegdheden slechts in de taken en bevoegdheden van een ander bestuursorgaan voor
zover dat nodig is voor de uitvoering van zijn eigen taken en bevoegdheden (art. 2.2 lid 3 Ow). Dit
derde lid is toegevoegd bij amendement, met als toelichting:
"Bestuursorganen moeten bij het uitoefenen van hun taken en bevoegdheden niet onnodig in de taken
of bevoegdheden van andere bestuursorganen treden. Dat wordt geregeld met het nieuwe derde lid.
Zo is bijvoorbeeld voorstelbaar dat bij het vaststellen van instructieregels waar mogelijk met zo open
mogelijke formuleringen wordt gewerkt. De gemeente c.q. de provincie heeft dan zelf de mogelijkheid
om invulling te geven aan deze open formulering en heeft daarbij afwegingsruimte, terwijl het doel
241
achter de instructieregel wel wordt bereikt."
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Het subsidiariteitsbeginsel is tot uitdrukking gebracht in artikel 2.3 lid 1 Omgevingswet dat bepaalt
dat de uitoefening van taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet wordt overgelaten
aan de bestuursorganen van de gemeente, tenzij daarover andere regels zijn gesteld. De uitoefening
van taken en bevoegdheden door het rijk of de provincie vindt in twee gevallen plaats, namelijk: (1)
indien dat nodig is met het oog op een provinciaal (en rijks)belang en dat belang niet op een
doelmatige en doeltreffende wijze door het gemeentebestuur (en provinciebestuur) kan worden
behartigd (art. 2.3 lid 2 onder a en lid 3 onder a); of (2) voor een doelmatige of doeltreffende
uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet of de uitvoering van een
internationaalrechtelijke verplichting (art. 2.3 lid 2 onder b en lid 3 onder b Ow). Zoals hiervoor in
paragraaf 5 van hoofdstuk 5 is toegelicht, lijkt grond (2) onder b een verruiming te zijn ten opzichte
van grond (1) onder a alsmede van de Wro en is de vraag of de wetgever dat heeft beoogd.
Over de uitoefening van taken en bevoegdheden door het rijk of provincie zoals neergelegd in
artikel 2.3 lid 2 en 3 Omgevingswet, vermeldt de memorie van toelichting:
"Het tweede en derde lid begrenzen de uitoefening van taken of bevoegdheden door provincies en het
Rijk. Die begrenzingen gelden waar dat in het wetsvoorstel of de daarop gebaseerde
uitvoeringregelgeving is bepaald. (…) Andere voorbeelden van bepalingen waarin is voorgeschreven
dat artikel 2.3 van toepassing is, zijn de bepalingen over de bevoegdheid tot het vaststellen van
omgevingswaarden door de provincie of het Rijk en het stellen van instructieregels of het geven van
instructies door de provincie of het Rijk. Met de toedeling van een taak of bevoegdheid in dit
wetsvoorstel maakt de wetgever al een keuze op het niveau van de formele wet, zoals de toedeling
van het beheer van het hoofdwatersysteem aan de Minister van Infrastructuur en Milieu of de
opdracht tot het stellen van regels ter beperking van geluidhinder in stiltegebieden door het
provinciebestuur. Bij imperatief gestelde (verplicht uit te oefenen) taken of bevoegdheden is artikel
2.3 daarom niet van toepassing verklaard."242

Uit de memorie van toelichting volgt dus dat artikel 2.3 Omgevingswet niet van toepassing is als de
formele wet al heeft bepaald of er een taak of bevoegdheid is voor een bestuursorgaan op rijks-,
provinciaal of gemeentelijk niveau. Het gaat dan specifiek om de keuze om de taak of bevoegdheid
aan een bestuursorgaan toe te kennen. Verder vermeldt de memorie van toelichting:
"Naast de subsidiariteitsafweging moeten bestuursorganen van de provincie en het Rijk ook
proportioneel handelen. Dit is in artikel 2.3 tot uitdrukking gebracht door te bepalen dat zij een taak
of bevoegdheid alleen uitoefenen als dat nodig is wegens de in dit artikel genoemde belangen."243

In paragraaf 2.4.1 Omgevingswet is de toedeling van specifieke taken aan het rijk, de provincies en
gemeenten geregeld. De rijkstaken voor de fysieke leefomgeving zijn neergelegd in artikel 2.19
Omgevingswet. De provinciale taken zijn neergelegd in artikel 2.18 Omgevingswet.
8.3.

Beleidsontwikkeling

In algemene zin wordt over de beleidsontwikkelingsinstrumenten eerst nog het volgende
opgemerkt. Voor een goed begrip van de onderlinge verhouding tussen alle instrumenten en de
context waarbinnen zij moeten worden gezien, volgt hierna een toelichting op de omgevingsvisie en
het programma. Voor het onderzoek in dit rapport zullen de omgevingsvisie en het programma
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verder echter een beperkte betekenis hebben, nu een beleidsneutrale benadering één van de
uitgangspunten van het onderzoek is.
8.3.1.

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is één van de beleidsinstrumenten en bevat een integrale visie voor de
ontwikkeling van de fysieke leefomgeving op lange termijn. Integraal houdt in dat de visie
betrekking heeft op alle terreinen van de fysieke leefomgeving, zoals verkeer en vervoer, water,
milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen, landbouw en cultureel erfgoed. 244 De
omgevingsvisie is de opvolger van de huidige structuurvisie uit de Wro, het verkeers- en
vervoersplan, het waterplan, de natuurvisie en het milieubeleidsplan.245
De omgevingsvisie is verplicht voor rijk, provincie en gemeente (art. 3.1 Ow). De Omgevingswet
bevat geen definitie van de omgevingsvisie. Over de inhoud bepaalt de Omgevingswet alleen dat
een omgevingsvisie de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de
bescherming en het behoud van het grondgebied en de hoofdzaken van het voor de fysieke
leefomgeving te voeren integrale beleid bevat (art. 3.2 Ow). De Omgevingswet stelt geen inhoudsof vormvereisten voor omgevingsvisies.
De omgevingsvisies hebben geen juridische doorwerking naar visies van andere bestuursorganen.
De omgevingsvisie bindt wel het bestuursorgaan dat de desbetreffende omgevingsvisie heeft
vastgesteld (zelfbinding), maar de omgevingsvisie is op zichzelf niet bindend voor andere
bestuursorganen. Die dienen echter wel rekening te houden met het beleid. Evenmin is de
omgevingsvisie bindend voor burgers of bedrijven. Als sprake is van beleidsdoorwerking via een
besluit van het bestuursorgaan dat de omgevingsvisie vast heeft gesteld, zijn andere
bestuursorganen en burgers of bedrijven wel gebonden.
De omgevingsvisie dient te worden vastgesteld door de minister, provinciale staten of de raad. De
omgevingsvisie wordt voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling
3.4 Awb (art. 16.26 Ow). Een ieder kan zienswijzen tegen een ontwerp-omgevingsvisie kenbaar
maken (art. 16.23 Ow). De omgevingsvisie is echter niet appellabel.
Voorbeeld
De Minister zou een omgevingsvisie kunnen vaststellen waarin onder meer de luchthaven Schiphol
en de omliggende gebieden zijn opgenomen. De omgevingsvisie zou op hoofdlijnen het beleid op
lange termijn kunnen bevatten over de gewenste ontwikkeling van Schiphol en de bescherming van
de omliggende gebieden tegen de milieubelastende activiteiten vanwege de luchthaven. Dit beleid
zou doorwerken in besluiten van de Minister.
8.3.2.

Programma

Het andere instrument voor beleidsontwikkeling is het programma. Anders dan bij de
omgevingsvisie gaat het niet om een integrale visie, aangezien het programma maatregelen
formuleert voor een aspect van de leefomgeving of voor een bepaald gebied. Een ander verschil is
dat het programma uitvoeringsgericht is.
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Het programma bevat een uitwerking van het te voeren beleid voor de bescherming, het beheer, de
ontwikkeling, het gebruik of het behoud van de fysieke leefomgeving (art. 3.5 onder a Ow). Het
bevat daarnaast maatregelen om aan één of meer omgevingswaarden te voldoen of één of meer
andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te bereiken (art. 3.5 onder b Ow). Het
programma kent drie vormen, bestaande uit het onverplichte programma, het verplichte programma
en de programmatische aanpak.
Programma's worden vastgesteld door burgemeester en wethouders, gedeputeerde staten of de
Minister die het aangaat (art. 3.4 Ow). Een programma bindt in beginsel alleen het vaststellende
bestuursorgaan, net als bij de omgevingsvisie. Er zijn echter uitzonderingen, maar geen van die
uitzonderingen is relevant voor dit rapport en blijven daarom verder onbesproken. Het programma
wordt voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb (art.
16.27 Ow) en is niet appellabel.
Onverplicht programma
Het staat een bestuursorgaan in beginsel vrij om naar behoefte programma's op te stellen voor een
bepaald onderdeel van de leefomgeving of bepaald gebied (art. 3.4 Ow). De Omgevingswet geeft
aan bestuursorganen een discretionaire bevoegdheid. Het programma kan dus worden benut voor
allerlei onderwerpen, zoals een gemeentelijk fietsactieplan. Voorts bepaalt de Omgevingswet
expliciet dat burgemeester en wethouders onverplicht een programma kunnen opstellen dat
betrekking heeft op een gemeentelijk rioleringsprogramma (art. 3.14 Ow).
Verplicht programma
In bepaalde gevallen moeten programma's verplicht worden vastgesteld (par. 3.2.2 Ow). De
verplichting kan afkomstig zijn van een achterliggende richtlijn van de Europese Unie, zoals de
richtlijn voor omgevingsgeluid, grondwaterrichtlijn en kaderrichtlijn water (zie art. 3.6-3.9 Ow).
Ook is het mogelijk dat de verplichting ontstaat door een (dreigende) overschrijding van een
omgevingswaarde (art. 3.10 Ow). Deze verplichting wordt verder besproken bij het behandelen van
de omgevingswaarde in par. 1.4. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat de bij
programma vastgestelde maatregelen uitgevoerd of operationeel moeten zijn volgens de daarbij te
stellen regels (art. 3.12 Ow).
Programmatische aanpak
De programmatische aanpak is een variant op het programma (par. 3.2.4 Ow), bedoeld voor
gebieden waarin de omgevingswaarden onder druk staan, waardoor er moeilijk nieuwe activiteiten
kunnen worden ontplooid. Een programmatische aanpak biedt ruimte om binnen de looptijd van een
programma gewenste maatschappelijke activiteiten toe te staan waarbij de nadelige gevolgen van
die activiteiten worden gecompenseerd met de maatregelen uit dat programma. De negatieve
effecten worden als het ware uitgewisseld tegen de positieve effecten van maatregelen die getroffen
worden in het kader van de programmatische aanpak. Er bestaat nog geen generieke regeling voor
dit instrument, maar wel is al ervaring opgedaan met de programmatische aanpak op het gebied van
luchtkwaliteit (NSL, titel 5.2 Wm) en stikstof (PAS, par. 2a Nbw 1998).
Bij omgevingsplan, omgevingsverordening of algemene maatregel van bestuur kan een
programmatische aanpak worden aangewezen die betrekking heeft op omgevingswaarden van
gemeente, provincie of rijk of een andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving (art. 3.15 lid 1
Ow). Daarbij wordt bepaald welk bestuursorgaan een programma kan vaststellen (art. 3.15 lid 2
Ow). In het programma wordt bepaald welke ruimte er voor een daarbij aangegeven termijn en
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gebied beschikbaar is voor activiteiten. Ook worden inhoudelijke eisen gesteld (art. 3.17 Ow) en
geldt een uitvoeringsplicht (art. 3.18 Ow).
Monitoring
Programma's die bestaan uit het bereiken van bepaalde omgevingswaarden en de programmatische
aanpak moeten ook gemonitord worden (art. 20.1 Ow). Het doel hiervan is te bepalen of de
omgevingswaarden of doelen van het programma worden bereikt. Indien dat niet het geval is, moet
het programma worden aangepast om het gewenste doel (alsnog) binnen de beoogde termijn te
kunnen behalen (art. 3.11 Ow en art. 3.19 Ow).
Bij het omgevingsplan, de omgevingsverordening of de algemene maatregel van bestuur tot
aanwijzing van een programma met programmatische aanpak wordt bepaald welk bestuursorgaan is
belast met de monitoring en wordt de frequentie van de monitoring bepaald. Bij ministeriële
regeling kunnen regels worden gesteld over de uitvoering van de monitoring (zoals de wijze van
opslag van meetgegevens en de te gebruiken meetmethoden). Bij verplichte programma's, de
programmatische aanpak of een gemeentelijk rioleringsplan kunnen andere bestuursorganen zo
nodig in de plaats treden van het voor uitvoering verantwoordelijke bestuursorgaan.
Voorbeeld
Anders dan bij de omgevingsvisie zou de Minister een programma kunnen vaststellen dat niet
integraal is maar betrekking heeft op een aspect van de leefomgeving (geluid en/of externe
veiligheid) of een bepaald gebied (Schiphol en/of het omliggende gebied). Het zou een uitwerking
van het te voeren beleid kunnen bevatten met maatregelen, bijvoorbeeld om aan de maximaal
toegestane geluidbelasting te voldoen in het omliggende gebied van Schiphol. Dit beleid zou
doorwerken in besluiten van de Minister.
8.4.

Beleidsdoorwerking
8.4.1.

Omgevingswaarde

Omgevingswaarden worden vastgesteld met het oog op de doelen van de Omgevingswet en maken
die concreet (art. 2.9 lid 1 Ow). Zij bepalen voor de fysieke leefomgeving de gewenste staat of
kwaliteit, de toelaatbare belasting door activiteiten en de toelaatbare concentratie of depositie van
stoffen (art. 2.9 lid 2 Ow). Een omgevingswaarde wordt uitgedrukt in meetbare of berekenbare
eenheden of anderszins in objectieve termen (art. 2.9 lid 3 Ow). De Omgevingswet bakent het
begrip omgevingswaarde niet af, zodat er allerlei beleidsdoelen onder gebracht kunnen worden.
Omgevingswaarden kunnen volgen uit Europese of andere internationale verplichtingen, maar ook
uit nationale, provinciale of lokale beleidsdoelen. Omgevingswaarden worden bij algemene
maatregel van bestuur, omgevingsverordening of omgevingsplan vastgesteld.246 In de
Omgevingswet zelf zijn geen omgevingswaarden vastgesteld. Bij vaststelling bij een algemene
maatregel van bestuur dienen de grenzen van artikel 2.3 lid 3 Omgevingswet in acht te worden
genomen (art. 2.14 Ow). Dat betreft de begrenzing van de uitoefening van taken of bevoegdheden
door provincies en het rijk.
Er bestaat in sommige gevallen een verplichting voor het rijk tot het stellen van omgevingswaarden.
Die gevallen betreffen alleen de luchtkwaliteit, de kwaliteit van het water en de veiligheid van
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waterkeringen (art. 2.15 Ow). Provinciale staten en de gemeenteraad kunnen via instructieregels
worden verplicht om omgevingswaarden in de omgevingsverordening respectievelijk het
omgevingsplan op te nemen (art. 2.24 Ow).
Het wetsvoorstel verbindt blijkens de memorie van toelichting twee gevolgen aan het vaststellen
van een omgevingswaarde.247 Ten eerste heeft in beginsel het college van burgemeester en
wethouders de plicht een programma vast te stellen wanneer niet wordt voldaan of naar verwachting
niet zal worden voldaan aan een omgevingswaarde (art. 3.10 Ow). Dat programma bevat een pakket
met beleids- of beheersmaatregelen om alsnog aan die waarde te voldoen. Die verplichting geldt
onafhankelijk van de vraag of de omgevingswaarde door de gemeente, de provincie of het rijk is
vastgesteld. Ten tweede moet iedere vastgestelde omgevingswaarde door middel van een systeem
van monitoring worden bewaakt en moet worden beoordeeld of aan die omgevingswaarde wordt
voldaan (art. 20.1 Ow).
Zonder nadere regelstelling werken omgevingswaarden niet door bij de vaststelling van besluiten
zoals omgevingsvisies, omgevingsplannen en omgevingsvergunningen. Als een omgevingswaarde,
vastgesteld door het rijk, ook moet gaan gelden voor decentrale overheden of zelfs moet
doorwerken naar concrete besluiten, dan zal die gelding of doorwerking gestalte moeten krijgen
door middel van instructieregels of beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen. 248 Afgezien
daarvan moet sowieso, dus ook zonder nadere regelstelling, rekening worden gehouden met de
omgevingswaarden die op provinciaal of landelijk niveau zijn vastgelegd, aangezien gemeenten
geen afwijkende of aanvullende waarde mogen vaststellen, tenzij in de omgevingsverordening of
algemene maatregel van bestuur anders is bepaald (art. 2.11 lid 2 Ow). Het voorgaande geldt ook
voor provincies in verhouding tot het rijk (art. 2.12 lid 2 Ow).
Omgevingswaarden kunnen bestaan uit een resultaatsverplichting, een inspanningsverplichting of
een andere verplichting (art. 2.10 Ow).249 Wat onder een andere verplichting moet worden verstaan,
maakt de Omgevingswet niet duidelijk. Verder dient te worden vastgesteld op welke termijn aan de
omgevingswaarde moet worden voldaan, op welke locaties de omgevingswaarde van toepassing is
en de taken en bevoegdheden die op grond van de Omgevingswet of een andere wet worden ingezet
om de omgevingswaarde te verwezenlijken (art. 2.10 Ow).
Al met al is het de bedoeling dat het systeem van de omgevingswaarde voorziet in een flexibele
werking, zoals de volgende passage uit de memorie van toelichting illustreert:
"Op deze wijze wordt een flexibele werking van de omgevingswaarden verzekerd en kan waar
wenselijk de programmasystematiek worden toegepast om de omgevingswaarden te bereiken en
projecten te onderbouwen. Het biedt ruime mogelijkheden om aan te sluiten bij de implementatie van
Europeesrechtelijke normstelling. De vormgeving van de regeling van de omgevingswaarden in
combinatie met de instructieregels van afdeling 2.5, de beoordelingsregels voor
omgevingsvergunningen op grond van paragraaf 5.1.3 en het programma, geregeld in afdeling 3.2,
biedt mogelijkheid voor maatwerk. Daarmee kan ook ruimte worden gecreëerd voor
bestuursorganen om ontwikkelingsinitiatieven te plaatsen binnen een breder maatregelenpakket."250
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Voorbeeld
Het rijk zou een omgevingswaarde kunnen vaststellen, bijvoorbeeld over de maximaal toegestane
bebouwing in het gebied rondom Schiphol. Deze zou doorwerken in besluiten indien de Minister de
omgevingswaarde vastlegt in instructieregels of beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen.
Zo niet, dan geldt nog altijd dat de gemeente geen afwijkende of aanvullende omgevingswaarde
mag vaststellen en dat het college van burgemeester en wethouders verplicht is een programma vast
te stellen indien niet wordt voldaan of naar verwachting niet zal worden voldaan aan de
omgevingswaarde.
8.4.2.

Instructieregels en instructies

Anders dan via de omgevingswaarde, kan beleid ook doorwerken via de instructieregel of de
instructie (zie hierna). Voor beide geldt dat een bestuursorgaan deze toepast om een lager
bestuursorgaan te instrueren over het uitvoeren van taken of bevoegdheden door een bindende regel
of een instructie.
Over de begrenzing van instructieregels en instructies, vermeldt de memorie van toelichting het
volgende:
"Voor de toepassing van de bevoegdheid van provincie en het Rijk tot het stellen van instructieregels
en de bevoegdheid tot het geven van een instructie die gericht is tot een provincie, gemeente en
waterschap geeft het wetsvoorstel enkele criteria die het gebruik van deze bevoegdheden begrenzen
en sturen op terughoudend gebruik. Dit zijn allereerst de subsidiariteitscriteria uit artikel 2.3, tweede
en derde lid. Deze bevoegdheden kunnen alleen worden gebruikt ter bescherming of ter
verwezenlijking van een provinciaal of nationaal belang, als dat belang niet op een doelmatige en
doeltreffende wijze door de gemeentebesturen of provinciebesturen kan worden behartigd. (...) Naast
de begrenzing door de toepasselijkheid van de criteria uit artikel 2.3 is een tweede wettelijke
begrenzing van het gebruik van deze instructiebevoegdheden dat deze zijn beperkt tot specifiek
benoemde taken en bevoegdheden die bij wet aan de desbetreffende bestuursorganen zijn
opgedragen."251

Met betrekking tot mogelijke nationale belangen wordt een aantal voorbeelden aangehaald, zoals:
"Ook de aanwezigheid van een nationaal belang kan voortvloeien uit uitdrukkelijk bij de wet aan het
Rijk toegekende taken. Uit de wettelijke taak en verantwoordelijkheid van het Rijk voor een veilig
luchtverkeer en de nationale veiligheid vloeit bijvoorbeeld voort dat beperkende regels kunnen
worden gesteld voor hoogbouw om de werking van radarstations veilig te stellen."252

Overigens noemt de memorie van toelichting nog specifiek dat ook rekening moet worden
gehouden met financiële belangen:
"In de afweging of de bevoegdheid tot het vaststellen van instructieregels of het geven van instructies
wel of niet zal worden toegepast zullen daarnaast overigens ook de financiële effecten daarvan voor
de gemeenten, de waterschappen of de provincies en de eventueel vereiste compensatie daarvan
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moeten worden betrokken. De financiële afweging draagt zo ook bij aan de gewenste zorgvuldigheid
en selectiviteit in het gebruik van deze bevoegdheden."253

Instructieregel
De figuur van de instructieregel is ontleend aan het Barro (art. 4.3 Wro), de provinciale verordening
ruimte (art. 4.1 Wro) en de waterverordening (art. 3.11 Waterwet). Instructieregels zijn bindende
regels vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur (art. 2.24 Ow) of bij omgevingsverordening
(art. 2.22 Ow). Artikel 2.24 lid 1 Omgevingswet bepaalt dat bij algemene maatregel van bestuur,
met inachtneming van de grenzen van artikel 2.3, derde lid (de begrenzing van de uitoefening van
taken of bevoegdheden door provincies en het rijk), regels kunnen worden gesteld over de
uitoefening van taken of bevoegdheden door bestuursorganen om te voldoen aan bij algemene
maatregel van bestuur vastgestelde omgevingswaarden of voor het bereiken van andere
doelstellingen voor de fysieke leefomgeving. De instructieregels die bij algemene maatregel van
bestuur worden vastgesteld komen terecht in het Bkl.
Vaak zal de regel in de omgevingsverordening of de algemene maatregel van bestuur algemeen zijn
naar tijd of naar rechtsfeit. Instructieregels lenen zich voor herhaalde toepassing. De norm moet
steeds worden toegepast als de situatie zich voordoet die in de regeling is omschreven of is bedoeld.
Deze instructieregels zijn te kenmerken als algemeen verbindende voorschriften die zich niet tot
burgers maar tot bij die regel aangewezen bestuursorganen richten. Deze instructieregels bieden dus
geen grondslag voor het stellen van regels voor burgers. De grondslagen voor het stellen van
burgerbindende regels zijn gelegen in afdeling 4.1 Omgevingswet en worden aangeduid als
algemene regels.254
De instructieregels kunnen worden gesteld over de uitoefening van taken of bevoegdheden om te
voldoen aan bij algemene maatregel van bestuur of omgevingsverordening vastgestelde
omgevingswaarden of voor het bereiken van andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving.
Instructieregels kunnen onder meer betrekking hebben op de inhoud, toelichting en motivering van
een programma, omgevingsplan, omgevingsverordening, projectbesluit en maatwerkvoorschrift (art.
2.23 en 2.25 Ow). Bij die onverplichte instructieregels wordt bepaald in welke gevallen en onder
welke voorwaarden van de regels kan worden afgeweken als de toepassing van de regels niet
toereikend is voor, of in de weg staat aan, het bereiken van de doelen van de wet (lid 5 van art. 2.23
en 2.25 Ow). Verder zijn er verplichte rijksinstructieregels voor onder meer programma's,
omgevingsverordeningen, projectbesluiten en omgevingsplannen (art. 2.26 – 2.31 Ow).
De opgave bij de inhoudelijke vormgeving van het beoogde Bkl is volgens de Nota n.a.v. het Nader
Verslag:
"De regering ziet binnen de instructieregels in de huidige wet- en regelgeving een zeer grote
variëteit. De inhoudelijke instructieregel dat een bestemmingsplan moet strekken tot een goede
ruimtelijke ordening is als «zeer ruim» te kwalificeren; er wordt een zeer grote mate van
discretionaire afwegingsruimte geboden. Die zeer algemene instructieregel is in de loop der jaren
door steeds meer instructieregels geconcretiseerd en ingekaderd. Het betreft eisen aan
bestemmingsplannen vanuit het oogpunt van de veiligheid (te denken is aan de gedetailleerde
besluiten voor de externe veiligheid, luchtvaartveiligheid, waterveiligheid), bescherming van
gezondheid (te denken is aan regels ter bescherming tegen geluidsoverlast) of andere specifieke
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belangen (behoud van cultureel erfgoed, landschappelijke waarden, natuur, enzovoort). Het gaat
hier om vele honderden, soms heel directieve, strakke regels. Bij het stellen van al die
instructieregels heeft het Rijk verantwoordelijkheden naar zich toegetrokken en heeft het in meer of
mindere mate de mogelijkheden voor bestuursorganen beperkt om zelf afwegingen te maken. Zoals
ook in de memorie van toelichting en in de nota naar aanleiding van het verslag is vermeld, komt het
in de praktijk zeer regelmatig voor dat het beoogde effect van al die instructieregels niet wordt
bereikt; er wordt een suboptimale besluitvorming «voorgeschreven». De opgave bij de inhoudelijke
vormgeving van het beoogde Besluit kwaliteit leefomgeving is om die verantwoordelijkheid deels
weer terug te geven aan decentrale overheden, en wel in die situaties waarin één of meer landelijke
regelingen niet goed passen. Dat moet leiden tot een betere kwaliteit van de besluitvorming en
daarmee tot een betere kwaliteit van de fysieke leefomgeving."255

De Omgevingswet biedt de mogelijkheid om in een instructieregel een ontheffingsbevoegdheid op
te nemen (art. 2.32 Ow). Daaraan kunnen voorschriften worden verbonden (art. 2.32 lid 5 Ow). Van
de ontheffing kan gebruik worden gemaakt in de gevallen dat de zorg voor de fysieke leefomgeving
onevenredig wordt belemmerd door het hanteren van de regels. Het verzoek tot gebruikmaking van
die bevoegdheid kan worden ingediend door het bestuursorgaan tot wie de betrokken instructieregel
is gericht. Beoogd is om het toepassingsbereik van de ontheffingsbevoegdheid te verruimen ten
opzichte van de regeling in artikel 4.1a en 4.3a Wro, aangezien de bevoegdheid breder toepasbaar
is. Hierover vermeldt de Nota n.a.v. het Nader Verslag:
"Dat deze bevoegdheid breder toepasbaar is dan de vergelijkbare figuur uit de Wet ruimtelijke
ordening klopt. De bevoegdheid tot het stellen van instructieregels in het wetsvoorstel biedt de
grondslag om al die instructieregels te stellen die nu terug te vinden zijn in de wetten en AMvB’s die
geheel of gedeeltelijk opgaan in het nieuwe stelsel. Ook de ontheffing moet dus in meer situaties
gebruikt kunnen worden dan de ontheffing van de Wet ruimtelijke ordening. De ontheffing is niet
alleen de opvolger van de artikelen 4.1a en 4.3a van de Wet ruimtelijke ordening, maar bijvoorbeeld
ook van de verklaring van geen bedenkingen in artikel 8.9 van de Wet luchtvaart."256

Overigens lijkt in deze passage sprake te zijn van een verschrijving, nu artikel 8.9 van de WLV een
verklaring van geen bezwaar bevat en geen verklaring van geen bedenkingen. De ontheffing is dus
geen opvolger van de verklaring van geen bedenkingen, maar van de verklaring van geen bezwaar
uit artikel 8.9 WLV. Overigens wordt het instrument verklaring van geen bedenkingen vervangen
door het advies met instemming, waarop hierna in par. 1.6.1 nog wordt teruggekomen.
Instructieregels zijn algemeen verbindende voorschriften en zijn om die reden niet appellabel.
Instructieregels die doorwerken in concrete besluiten kunnen wel indirect via de exceptieve toetsing
in beroepsprocedures tegen die concrete besluiten aan de orde worden gesteld. Bij een ontheffing
wordt deze geacht deel uit te maken van het besluit waarop de ontheffing betrekking heeft, zodat
dezelfde bestuursrechtelijke rechtsbescherming van toepassing is (art. 16.85 Ow). Hetzelfde geldt
voor de weigering om een ontheffing te verlenen.
Voorbeeld
Het rijk zou een instructieregel kunnen vaststellen om de omgevingswaarde over de maximaal
toegestane bebouwing binnen het beperkingengebied rondom Schiphol door te laten werken in
besluiten. De omgevingswaarde zou hij kunnen vastleggen in een instructieregel zodat die
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doorwerkt naar het omgevingsplan, waarin de gemeente de waarde zou moeten handhaven op de
wijze als in de instructieregel is gesteld. Er zou daarbij in de instructieregel een
ontheffingsbevoegdheid kunnen worden opgenomen zodat in individuele gevallen in afwijking van
de instructieregel alsnog bebouwing zou mogen worden gerealiseerd.
Instructie
De figuur van de instructie is vergelijkbaar met de proactieve aanwijzing uit art. 4.2 en 4.4. Wro en
met artikel 3.12 en 3.23 Waterwet. Anders dan de instructieregel kan een instructie niet gegeven
worden als deze bedoeld is voor herhaalde uitvoering door meerdere bestuursorganen (art. 2.35 lid 1
Ow). Instructies kunnen worden gegeven over de uitoefening van een taak of bevoegdheid binnen
de grenzen van het subsidiariteitsbeginsel en de uitwerking daarvan in artikel 2.3 lid 2 en 3
Omgevingswet (art. 2.33 lid 1 en 2.34 lid 1 Ow).
Gedeputeerde staten kunnen een instructie geven aan de gemeenteraad over het stellen van regels in
het omgevingsplan als bedoeld in artikel 4.2, eerste lid (toedeling van functies aan locaties in het
omgevingsplan), of daarmee samenhangende regels als bedoeld in artikel 5.19, eerste lid
(beoordelingsregels voor afwijkactiviteiten ten aanzien van het omgevingsplan), als dat nodig is
voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (art. 2.33 lid 2 Ow). Het
toepassingsbereik van de rijksinstructiebevoegdheid is hieraan gelijk, maar omvat voor zover
relevant, ook nog enkele provinciale bevoegdheden (art. 2.34 Ow).
Een instructie is niet toepasbaar als het generieke interbestuurlijke toezichtsinstrumentarium
(schorsing en vernietiging van besluiten) uit onder meer de Gemeentewet, de Provinciewet of de
Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten kan worden gebruikt (art. 2.33 lid 4 en 2.34
lid 5 Ow). Dit betekent dat geen instructie met een hernieuwde of herhaalde opdracht kan worden
gegeven als niet juist of niet volledig uitvoering wordt gegeven aan een taak, bevoegdheid of
instructieregel op grond van het wetsvoorstel. In dat geval (waar achteraf moet worden gereageerd
op een onwenselijk besluit of een onwenselijke handeling) kan toepassing worden gegeven aan de
bevoegdheden tot vernietiging of indeplaatstreding op grond van onder meer de Gemeentewet, de
Provinciewet, of de Wet Naleving Europese regelgeving publieke entiteiten.257 Hierop wordt verder
ingegaan bij het bespreken van het generiek interbestuurlijk toezicht in paragraaf 1.7.
De instructie wordt geacht deel uit te maken van het besluit dat naar aanleiding van de instructie
genomen is, zodat dezelfde bestuursrechtelijke rechtsbescherming van toepassing is als op dit
besluit (art. 16.85 Ow). Deze bundeling is niet aan de orde als de instructie betrekking heeft op de
uitoefening van een taak en niet op een besluit. In dat geval staat geen beroep open tegen de
instructie.
Voorbeeld
De Minister zou de gemeenteraad een instructie kunnen geven over het stellen van regels in het
omgevingsplan. Dit zouden regels kunnen zijn over het beperkingengebied Schiphol, inhoudende
dat in dat gebied niet of ten dele niet mag worden gebouwd.
8.5.

Algemene regels

Zoals hiervoor bij de behandeling van de instructieregel in paragraaf 1.4 is opgemerkt, zijn de
grondslagen voor het stellen van burgerbindende regels gelegen in afdeling 4.1 Omgevingswet. Het
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gaat bij deze algemene regels om extern werkende regels, neergelegd in algemene rijksregels, de
omgevingsverordening en het omgevingsplan. Intern werkende regels, zoals de instructieregels en
instructies en de beoordelingsregels voor vergunningaanvragen (zijnde de instrumenten met
beleidsdoorwerking die aan de orde zijn gekomen in par. 1.4), vallen hier dus niet onder.
8.5.1.

Algemene rijksregels

De algemene rijksregels zijn pas aan de orde als er een taak of bevoegdheid is op rijksniveau.
Hiervoor biedt art. 2.3 lid 3 Ow het algemene criterium. Een bestuursorgaan van het rijk oefent een
taak of bevoegdheid, als dat bij de regeling daarvan is bepaald, alleen uit als dat nodig is: (a) met
het oog op een nationaal belang en dat belang niet op een doelmatige en doeltreffende wijze door
het provinciebestuur of gemeentebestuur kan worden behartigd; of (b) voor een doelmatige of
doeltreffende uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van deze wet of de uitvoering
van een internationaalrechtelijke verplichting.
De algemene rijksregels komen in ieder geval terecht in het Bbl en het Bal. Verplichte activiteiten
zijn onder andere, voor zover hier relevant, bouwactiviteiten, sloopactiviteiten, het gebruik en het in
standhouden van bouwwerken en milieubelastende activiteiten (art. 4.3 lid 1 Ow). Niet-verplichte
onderwerpen zijn onder andere, voor zover hier relevant, beperkingengebiedactiviteiten met
betrekking tot een luchthaven (art. 4.3 lid 2 Ow). Bij het stellen van de regels als bedoeld in artikel
4.3 lid 1 Omgevingswet worden de grenzen van artikel 2.3, derde lid over de subsidiariteit, in acht
genomen (art. 4.3 lid 4 Ow).
Over beperkingengebieden en beperkingengebiedactiviteiten, het volgende. Onder
beperkingengebied wordt volgens de begrippenlijst bij de Omgevingswet verstaan: "bij of krachtens
de wet aangewezen gebied waar vanwege de aanwezigheid van een werk of object regels gelden
over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor dat werk of object". Onder
beperkingengebiedactiviteit wordt volgens die lijst verstaan: "activiteit binnen een
beperkingengebied die niet in overeenstemming is met de functie van het aanwezige werk of
object".258 Deze begrippen zijn in de memorie van toelichting als volgt uitgelegd:
"Dit is een breed verzamelbegrip voor gebieden die in de huidige wetgeving onder verschillende
benamingen bekend zijn. Het omvat beperkingengebieden rondom luchthavens en
beschermingsstroken rondom bijvoorbeeld spoorwegen, wegen of waterkeringen. Voor al deze
gebieden is gemeenschappelijk dat er gebiedsgebonden beperkingen van toepassing zijn op
activiteiten van burgers en bedrijven vanwege de aanwezigheid van een werk of object. Het
beperkingengebied omvat in veel gevallen ook de locatie waar het werk of object zelf gelegen is. Een
ingesteld beperkingengebied kan op drie manieren juridisch doorwerken: door instructieregels voor
omgevingsplannen, door direct werkende algemene regels of door een vergunningstelsel voor
activiteiten in het beperkingengebied. Aan het begrip «beperkingengebied» is de
«beperkingengebiedactiviteit» gekoppeld."259

De beschrijving van beperkingengebied is algemeen en abstract, vermoedelijk omdat het een breed
verzamelbegrip is voor verschillende soorten gebieden. Het begrip beperkingengebiedactiviteit is
daarbij niet uitgelegd. De memorie van toelichting geeft verder ook niet veel duidelijkheid, behalve
dat, zoals hierna in par. 1.8.1 aan de orde komt, het gaat om activiteiten anders dan het beoogde
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gebruik van de infrastructuur zelf, op, onder, rond of boven die infrastructuur in het
beperkingengebied. 260
Over de rijksregels bepalen artikelen 4.20 tot en met 4.28 Omgevingswet per activiteit, zoals
genoemd in art. 4.3 Omgevingswet, met het oog waarop rijksregels worden gesteld en wat die
regels in elk geval zullen bevatten. Zo bepaalt artikel 4.21 Omgevingswet bijvoorbeeld dat
rijksregels voor bouwactiviteiten in elk geval regels bevatten met het oog op het waarborgen van de
veiligheid, het beschermen van de gezondheid en duurzaamheid. Artikel 4.22 Omgevingswet bevat
de bepaling dat rijksregels over milieubelastende activiteiten worden gesteld met het oog op het
waarborgen van de veiligheid, het beschermen van de gezondheid en het beschermen van het
milieu.
Het doel van algemene rijksregels is het voorkomen dat burgers of bedrijven per geval toestemming
moeten vragen. In het algemeen geldt dus dat algemene regels niet voorzien in een
vergunningplicht. Er is een mogelijkheid van voorafgaande melding (art. 4.4 lid 2 Ow), van
maatwerkvoorschriften (art. 4.5 Ow) en van afwijking van rijksregels via maatwerkregels in de
omgevingsverordening of het omgevingsplan (art. 4.6 Ow).
Maatwerkregels gelden voor locaties, die generiek voor alle zich binnen die locatie bevindende
activiteiten gelden. Maatwerkvoorschriften zien op maatwerk bij (appellabele) beschikking. 261
Verder is er een mogelijkheid dat toestemming kan worden verleend om in plaats van een
voorgeschreven rijksregel, een gelijkwaardige maatregel te treffen waarmee tenminste hetzelfde
resultaat wordt bereikt (art. 4.7 Ow).
Maatwerkregels worden bij algemene rijksregels vastgesteld met de strekking dat maatregels
kunnen worden gesteld in onder meer het omgevingsplan of de omgevingsverordening over daarbij
aangewezen onderwerpen (art. 4.6 lid 2 Ow). Over maatwerkvoorschriften, de melding en een
aanvraag om toestemming tot het treffen van een gelijkwaardige maatregel, het volgende.
De hoofdregel met betrekking tot rijksregels is dat het college van burgemeester en wethouders het
bevoegd gezag is waaraan een melding wordt gedaan, dat een maatwerkvoorschrift kan stellen en
dat beslist op een aanvraag om toestemming tot het treffen van een gelijkwaardige maatregel (art.
4.9 Ow). De uitzonderingen op deze hoofdregel zijn in de artikelen 4.10 tot en met 4.13
opgenomen. In die bepalingen zijn gevallen opgenomen waarvoor, onder de daarin opgenomen
voorwaarden, uitzonderingen op de hoofdregel (kunnen) worden gemaakt door voor die gevallen
een ander bevoegd gezag aan te wijzen in de rijksregels. Voor dit rapport is relevant dat voor
beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot andere luchthavens dan burgerluchthavens met
regionale betekenis, gevallen worden aangewezen waarin een minister bevoegd gezag is (art. 4.12
lid 1 Ow). Bij het aanwijzen van die gevallen worden de grenzen van artikel 2.3, derde lid over het
subsidiariteitsbeginsel, in acht genomen (art. 4.12 lid 2 Ow). Dat betekent dus dat een aan te wijzen
minister bevoegd gezag zal zijn voor een melding, een maatwerkvoorschrift en een gelijkwaardige
maatregel in de aan te wijzen gevallen voor beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot
Schiphol. Dit als uitzondering op de hoofdregel dat het college van burgemeester en wethouders
bevoegd gezag is.
Voor een goed begrip wordt toegelicht wat volgens de Omgevingswet moet worden verstaan onder
luchthaven en burgerluchthaven van regionale betekenis. Onder luchthaven moet worden verstaan:
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"luchthaven als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart".262 Onder burgerluchthaven
van regionale betekenis moet worden verstaan: "luchthaven, niet zijnde de luchthaven Schiphol, een
overige burgerluchthaven van nationale betekenis of een militaire luchthaven".263
Algemene rijksregels neergelegd in, onder meer, een algemene maatregel van bestuur (afd. 4.1 Ow)
zijn niet appellabel omdat het algemeen verbindende voorschriften zijn. In het kader van algemene
regels kunnen soms individuele besluiten worden genomen. Voor deze beschikkingen geldt het
volgende. Tegen een beschikking over gelijkwaardigheid van maatregelen (art. 4.7 lid 1 Ow) kan
volgens de hoofdregel van de Awb beroep in twee instanties worden ingesteld (rechtbank, Afdeling
bestuursrechtspraak). Dezelfde rechtsgang staat open bij een beschikking tot vaststelling van
maatwerkvoorschriften (art. 4.5 Ow). Maatwerkvoorschriften kunnen onder meer worden
vastgesteld op basis van een melding (art. 4.4 lid 1 Ow). Een dergelijke melding resulteert niet in
een appellabel besluit.264
Voorbeeld
Het rijk kan een direct werkende algemene regel opstellen die gericht is tot burgers en bedrijven.
Deze kan bijvoorbeeld bepalen dat er een verbod is op het bouwen van een gebouw hoger dan een
bepaalde maximum hoogte in een bepaald deel van het beperkingengebied rondom Schiphol.
Daarbij kan worden bepaald dat in het omgevingsplan maatwerkregels kunnen worden gesteld om
van de maximum hoogte af te kunnen wijken. Ook kan zijn bepaald dat burgemeester en
wethouders maatwerkvoorschriften kunnen stellen in afwijking van de maximum hoogte. In
beginsel zijn burgemeester en wethouders bevoegd te beslissen op de aanvraag om in een
gelijkwaardige maatregel te voorzien.
8.5.2.

Omgevingsverordening

Op provinciaal niveau stellen provinciale staten één omgevingsverordening vast (art. 2.6 Ow). In
deze verordening brengt de provincie haar regels voor de fysieke leefomgeving bijeen in één
gebiedsdekkende regeling.265 Daarmee beoogt de Omgevingswet een einde te maken aan het feit dat
er meerdere verordeningen zijn op provinciaal niveau.266 De omgevingsverordening dient te bestaan
uit algemeen direct bindende regels, omgevingswaarden en instructieregels.267
De omgevingsverordening bevat regels over activiteiten met gevolgen voor de fysieke
leefomgeving (art. 4.1 lid 1 Ow) en verboden om zonder voorafgaande melding een activiteit te
verrichten (art. 4.4. Ow). Net als bij de algemene rijksregels is er een mogelijkheid van
maatwerkvoorschriften (art. 4.5 Ow), van afwijking via maatwerkregels (art. 4.6 Ow) en de
mogelijkheid dat toestemming kan worden verleend om in plaats van een voorgeschreven regel in
de omgevingsverordening, een gelijkwaardige maatregel te treffen waarmee tenminste hetzelfde
resultaat wordt bereikt (art. 4.7 Ow).
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De omgevingsverordening blijft binnen de grenzen van artikel 2.3 lid 2 (ook expliciet in 4.1 lid 2
Ow). Toedeling van functies aan locaties vindt alleen plaats als dat niet doelmatig kan met een
instructieregel of instructies (art. 4.2 lid 2 Ow).
Omgevingsverordeningen worden voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure
van afdeling 3.4 Awb (art. 16.32 Ow) en een ieder kan zienswijzen over het ontwerp indienen (art.
16.23 Ow). De omgevingsverordening is niet appellabel (art. 8.3 lid 1 onder a Awb), tenzij de
omgevingsverordening een beperkingengebied bevat.268
Voorbeeld
Dit is de opvolger van de provinciale ruimtelijke verordening. De Provincie Noord-Holland zal
vermoedelijk geen regels stellen over effecten van en op Schiphol, aangezien de luchthaven als een
nationaal belang wordt aangemerkt.
8.5.3.

Omgevingsplan

Op gemeentelijk niveau wordt één omgevingsplan vastgesteld met regels over de fysieke
leefomgeving (art. 2.4 Ow) voor het gehele gebied. Dit is de opvolger van het bestemmingsplan, de
beheersverordening, het (grond)exploitatieplan, de monumentenverordening en (delen van) andere
verordeningen, zoals de bomenverordening, de ligplaatsenverordening en de terrassenverordening.
Deze dienen te worden vastgesteld door de raad (art. 2.8 Ow) en er is een delegatiebevoegdheid
zonder duidelijke beperkingen. Meerdere omgevingsplannen zijn toegestaan, maar maximaal één
per locatie. 269
De fysieke leefomgeving is overigens een breder begrip dan de goede ruimtelijke ordening uit de
Wro waar het bestemmingsplan betrekking op heeft en waarbij de ruimtelijke relevantie bepalend
is. Het begrip 'evenwichtige toedeling van functies aan locaties' vervangt het begrip goede
ruimtelijke ordening.270 De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval bouwwerken, infrastructuur,
watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen en cultureel erfgoed (art. 1.2 lid 2 Ow). De
inhoudelijke normen worden bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld.
Het omgevingsplan wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 Awb (art. 16.30 Ow). Het omgevingsplan is appellabel. Er
staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling. Dezelfde procedure is van toepassing op een
afwijzing van het verzoek tot wijziging van een omgevingsplan. Het omgevingsplan treedt in
werking vier weken nadat het omgevingsplan bekend is gemaakt. Indiening van een voorlopige
voorziening binnen die termijn heeft, anders dan nu het geval is, niet automatisch schorsende
werking.
Voorbeeld
Dit is de opvolger van het bestemmingsplan. Er zal door de omliggende gemeenten bij Schiphol een
omgevingsplan worden opgesteld dat mede betrekking heeft op het beperkingengebied. Zoals
hiervoor aan de orde gekomen is, zullen er vanuit het rijk besluiten genomen kunnen worden over
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het al dan niet toestaan van activiteiten binnen het beperkingengebied, die doorwerken in het
omgevingsplan via instructieregels of een instructie.
8.6.

Toestemming
8.6.1.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is de opvolger van de huidige omgevingsvergunning uit de Wabo en
allerlei andere vergunningen, zoals bijv. de watervergunning, de ontgrondingenvergunning, de
vergunning voor archeologische rijksmonumenten, maar ook de vergunning of ontheffing van de
WLV in verband met het beperkingengebied. Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat zoveel
mogelijk wordt volstaan met het stellen van algemene regels. Een vergunning dient eerder
uitzondering dan regel te zijn onder de Omgevingswet.
De aanwijzing van vergunningplichtige activiteiten vindt plaats in onder meer twee categorieën. De
eerste categorie bevat activiteiten die op grond van de Omgevingswet zelf vergunningplichtig zijn,
zoals de vergunningplicht voor bouwen, milieuactiviteiten, etc. De tweede bevat de
vergunningplichten die in de omgevingsverordening van de provincie worden opgenomen. De
Omgevingswet maakt lokale afwegingsruimte mogelijk door onder- of bovengrenzen uit de
Omgevingswet te wijzigen, hetgeen nader in te vullen is bij algemene maatregel van bestuur. Het
vergunningstelsel is verder uitgewerkt in artikel 5.1 tot en met 5.6 Omgevingswet.
De aanvraag van een omgevingsvergunning kan betrekking hebben op één of meerdere activiteiten.
De onlosmakelijke samenhang uit artikel 2.7 Wabo is losgelaten. De aanvrager bepaalt zelf wat hij
aanvraagt en wanneer hij dat doet. Hoofdregel is wel dat een activiteit verboden is zolang niet voor
alle activiteiten die daarmee samenhangen een vergunning is verleend. Een aanvrager is zelf
verantwoordelijk voor het verkrijgen van een vergunning voor alle activiteiten.
Omwille van het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid, het gebruiksgemak en de
mogelijkheden van een samenhangende beoordeling van de aanvraag is in het wetsvoorstel gekozen
voor het bij elkaar brengen van de beoordelingsregels voor omgevingsvergunningen in één
algemene maatregel van bestuur. De beoordelingsregels zijn geregeld in art. 5.18 tot 5.30 Ow. Deze
krijgen een uitwerking in het Bkl (art. 5.18 Ow). Voor bouwactiviteiten is in artikel 5.20 lid 2
Omgevingswet het limitatief-imperatief stelsel neergelegd. Het ontbreken van de vereiste
instemming van een ander bestuursorgaan leidt tot weigering van de omgevingsvergunning (art.
5.33 Ow).
De hoofdregel is dat burgemeester en wethouders beslissen op de aanvraag, tenzij een ander
bevoegd gezag is aangewezen (art. 5.8 Ow). De uitzonderingen zijn limitatief bepaald (art. 5.9-5.11
Ow). Er is ook een adviesrecht voor andere bestuursorganen (art. 16.15 Ow) of een
instemmingsrecht (art. 16.16 Ow). Een advies van een ander bestuursorgaan zal wegens zijn
specifieke verantwoordelijkheid en deskundigheid zwaarwegend zijn voor de besluitvorming van
het bevoegd gezag, maar gemotiveerde afwijking is mogelijk. Het advies met instemming is
voorzien voor de situaties waar een zwaardere betrokkenheid van andere bestuursorganen wenselijk
is.
Het instemmingsrecht is de opvolger van de verklaring van geen bedenkingen. Wanneer een advies
met instemming vereist is, zal bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald. Van een advies
met instemming kan niet worden afgeweken. Over het advies met instemming volgt uit de memorie
van toelichting:
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"Voor bepaalde situaties is het gezien de verantwoordelijkheden van het betrokken bestuursorgaan
en de belangen waarop deze verantwoordelijkheden gericht zijn, van belang dat een zwaardere
betrokkenheid geldt dan enkel een adviesbevoegdheid. In deze situaties treedt het adviserend
bestuursorgaan, als vervolg op het gegeven advies, ook op als instemmingsorgaan. Deze regeling
komt in de plaats van de verklaring van geen bedenkingen van de Wabo, vergelijkbare verklaringen
in de Wet luchtvaart en de overeenstemmingconstructie in de Ontgrondingenwet. (…) Op de
instemming is de regeling in afdeling 10.2.1 Awb van toepassing. In afwijking van die regeling is in
het wetsvoorstel gekozen voor de term «instemming» in plaats van «goedkeuring». Dit houdt verband
met het feit dat de instemmingsconstructie geen bestuurlijk toezicht is, maar bestuurlijke
samenwerking."271

Afdeling 10.2.1 Awb, die van toepassing is op de instemming, gaat over goedkeuring, te weten de
voor de inwerkingtreding van een besluit van een bestuursorgaan vereiste toestemming van een
ander bestuursorgaan (art. 10.25 Awb). Deze regeling is van toepassing, zij het dat dus bewust voor
de term instemming is gekozen om te benadrukken dat bij de instemming geen sprake is van
bestuurlijk toezicht, maar van bestuurlijke samenwerking. De verwijzing naar de WLV is wat
verwarrend, nu daarin alleen de verklaring van geen bezwaar is opgenomen terwijl die wordt
vervangen door de ontheffing, zoals besproken in par. 1.4.2.
Voor de omgevingsvergunning geldt in beginsel de reguliere procedure. Tegen de verlening,
wijziging, weigering of intrekking staat na de bezwaarfase beroep bij de rechtbank en hoger beroep
bij de Afdeling open. Voor een beperkt aantal, bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
activiteiten, wordt de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb
voorgeschreven (art. 16.65 Ow). Na toepassing van die procedure staat beroep open bij de
rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling. De omgevingsvergunning treedt in werking twee weken
na de bekendmaking. Als binnen die termijn een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan,
treedt de vergunning niet in werking alvorens op het verzoek is beslist. Voor de instemming geldt
dat die voor de rechtsbescherming wordt gebundeld met het besluit waar de instemming of het
weigeren van instemming, betrekking op heeft (art. 16.85 Ow).
Voorbeeld
Er zou een omgevingsvergunning kunnen worden verleend voor bijvoorbeeld bouwactiviteiten in
het beperkingengebied rondom Schiphol, met inachtneming van beoordelingsregels. Daarvoor kan
al dan niet een instemmingsrecht of adviesrecht gelden van een ander bestuursorgaan dan het
bevoegd gezag dat de omgevingsvergunning verleent, bijvoorbeeld van het rijk voor de
omgevingsvergunning die het college van burgemeester en wethouders verleent.
8.6.2.

Projectbesluit

Het projectbesluit kan worden gezien als de opvolger van het inpassingsplan op grond van de Wro,
het tracébesluit op grond van de Tracéwet en het projectplan uit de Waterwet. Het gaat om een
bevoegdheid van het rijk en de provincies voor vaak complexe projecten in de fysieke leefomgeving
met een publiek belang.
Een projectbesluit bevat de maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van het project. Onder
een project wordt verstaan: (a) de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging van
installaties of werken; (b) andere activiteiten in de fysieke leefomgeving, inclusief de activiteiten
voor de ontginning van delfstoffen. Het projectbesluit kan ook voorzien in samenhangende
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(compenserende) maatregelen. Alle (uitvoerings)toestemmingen kunnen met het projectbesluit
gecoördineerd worden verleend (art. 5.45 jo. 16.7 Ow jo. (de nieuwe) afd. 3.5 Awb).
Een projectbesluit heeft alleen betrekking op projecten waar een provinciaal of nationaal belang of
een waterstaatsbelang mee gemoeid is. De Omgevingswet bevat een niet-limitatieve afbakening van
projecten waarvoor de projectbesluitprocedure wordt gevolgd (projecten waarop nu de Tracéwet
van toepassing is of waarvoor een projectplan op grond van het projectplan van de Waterwet vereist
is). Ook in andere wetten kan de projectprocedure worden voorgeschreven. Dit zal gebeuren voor
bepaalde energieprojecten, waarvoor nu de rijkscoördinatieregeling van de Wro van toepassing is
(art. 9b Elektriciteitswet 1998, art. 39b Gaswet en art. 141a Mijnbouwwet).
Het projectbesluit wijzigt het omgevingsplan (art. 5.52 Ow). Niet vereist is dat het omgevingsplan
achteraf moet worden aangepast, zoals bij een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit.
Het projectbesluit doorkruist de decentrale regelgeving als deze onevenredig belemmerend is voor
dat projectbesluit. Het rijk is bij haar projectbesluiten niet gebonden aan de programmatische
aanpak van de provincies of gemeenten, als deze onevenredig belemmerend is voor die besluiten.
Wel zal de betrokken Minister bij zijn afwegingen over een dergelijk projectbesluit rekening
moeten houden met de regionale problematiek, zoals een sterk onder druk staande
omgevingswaarde of andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving.
Het projectbesluit wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare
voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb (art. 16.71 Ow). Deze procedure is ook van
toepassing op een besluit ter uitwerking van een projectbesluit en een besluit tot het buiten
toepassing laten van regels van lagere overheden die de uitvoering van het projectbesluit
onevenredig belemmeren. Tegen het projectbesluit (inclusief de meegecoördineerde
omgevingsvergunning) staat beroep open bij de Afdeling. Ingevolge artikel 16.87 Ow dient de
Afdeling binnen zes maanden na ontvangst van het verweerschrift te beslissen omtrent de beroepen.
Het projectbesluit treedt in werking vier weken na de bekendmaking. Als binnen die termijn een
verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking alvorens op het
verzoek is beslist.
Voorbeeld
De Minister zou een projectbesluit kunnen vaststellen over bijvoorbeeld de bouw van een aantal
woningen in het beperkingengebied rondom Schiphol. Het projectbesluit wijzigt het
omgevingsplan. Het omgevingsplan hoeft niet achteraf te worden aangepast.
8.7.

Generiek interbestuurlijk toezicht

Hiervoor werd in par. 1.4.3 al ingegaan op de instructie en het feit dat die niet is bedoeld voor
interbestuurlijk toezicht. Als gebruik kan worden gemaakt van het generieke interbestuurlijke
toezichtsinstrumentarium, is het gebruik van de instructiebevoegdheid dus niet aan de orde.
Er zijn twee hoofdvormen waarmee in het kader van interbestuurlijk toezicht kan worden
geïntervenieerd op de uitoefening van medebewindstaken door decentrale bestuursorganen, te weten
generieke en specifieke toezichtinstrumenten. De generieke instrumenten voor interbestuurlijk
toezicht zijn: (1) de in artikel 132 lid 4 van de Grondwet opgenomen bevoegdheid van de Kroon tot
spontane vernietiging van besluiten van provinciale en gemeentelijke bestuursorganen wegens strijd
met het recht of het algemeen belang; en (2) de in artikel 132, lid 5, eerste volzin, van de Grondwet
opgenomen bevoegdheid om een voorziening te treffen bij verwaarlozing van medebewindstaken
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door provinciale en gemeentelijke bestuursorganen.272 Het eerste betreft een instrument waarbij een
besluit waarmee uitvoering is gegeven aan een taak in feite (tijdelijk) ongedaan wordt gemaakt ,
terwijl het tweede instrument wordt ingezet als wordt nagelaten een taak uit te oefenen die alsnog
zal moeten worden uitgeoefend.
In verband met het generiek interbestuurlijk toezicht wordt eerst de rol van de provincie toegelicht
bij het omgevingsplan en de mogelijkheid van een reactief interventiemiddel ten aanzien van het
omgevingsplan. Over de provinciale betrokkenheid bij gemeentelijke besluiten die functies toedelen
aan locaties, merkt de memorie van toelichting het volgende op:
"In geval van een beslissing van het gemeentebestuur in strijd met het recht of algemeen belang
kunnen gedeputeerde staten de Kroon verzoeken die beslissing te (schorsen en te) vernietigen. De
regering acht vernietiging door de Kroon, als de belangen van de provincie in het geding zijn, niet
goed passend voor het terrein van de fysieke leefomgeving. Bij een provinciaal verzoek tot
vernietiging dient de Kroon immers een eigenstandige belangenafweging te maken. De Kroon treedt
daarmee in de zelfstandige beleidsruimte van provincies om de belangen in de fysieke leefomgeving
te bepalen en te wegen ten opzichte van de andere belangen. Dat acht de regering ongewenst. Om de
provincies bij de uitoefening van deze zelfstandige taak voldoende doorzettingsmacht en slagkracht
te bieden, voorziet het wetsvoorstel daarom niet alleen in de eerdergenoemde proactief inzetbare
bevoegdheden maar ook in een door de provincies zelfstandig uit te oefenen reactieve
interventiemogelijkheid."273

Voor de provinciale betrokkenheid bij het omgevingsplan voorziet artikel 16.20 Omgevingswet in
een bevoegdheid vergelijkbaar met de reactieve aanwijzing zoals de Wro en Wabo die kennen.
Gedeputeerde staten kunnen na de bekendmaking van het omgevingsplan bepalen dat een onderdeel
van het omgevingsplan geen deel uit blijft maken van het omgevingsplan. Gedeputeerde staten
moeten over dat onderdeel van het ontwerp van een omgevingsplan een zienswijze naar voren
hebben gebracht die niet volledig is overgenomen of er zijn in een onderdeel van het omgevingsplan
wijzigingen aangebracht ten opzichte van het ontwerp daarvan, anders dan op grond van die
zienswijze. Een reactieve aanwijzingsbevoegdheid is anders dan onder de Wro het geval is, niet
toegekend aan de Minister. De achterliggende gedachte daarvan verwoordt de memorie van
toelichting als volgt:
"Het Rijk heeft een met de provincies vergelijkbare, maar op een ander niveau coördinerende, rol en
is belast met de behartiging van nationale belangen. Voor het Rijk wordt niet in een specifieke
betrokkenheid bij omgevingsplannen voorzien. Het Rijk kan immers – anders dan de provincies –
zelfstandig gebruik maken van de bevoegdheid tot schorsing en vernietiging. Het risico op
doorkruising van het beleidsoordeel van een ander bestuursorgaan of andere bestuurslaag is daarbij
niet aan de orde. Daarnaast kan de Kroon door toepassing van de bevoegdheid tot vernietiging van
besluiten hetzelfde resultaat bereiken als met de hiervoor beschreven specifieke provinciale
bevoegdheden."274

Het Rijk heeft een specifieke betrokkenheid dus niet nodig, omdat de Kroon de bevoegdheid heeft
tot schorsing en vernietiging. Over de bevoegdheden van het rijk bij het toezicht op de uitvoering
van de Omgevingswet, vermeldt de memorie van toelichting:
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"Het Rijk stuurt niet door voorafgaand toezicht op de uitvoering bij decentrale overheden. In lijn met
de Wet revitalisering generiek toezicht (Wrgt) die op 1 oktober 2012 in werking is getreden, is het
toezicht op de uitvoering van de Omgevingswet door de hogere overheid op de lagere overheid
(interbestuurlijk toezicht) sober, terughoudend en uitsluitend repressief. Er wordt op vertrouwd dat
de taken op het niveau waarop deze zijn belegd toereikend worden opgepakt. Het primaat voor de
controle op de uitvoering van de taken ligt bij de horizontale verantwoording binnen een
bestuurslaag. Het gaat dan om het toezicht op een juist, toereikende en kwalitatief hoogwaardige
uitvoering. Met andere woorden: voldoet de uitvoering aan de wettelijke en beleidskaders van het
vereiste kwaliteitsniveau. In de tweede plaats komt pas het interbestuurlijk toezicht op gemeenten.
Dat wordt uitsluitend uitgevoerd door de provincie, conform het beginsel dat slechts één
bestuurslaag – de naast hoger gelegen bestuurslaag – toezicht houdt. Het interbestuurlijk toezicht is
generiek geregeld in de Provinciewet en de Gemeentewet. Dat biedt alleen mogelijkheden tot
repressief ingrijpen, te weten schorsing en vernietiging bij handelen in strijd met het recht of het
algemeen belang (door de Kroon) en indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing."275

Ook al is de Kroon bevoegd tot schorsing en vernietiging, heeft dus de provincie de taak tot het
uitoefenen van interbestuurlijk toezicht (IBT) op onder andere de uitvoering door gemeenten van
medebewindstaken op grond van de Omgevingswet en diverse andere wetten. Deze IBT-taak houdt
in dat de provincies er mede op toezien dat gemeentelijke besluiten in overeenstemming zijn met
rijksregels of door het Rijk behartigde nationale belangen die kenbaar zijn uit rijksbeleid. 276 Voor
het toezicht door de provincies op de taakuitoefening in medebewind door de gemeenten voorziet
de Gemeentewet in de bevoegdheden indeplaatsstelling bij taakverwaarlozing (art. 124 e.v.
Gemeentewet) en de schorsing en vernietiging (art. 268 e.v. Gemeentewet). Indeplaatsstelling bij
taakverwaarlozing is alleen mogelijk als een gemeente een medebewindstaak verwaarloost, waarbij
de toezichthouder die taak overneemt. In overeenstemming met de Minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties kan de betrokken minister, indien hij van oordeel is dat toepassing van
indeplaatsstelling uit oogpunt van een zwaarwegend algemeen belang gewenst is, gedeputeerde
staten onderscheidenlijk de commissaris van de Koning verzoeken daaraan toepassing te geven. Als
gemeenten besluiten nemen die in strijd zijn met het recht of het algemeen belang, kan de Kroon
deze besluiten schorsen of vernietigen.
De vraag is tot slot nog wanneer de provincie jegens een gemeente gebruik maakt van deze
generieke IBT-instrumenten en wanneer ze de andere instrumenten toepast die hiervoor zijn
besproken, te weten de proactieve bevoegdheden en de reactieve interventiemogelijkheid. Hierover
stelt de memorie van toelichting:
"Voor een vastgesteld omgevingsplan geldt, als er sprake is van strijd met regels die niet door het
provinciebestuur zijn gesteld (bijvoorbeeld in een algemene maatregel van bestuur), dat
gedeputeerde staten vanuit hun toezichtstaak de betrokken Minister moeten mededelen dat het
omgevingsplan naar hun oordeel voor (gedeeltelijke) vernietiging in aanmerking komt. In geval van
strijd met een provinciaal belang als bedoeld in artikel 2.3, tweede lid, onder a, kan dit alleen als de
provincie redelijkerwijze niet van haar specifieke interventiebevoegdheid jegens het omgevingsplan
gebruik heeft kunnen maken. Hiervan is bijvoorbeeld sprake als het gemeentebestuur gedeputeerde
staten niet in de gelegenheid heeft gesteld in de besluitvorming te participeren en gedeputeerde
staten, na inwerkingtreding van het gemeentelijk besluit, voor een voldongen feit zijn geplaatst. (…)
Het is denkbaar dat er geen strijd is met een provinciaal belang, waardoor de instemming niet kon
worden geweigerd, maar dat er wel op een andere manier sprake is van strijd met het recht of een
275
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nationaal belang als bedoeld in artikel 2.3, derde lid, onder a. In dat geval kunnen gedeputeerde
staten vanuit hun interbestuurlijke toezichtstaak de Minister mededelen dat het besluit in aanmerking
komt voor vernietiging."277

8.8.

Integratie WLV en ILB in Omgevingswet

In de Omgevingswet zullen delen van de WLV worden opgenomen, omdat de hoofdstukken 8, 8A
en 10 omgevingsrechtelijke aspecten bevatten, namelijk regels over (externe) veiligheid,
geluidbelasting en lokale luchtverontreiniging. De hoofdstukken bevatten op elkaar afgestemde
regels voor het luchtverkeer (gebruik van het luchtruim, luchtverkeerswegen, luchthavens) en regels
voor de ruimtelijke beperkingen op de grond (vooral bouwbeperkingen). Redenerend vanuit het
centraal stellen van de gebruiker blijven regels die zich exclusief richten tot de luchtvaartsector in
de WLV. Regels die gericht zijn tot derden, waaronder gemeenten, worden overgebracht naar de
Omgevingswet. 278
8.8.1.

Taken en bevoegdheden

Onder de Omgevingswet berust bij de Minister van Infrastructuur en Milieu de taak om de staat en
werking van de luchthaven Schiphol te behoeden voor nadelige gevolgen van activiteiten op of rond
de luchthaven (art. 2.19 lid 3 sub a onder 1̊ Ow). Daarmee is de uitzondering op de hoofdregel
gegeven die inhoudt dat de uitoefening van taken en bevoegdheden wordt overgelaten aan de
bestuursorganen van de gemeente, tenzij daarover andere regels zijn gesteld (art. 2.3 lid 1 Ow).
Over artikel 2.19 lid 3 sub a Omgevingswet, dat de rijkstaken bevat voor de fysieke leefomgeving,
stelt de memorie van toelichting:
"Dit betreft de luchthaven Schiphol en overige burgerluchthavens van nationale betekenis,
hoofdspoorwegen en bijzondere spoorwegen en wegen in beheer bij het Rijk. Ter invulling van deze
taak zullen beperkingengebieden rond die infrastructuur worden ingesteld. Het gaat hier om het
reguleren van activiteiten (anders dan het beoogde gebruik van de infrastructuur zelf) op, onder,
rond of boven die infrastructuur in het beperkingengebied, met het doel deze infrastructuur te
behoeden voor aantasting van de goede staat ervan (integriteit) als gevolg van de activiteit. Het
«behoeden van de staat en de werking» moet overigens ruim worden opgevat, zodat ook aan
activiteiten in een beperkingengebied die het beheer zouden kunnen bemoeilijken regels kunnen
worden gesteld. De overige zorg ten aanzien van die infrastructuur zelf en het gebruik ervan blijft
geregeld in de Wet luchtvaart en de wegen- en verkeerswetgeving."279

Het gaat bij deze rijkstaak dus om bescherming van de luchthaven Schiphol in verband met de
vliegveiligheid.
8.8.2.

Instructieregel en verplicht programma

Het rijk zal op grond van de artikelen 2.24 jo. 2.29 Omgevingswet instructieregels stellen over
omgevingsplannen en projectbesluiten met het oog op het waarborgen van de veiligheid en het
beschermen van de gezondheid rond luchthavens, het behoeden van de staat en werking van
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luchthavens en de evenwichtige toedeling van functies aan locaties in de directe omgeving daarvan.
Uit artikel 2.29 lid 2 Ow volgt dat de instructieregels in ieder geval gaan over:
a. het in het omgevingsplan of projectbesluit opnemen van het luchthavengebied behorend bij: 1°. de
luchthaven Schiphol, 2°. de burgerluchthavens van nationale en regionale betekenis waarvoor een
luchthavenbesluit geldt, 3°. de militaire luchthavens waarvoor een luchthavenbesluit geldt,
b. de functie en regels over het gebruik van de grond binnen het luchthavengebied, bedoeld onder a,
voor zover die regels nodig zijn met het oog op het gebruik van het gebied als luchthaven,
c. het in het omgevingsplan of projectbesluit opnemen van het beperkingengebied behorend bij de
luchthavens, bedoeld onder a, en het beperkingengebied, bedoeld in artikel 8a.54 in samenhang met
artikel 8a.55 van de Wet luchtvaart, behorend bij buitenlandse luchthavens,
d. de beperkingen voor de functie, het gebruik en de staat van gronden, bouwwerken en andere
objecten binnen het beperkingengebied, bedoeld onder c, voor zover die beperkingen nodig zijn met
het oog op de vliegveiligheid of in verband met het externe veiligheidsrisico en de geluidbelasting
vanwege het luchthavenluchtverkeer."

Er dienen dus verplicht instructieregels te worden gesteld over het in het omgevingsplan of
projectbesluit opnemen van een beperkingengebied behorend bij de luchthaven Schiphol met de
beperkingen voor zover nodig met het oog op de vliegveiligheid, het externe veiligheidsrisico en de
geluidbelasting. Deze opsomming is overigens niet limitatief, dat volgt uit de memorie van
toelichting met betrekking tot artikel 2.29 Omgevingswet:
"De hoofdstukken 8, 8A en 10 van de Wet luchtvaart bevatten omgevingsrechtelijke aspecten,
namelijk regels over (externe) veiligheid, geluidbelasting en lokale luchtverontreiniging. Die
hoofdstukken bevatten op elkaar afgestemde regels voor het luchtverkeer (gebruik van het luchtruim,
luchtverkeerswegen, luchthavens) en regels voor de ruimtelijke beperkingen op de grond (vooral
bouwbeperkingen). De regels uit de Wet luchtvaart die leiden tot beperkingen ten aanzien van de aan
gronden toe te kennen functie en het toegestane gebruik van gronden worden overgebracht naar de
instructieregels op grond van dit wetsvoorstel. De regels over het luchtverkeer blijven in de Wet
luchtvaart. De omvang en aard van de beperkingen van de aan gronden toe te kennen functie en de
mogelijkheden voor gebruik worden echter bepaald door de aanwezigheid van een luchthaven en de
intensiteit, aard en routes van het luchthavenluchtverkeer op en rond die luchthaven. Er is dan ook
voor gekozen om de grondslag voor en regeling van de aanwijzing door middel van een
luchthavenindelingsbesluit of luchthavenbesluit van het luchthavengebied en het beperkingengebied
behorend bij luchthavens in de Wet luchtvaart te houden. De beperkingen voor de functie en het
gebruik van gronden die binnen deze gebieden gaan gelden worden vervolgens via instructieregels
over omgevingsplannen en projectbesluiten op grond van dit wetsvoorstel gegeven.
(…)
In overeenstemming met deze keuze bepaalt artikel 2.29 welke instructieregels in ieder geval moeten
worden gesteld over de functie en gebruiksbeperkingen van gronden behorend tot het
luchthavengebied en beperkingengebied. De formulering is niet limitatief, zodat waar nodig ook voor
nieuwe ontwikkelingen regels kunnen worden gesteld. Het voornemen is om ook hier continuïteit te
bewerkstelligen ten opzichte van de momenteel in de Wet luchtvaart opgenomen grondslagen."280
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Onder luchthavenbesluit moet worden verstaan: "luchthavenbesluit als bedoeld in artikel 1.1, eerste
lid, van de Wet luchtvaart".281 Het gaat ingevolge artikel 1.1, eerste lid WLV om een besluit als
bedoeld in de artikelen 8.43, eerste en tweede lid, 8.70, eerste lid of 10.15 WLV. Het betreft
allemaal besluiten die niet van toepassing zijn op luchthaven Schiphol.
Verder vermeldt de memorie van toelichting over artikel 2.29 Omgevingswet:
"Artikel 2.29, tweede lid, onder a, verplicht tot het bij algemene maatregel van bestuur stellen van
regels over het opnemen van het luchthavengebied van de in dat onderdeel genoemde luchthavens
(Schiphol, overige burgerluchthavens van nationale en regionale betekenis en militaire luchthavens
waarvoor een luchthavenbesluit geldt) in omgevingsplannen en projectbesluiten. In het verlengde
hiervan bepaalt onderdeel b dat bij de maatregel ook regels worden gesteld over de functie en het
gebruik van de gronden binnen het luchthavengebied met het oog op het gebruik van het gebied als
luchthaven. Bij het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit
dienen deze regels eveneens in acht te worden genomen. Dit zal worden bepaald in de algemene
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 5.17.
Daarnaast verplicht dit artikel in het eerste lid, onder c, tot het bij algemene maatregel van bestuur
stellen van regels over het in het omgevingsplan of projectbesluit opnemen van het
beperkingengebied behorend bij de luchthavens Schiphol, de overige burgerluchthavens van
nationale en regionale betekenis en militaire luchthavens waarvoor een luchthavenbesluit geldt en
het beperkingengebied behorend bij buitenlandse luchthavens als bedoeld in artikel 8a.54 in
samenhang met artikel 8a.55 van de Wet luchtvaart. Onderdeel d bepaalt dat bij de maatregel ook
regels worden gesteld over de functie, het gebruik van de gronden en de staat van gronden,
bouwwerken en andere objecten binnen het beperkingengebied behorend bij de genoemde
luchthavens. Deze regels worden gesteld met het oog op de vliegveiligheid of in verband met het
externe veiligheidsrisico en de geluidbelasting door het luchthavenluchtverkeer."282

Ook stelt de Minister van Infrastructuur en Milieu op grond van artikel 3.8 lid 1 sub c
Omgevingswet ter uitvoering van de richtlijn omgevingslawaai overeenkomstig artikel 3.5
Omgevingswet een actieplan vast voor de luchthaven Schiphol als geluidbron.
Hoe de instructieregels en het actieplan eruit zullen zien is nog niet bekend.
8.8.3.

Ontheffing in omgevingsvergunning

Uit de memorie van toelichting blijkt over de WLV die de Omgevingswet deels vervangt:
" […] Regels die gericht zijn tot derden, waaronder gemeenten, worden overgebracht naar de
Omgevingswet.
Het gaat daarbij om beperkingen voor de bestemming of het gebruik van de grond op en rondom de
luchthaven, zoals die zijn uitgewerkt in het luchthavenindelingsbesluit Schiphol en worden
uitgewerkt in luchthavenbesluiten voor andere luchthavens. Deze luchthaven(indelings)besluiten zijn
zowel een instructieregel voor gemeenten als een direct werkende algemene regel met
ontheffingsregeling. De instructieregeling gaat over naar de Omgevingswet en krijgt een grondslag
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in afdeling 2.5. De ontheffing wordt geïntegreerd in de
(beperkingengebiedactiviteit: artikel 5.1, tweede lid, onder f, onder 3°)."283

omgevingsvergunning

Het LIB is dus zowel een instructieregel voor gemeenten als een direct werkende algemene regel
met ontheffingsregeling. De ontheffing wordt geïntegreerd in de omgevingsvergunning. In
paragraaf 1.5.1 is artikel 4.3 lid 2 sub c onder 1̊ Omgevingswet besproken dat bepaalt dat bij
algemene maatregel van bestuur met het oog op de doelen van de wet regels kunnen worden gesteld
over beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot een luchthaven. Op grond van artikel 4.3
Omgevingswet worden voor beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot andere luchthavens
dan burgerluchthavens van regionale betekenis, gevallen aangewezen waarin een minister bevoegd
gezag is (art. 4.12 lid 1 sub d onder 2̊ Ow).
Ook krijgt de beperkingengebiedactiviteit een plek in artikel 5.1, tweede lid, onder f, onder 3°,
waarmee het onder de vergunningplichtige activiteiten wordt gebracht. Zonder
omgevingsvergunning is het verboden om een beperkingengebiedactiviteit te verrichten met
betrekking tot een luchthaven voor zover het betreft een bij algemene maatregel van bestuur
aangewezen geval. Bij de aanwijzing van gevallen op grond van artikel 5.1, eerste en tweede lid,
worden de grenzen van artikel 2.3, derde lid, in acht genomen (art. 5.2 lid 1 Ow). Artikel 5.28
Omgevingswet bepaalt dat over een beperkingengebiedactiviteit met betrekking tot een luchthaven
beoordelingsregels worden gesteld met het oog op het behoeden van de staat en werking daarvan
voor nadelige gevolgen van activiteiten.
Voor beperkingengebiedactiviteiten bij luchthaven Schiphol wordt het rijk bevoegd gezag. 284
Artikel 5.11, eerste lid, Omgevingswet bevat een opsomming van andere dan de in artikel 5.9
bedoelde activiteiten waarvoor een minister, in bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen
gevallen, bevoegd gezag is om te beslissen op een enkelvoudige aanvraag om een
omgevingsvergunning. Daaronder vallen beperkingengebiedactiviteiten met betrekking tot andere
luchthavens dan burgerluchthavens van regionale betekenis (art. 5.11 lid 1 e onder 2̊ Ow). Bij de
aanwijzing van gevallen worden de grenzen van artikel 2.3, derde lid, in acht genomen (art. 5.11 lid
2 Ow).
Over de ontheffing wijst de memorie van toelichting op het voorbeeld van de ontheffing in
afwijking van de in het LIB gestelde regels over het beperkingengebied:
"Het wetsvoorstel biedt ook de mogelijkheid voor een ontheffing van de instructieregel (de in
paragraaf 2.5 aangeduide afwijkingsmogelijkheid). Hoewel instructieregels terughoudend en
afgewogen worden gesteld, toont de beleidspraktijk dat er zich altijd situaties voordoen waarin een
onverkorte toepassing van de normstelling tot onbillijkheden of fricties kan leiden. De
ontheffingsmogelijkheid kan dat opheffen. Deze ontheffing is bedoeld voor situaties waarbij de
uitoefening van een taak of bevoegdheid onevenredig wordt belemmerd in verhouding tot het belang
dat met de regel wordt gediend. Daarvan kan sprake zijn als ontwikkelingen in de fysieke
leefomgeving redelijkerwijs niet waren te voorzien. Een ontheffing kan bijvoorbeeld worden
toegepast om ontwikkelingen met behulp van maatwerkoplossingen of innovatieve initiatieven in
overeenstemming te brengen met de belangen die met de regel worden beschermd. Een voorbeeld
van een dergelijke ontheffing is de ontheffing voor een wijziging van het omgevingsplan in afwijking
van de in het luchthavenindelingsbesluit of luchthavenbesluit gestelde regels over het
luchthavengebied of beperkingengebied van een luchthaven. Aan de ontheffing kunnen voorschriften
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worden verbonden ter bescherming van het oorspronkelijk beoogde doel of belang waarop de
instructieregel betrekking had."285

En verder blijkt dat de ontheffingverlening ruimer is bedoeld dan in de Wro, waarbij voor de
mogelijkheid tot afwijking met een ontheffing specifiek wordt gewezen op het voorbeeld van de
hoogtebeperkingen in verband met de nabijheid van een luchthaven:
"Anders dan onder de Wro is deze ontheffingsmogelijkheid ook bedoeld voor ontheffingverlening in
gevallen die in zijn algemeenheid voorzienbaar zijn, maar in hun specifieke casuïstiek niet.
Dergelijke gevallen zijn niet goed vooraf, voordat zij zich daadwerkelijk voordoen, te formuleren als
een uitzondering op de instructieregel. De ontheffingsbevoegdheid biedt dan de mogelijkheid tot
afwijking. Een voorbeeld hiervan zijn de algemene instructieregels gericht tot het omgevingsplan of
een projectbesluit die hoogtebeperkingen aan bebouwing bevatten in verband met de nabijheid van
een luchthaven. In het verleden is gebleken dat in enkele gevallen een afwijking van dergelijke
hoogtebeperkingen wenselijk werd geacht en ook in overeenstemming kan zijn met het belang van de
vliegveiligheid. De huidige Wet luchtvaart bevat daartoe de verklaring van geen bezwaar, waarmee
afwijking van de instructieregel mogelijk is. Het wetsvoorstel biedt voor dergelijke gevallen de
mogelijkheid tot verlening van een ontheffing van de instructieregel."286

In de brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 18 februari 2015 over de contouren van
de uitvoeringsregelingen van de Omgevingswet schrijft zij dat naar de beperkingen rond
luchthavens in het kader van bestuurlijke afwegingsruimte in de komende periode nog gekeken
wordt.287
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9.

ZES REGULERINGSMODELLEN VERGELEKEN

9.1.

Inleiding

Gewapend met een analyse van de doelstellingen van de Omgevingswet (hoofdstuk 7) en het
instrumentarium dat de Omgevingswet biedt om deze doelstellingen te realiseren (hoofdstuk 8) kan
nu de (in hoofdstuk 6 gestelde) deelvraag aan de orde komen welke instrumenten uit de
Omgevingswet in onderlinge samenhang bruikbaar zijn om binnen de beleidsmatige
randvoorwaarden en met inachtneming van de doelstellingen van de Omgevingswet, tot een
evenwichtige juridische vormgeving van het beperkingengebied rondom Schiphol te komen.
Nadere beschouwing van deze deelvraag leert dat de beantwoording ervan een belangrijk element
gaat geven voor de beantwoording van de hoofdvraag van dit onderzoek, die hier voor het gemak
nog even wordt herhaald: Wat is een evenwichtige juridische vormgeving van de regulering van
planologische besluitvorming binnen het beperkingengebied rond Schiphol, die beantwoordt aan de
doelstellingen van de Omgevingswet?
De elementen die in dit hoofdstuk centraal staan zijn (1) de instrumenten van de Omgevingswet in
hun onderlinge samenhang bezien en (2) de doelstellingen van de Omgevingswet. Anders gezegd,
bekeken gaat worden welke mogelijkheden de instrumenten van de Omgevingswet bieden om het
beperkingengebied rond Schiphol te reguleren, en in welke mate die verschillende mogelijkheden
beantwoorden aan de doelstellingen van de Omgevingswet. Hierna zal blijken dat zich grosso modo
zes reguleringsmodellen aandienen, die gerangschikt zullen worden naar de intensiteit van de
sturing door de Rijksoverheid. Van elk model zal vervolgens bekeken worden hoe het zich verhoudt
tot de verschillende doelstellingen van de Omgevingswet. Daarbij wordt zowel gekeken naar de
mate waarin het model kan bijdragen aan zowel de vier verbeterdoelstellingen van de
Omgevingswet zelf 288 als de mate waarin het model invulling geeft aan de beginselen van de
Omgevingswet om deze doelstellingen te realiseren.289 Zo kan een voorkeursmodel worden
geïdentificeerd, dat als basis kan dienen voor de in hoofdstuk 10 te beschrijven
oplossingsrichtingen.
Vanzelfsprekend rijst de vraag hoe de hierna te bespreken modellen zich verhouden tot het huidige
model dat is opgenomen in hoofdstuk 8 van de Wet luchtvaart en het LIB.290 De beantwoording van
die vraag wordt op deze plaats nog even uitgesteld, om de modellen zo neutraal mogelijk te kunnen
benaderen. Aan het eind van dit hoofdstuk291 keert de vraag terug, terwijl in het volgende hoofdstuk
10 nader beschouwd wordt hoe het voorkeursmodel past in het huidige systeem van het
omgevingsrecht. Daarbij zal ook teruggegrepen worden op de conclusie van hoofdstuk 2, dat de
systematiek van de verklaring van geen bezwaar van hoofdstuk 8 Wlv nog stamt uit de periode van
vóór de op 1 juli 2008 in werking getreden Wro.
Zoals eerder vermeld heeft dit onderzoek een beleidsneutraal karakter. Mede daarom is in de
hoofdstukken 2 t/m 4 uitgebreid aandacht besteed aan het huidige stelsel, de geschiedenis en
totstandkoming ervan, de wijze waarop de milieuaspecten geluid en externe veiligheid in het
beperkingengebied rond Schiphol momenteel worden gereguleerd en welke beleidsuitgangspunten
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Zie par. 7.5 [@was 7.4] e.v.

290

Beschreven in hoofdstuk 4 van dit rapport.

291

Zie par. 9.11.

(107)

daaraan ten grondslag liggen. Ter vergroting van het leesgemak worden eerst de belangrijkste
kenmerken en beleidsuitgangspunten van het huidige stelsel in paragraaf 9.2 kort samengevat. Op
die manier is steeds duidelijk op welke uitgangspunten de zes reguleringsmodellen, die in de
paragrafen 9.3 t/m 9.9 aan de orde komen, zij gebaseerd.
9.2.

Kenmerken en beleidsuitgangspunten

In hoofdstuk 2 is beschreven hoe in opeenvolgende nota's het Schipholbeleid herijkt is.292 Het
nieuwe stelsel zou begrijpelijker moeten zijn (transparanter), beter moeten aansluiten bij de
werkelijk ondervonden hinder (bescherming) en doeltreffender moeten worden gecontroleerd. Dat
heeft geleid tot het huidige stelsel, waarin niet zozeer het gebruik, als wel de gevolgen van het
gebruik van de luchthaven worden gereguleerd. 293 Gekozen is voor doorwerking van deze keuze in
het milieuspoor (het LVB) en het ruimtelijke spoor (het LIB). In het ruimtelijke spoor geschiedt de
regulering in termen van het aantal getroffen mensen (met name op hun permanente
verblijfplaats).294 Zo stelt de Nota van Toelichting op het LIB: "Het luchthavenverkeerbesluit
begrenst de gevolgen van het vliegverkeer (onder meer) in termen van externe-veiligheidsrisico en
geluidbelasting op de grond. Het aantal mensen dat getroffen wordt door die gevolgen, wordt
begrensd door de (bouw- en gebruiks) beperkingen waartoe het luchthavenindelingsbesluit
verplicht."295
In hoofdstuk 3 is vervolgens ingezoomd op de beleidsontwikkeling rond geluid en externe
veiligheid in het beperkingengebied rond Schiphol. Allereerst kwam daar het principe van de
gelijkwaardige bescherming aan de orde, op grond waarvan latere besluiten per saldo een
bescherming moeten bieden die gelijkwaardig is aan of beter dan de bescherming die het eerste
besluit bood. 296 Gelijkwaardigheid is niet gelijkheid: de bescherming moet, gemiddeld op jaarbasis
vastgesteld, per saldo gelijkwaardig of beter zijn.297 Daarbij moet een onderscheid worden gemaakt
naar aspect, geluidsbelasting of externe veiligheid. Voor externe veiligheid is het
gelijkwaardigheidsbeginsel uitgewerkt door in het vrijwaringsgebied rond Schiphol nieuwe
woningen of andere gevoelige functies298 te weren en nieuwvestiging van bedrijven te beperken tot
kleinschalige299 Schipholgebonden ontwikkelingen. Voor geluidsbelasting geldt dat in het
beperkingengebied in beginsel het aantal gehinderden per saldo niet mag toenemen. 300 Daarbij loopt
de strengheid van het beleid zowel voor geluid als voor externe veiligheid op al naar gelang een
gebied dichter bij de luchthaven is gelegen. 301 De nuance, die wordt uitgedrukt met de woorden 'in
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beginsel' kwam al in par. 3.6 aan de orde. 302 Zij komt ook tot uitdrukking in het in par. 4.3
beschreven rijksbeleid met betrekking tot verklaringen van geen bezwaar, op grond waarvan
beperkte afwijkingen van het stand-still beginsel toegestaan zijn.
Een derde en laatste uitgangspunt van het Schipholbeleid is de decentraal, tenzij-gedachte, waarvan
overigens het gehele nationale ruimtelijke beleid is doortrokken sinds de eeuwwisseling. Zo ook het
Schipholbeleid, waar Minister op 31 mei 2000 aan de Kamer schreef dat uitgangspunt is, dat de
regio binnen de door het rijk vastgestelde randvoorwaarden zoveel mogelijk ruimte krijgt voor
nadere invulling, opdat gemeenten meer mogelijkheden krijgen om de ruimtelijke indeling binnen
het beperkingengebied te optimaliseren.303 In de Memorie van Toelichting op de Schipholwet is dit
uitgangspunt herhaald: “In het luchthavenindelingbesluit worden alleen regels opgenomen die
noodzakelijk zijn in verband met de aanwezigheid van de luchthaven. Het besluit zal de medeoverheden zo veel mogelijk (uitwerkings)vrijheid bieden. Daarmee wordt al voor een belangrijk
deel bereikt dat het besluit niet onnodig klemt”.304 Deze passage, waarin de in hoofdstuk 7
besproken subsidiariteitstoets duidelijk herkenbaar is, is uiteindelijk ook wettelijk verankerd in art.
8.7 Wlv. Dit artikel bepaalt immers dat het LIB voor het beperkingengebied slechts regels bevat
voor zover die beperkingen noodzakelijk zijn met het oog op de veiligheid en de geluidsbelasting in
verband met de nabijheid van de luchthaven.
9.3.

De longlist – van minimale naar maximale interventie

In de navolgende paragrafen passeren de in par. 9.1 aangekondigde zes modellen de revue, waarmee
geluid en externe veiligheid in het beperkingengebied rond Schiphol kunnen worden gereguleerd,
zulks met gebruikmaking van het instrumentarium uit de Omgevingswet. Zij worden gerangschikt
naar de mate van sturing door het Rijk op gemeentelijke ruimtelijke besluitvorming. Om wat gevoel
te krijgen voor het brede scala van mogelijkheden dat de Omgevingswet biedt (en waartoe de
doelstellingen van de Omgevingswet ook uitnodigen), komen in de paragrafen 9.4 en 9.5 eerst twee
uitersten aan bod. In model 1 staat het door de Omgevingswetgever gewenste primaat van de
gemeente voorop. Bij wijze van contrast illustreert model 6 een optie die het instrumentarium van
de Omgevingswet ook biedt, namelijk om de regulering van het beperkingengebied integraal bij het
Rijk te leggen.
9.4.

Model 1 - minimale interventie

Bij een model van minimale interventie wordt het – enige – ankerpunt gegeven door het
uitgangspunt dat dit onderzoek een beleidsneutraal karakter heeft. Dat betekent dat (1) in beginsel
(2) het aantal gehinderden (3) in het beperkingengebied (4) per saldo (5) niet mag toenemen. 305
Omdat het omgevingsrechtelijk Rijksbeleid betreft, ligt het voor de hand dit beleidsuitgangspunt
onder vigeur van de Omgevingswet op te nemen in een Rijksomgevingsvisie. 306 Zoals in par. 8.3.1
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Daar werd er bijvoorbeeld op gewezen dat het aantal woningen in het beperkingengebied geluid een
vrij constante groei kent van 0,5% per jaar, een ontwikkeling die binnen de kaders van het
rijksbeleid aanvaardbaar wordt geacht. Zie ook par. 2.4.
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is uiteengezet is deze omgevingsvisie niet rechtstreeks bindend voor gemeenten. Wel dienen zij bij
het ontwikkelen van ruimtelijk beleid en het nemen van planologische besluiten rekening te houden
met in de Rijksomgevingsvisie neergelegd beleid. Dit strookt ook met de huidige jurisprudentie, op
grond waarvan de gemeentelijke bestuursorganen bij hun planologische besluitvorming rekening te
houden met provinciaal en landelijk ruimtelijk beleid.307
Bij een model van minimale interventie past dat het vaststellen van het beperkingengebied rond
Schiphol ook aan de omliggende gemeenten wordt overgelaten. Dit zal dan wel moeten geschieden
conform de criteria die zijn beschreven in hoofdstuk 3.
Het moge duidelijk zijn dat dit model Schipholgemeenten juridisch gezien de ruimte laat om eigen
beleid te formuleren voor ruimtelijke ontwikkelingen rondom Schiphol, welk beleid op onderdelen
kan afwijken van het genoemde beleidsuitgangspunt van het Rijk, mits deugdelijk gemotiveerd.
Anders gezegd, het model geeft gemeenten een bestuurlijke afwegingsruimte t.a.v. de wijze waarop
en de mate waarin het Rijksbeleid wordt verwerkt in het gemeentelijke beleid. Betekent dit nu dat
het Rijk buitenspel staat als een gemeente in zijn ogen te ver afwijkt van het Rijksbeleid? Zeker
niet. In par. 8.7 is immers beschreven dat aan het Rijk, naast het instrumentarium van de
Omgevingswet ook het generiek interbestuurlijk toezichtinstrumentarium van de Gemeentewet ter
beschikking staat. Hiermee is het Rijk in staat om grenzen te trekken rond de gemeentelijke
afwegingsruimte door planologische besluiten te schorsen en te vernietigen en, in voorkomend
geval, daarvoor eigen besluiten in de plaats te stellen. Het behoeft geen betoog dat in normale
bestuurlijke verhoudingen het zover vaak niet zal hoeven komen. De wetenschap dat het IBTinstrumentarium inzetbaar is, brengt al mee dat gemeenten opvattingen van het Rijk over
bestuurlijke afwegingen op gemeentelijk niveau zeer serieus zullen nemen. Men spreekt wel van de
preventieve werking van het IBT.
Nu de kenmerken van dit model van 'minimale interventie' zijn beschreven, kan het, net als alle
andere hierna te beschrijven modellen, getoetst worden aan de verbeterdoelen en beginselen van de
Omgevingswet.
9.4.1.
(i)

Verbeterdoelen

Een beter omgevingsrecht

Op inzichtelijkheid en gebruiksgemak scoort model 1 uitstekend. Het beperkingengebied wordt
immers uitsluitend gereguleerd door het reguliere gemeentelijke instrumentarium. Burgers en
bedrijven hoeven in beginsel slechts daarmee rekening te houden en verkeren niet in onzekerheid
over eventuele opvattingen of besluiten van het Rijk. Dat vergroot ook de voorspelbaarheid van het
model. Voor de betrokken gemeenten volstaat het rekening te houden met het Rijksbeleid bij het
vaststellen van het gemeentelijke planologische beleid, waarna de planologische besluitvorming
binnen het beperkingengebied niet wezenlijk verschilt van die erbuiten.
(ii)

Samenhangende benadering door de overheid

Ook op het aspect samenhangende benadering scoort model 1 goed. De gedachte achter deze
benadering is immers, dat de belangen uit een specifieke sector niet in de weg staan een integrale
afweging van alle bij de planologische besluitvorming betrokken belangen. Doordat het model
307
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gemeenten de vrijheid laat het Rijksbeleid te 'vertalen' in gemeentelijk beleid en bij die vertaalslag
een integrale afweging te maken, wordt de samenhangende benadering gediend.
(iii)

Vergroten bestuurlijke afwegingsruimte

Het behoeft geen toelichting dat model 1 maximaal invulling geeft aan de doelstelling van het
vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte. Tegelijkertijd bergt het het risico in zich dat deze
afwegingsruimte niet wordt aangewend zoals de Omgevingswetgever deze heeft bedoeld, namelijk
om het onderliggende doel van het Rijksbeleid zo goed en evenwichtig mogelijk te realiseren. Door
de afwezigheid van rechtstreekse sturing van het Rijk bestaat het risico dat lokale belangen
prevaleren boven de door het Rijk beoogde bescherming van de burgers rond Schiphol. Model 1
verlangt op dit punt vertrouwen van het Rijk in de gemeenten. 308 Tegelijkertijd weet het Rijk zich
verzekerd van het IBT-instrumentarium als vangnet.
(iv)

Snellere en betere besluitvorming

Ook op dit verbeterdoel scoort model 1 goed. De afwezigheid van instrumenten van doorwerking
van rijksbeleid en rechtstreekse interventie door het Rijk bespoedigt de besluitvorming. Het risico
op procedurele problemen of impasses is relatief klein.
9.4.2.

Beginselen

Flexibiliteit
In par. 7.4 is uiteengezet dat het beginsel van flexibiliteit een aantal aspecten kent. De regering
onderscheidde maatwerk aan de voorzijde, in de beleidsvorming, en aan de achterzijde, in de
uitvoering. De mogelijkheid tot maatwerk in de beleidsvorming is hiervoor al aan de orde gekomen
bij de verbeterdoelstelling 'vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte'. Voor het maatwerk aan
de achterzijde bevat de Omgevingswet diverse instrumenten, zoals de ontheffing, maatwerkregels
en –voorschriften, de gelijkwaardige maatregel en de experimentenregeling. Deze inzet van deze
flexibiliteitsinstrumenten is niet afhankelijk van het gekozen model: in elk reguleringsmodel is het
mogelijk om meer of minder flexibiliteit in te bouwen. Dat bleek ook wel bij de beschrijving van de
instrumenten van de Omgevingswet in hoofdstuk 8. De flexibiliteitsinstrumenten zijn daar niet als
een apart instrument behandeld, maar telkens gekoppeld aan het besproken instrument van
beleidsontwikkeling (par. 8.3), beleidsdoorwerking (par. 8.4), algemene regels (par. 8.5) en
toestemmingen (par. 8.6). Tevens is geconstateerd dat flexibiliteit gerealiseerd kan worden door
deze 'in te bouwen' in de formulering van het beleid of de norm zelf, of door het mogelijk te maken
in gevallen van dat beleid of die norm af te wijken.
De vraag of model 1 dus voldoende flexibiliteit aan de gebruikers (burgers en bedrijven) biedt is
niet op voorhand te beantwoorden. Dit hangt af van de wijze waarop de Schipholgemeenten hun
ruimtelijk beleid met betrekking tot het beperkingengebied formuleren, de formulering van de
normstelling in het omgevingsplan en de daarin opgenomen afwijkingsmogelijkheden. Wel kan
vastgesteld worden dat model 1 de gemeenten in hun verhouding tot het Rijk een relatief grote mate
van flexibiliteit biedt. Zoals gezegd, dit is al aan de orde gekomen onder de verbeterdoelstelling
'vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte'. Men kan dit ook nog op een andere manier
benaderen: doordat model 1 geen instrumenten kent op Rijksniveau, doet de vraag naar flexibiliteit
zich op dit niveau niet voor.
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Subsidiariteit
Omdat in model 1 het primaat van de gemeente voorop staat, wordt met dit model maximale
invulling gegeven aan het subsidiariteitsbeginsel. Door de gemeenten de beleidsruimte te geven zelf
invulling te geven aan het Rijksbeleid met betrekking tot het gebied rond Schiphol, kunnen zij zo
goed mogelijk rekening houden met gebiedseigen relevante feiten en omstandigheden en aldus
komen tot een daadwerkelijke integrale afweging. 309 Tegelijkertijd bleek in par. 7.5 dat het
subsidiariteitsbeginsel niet absoluut is: er kunnen goede redenen zijn om bepaalde taken op een
andere niveau te behartigen, of om taken in bestuurlijke samenwerking te verrichten. Voor de
omgeving rond Schiphol springen twee argumenten voor betrokkenheid van het Rijk in het oog: (1)
het gegeven dat het beperkingengebied zich over het grondgebied van meer gemeenten (en
provincies) uitstrekt en (2) het bieden van een basisbescherming aan de omwonenden van Schiphol
op de aspecten geluid en externe veiligheid. Hiervoor is al het risico genoemd dat lokale belangen
prevaleren boven de bescherming van omwonenden. Een zekere mate van betrokkenheid van het
Rijk bij planologische beleidsontwikkeling en – uitvoering door gemeenten kan daarin voorzien. De
intensiteit en vormgeving van deze betrokkenheid wordt vervolgens weer bepaald door de
sturingsfilosofie van de Omgevingswet. 310
Vertrouwen
Tot slot het door de wetgever gewenste interbestuurlijke vertrouwen. Model 1 vraagt op dit punt het
nodige van het Rijk, zij het niet onbeperkt, gelet op het reeds genoemde IBT-instrumentarium, dat
het Rijk steeds ter beschikking staat. Tegelijkertijd is vertrouwen volgens de wetgever wederkerig:
in dit model mag van de gemeenten worden verwacht dat zij serieus rekening houden met het
Rijksbeleid voor geluid en externe veiligheid rond Schiphol, en waar nodig afstemmen. Slagen het
Rijk en de Schipholgemeenten hierin, dan levert dat een prachtig voorbeeld op van het door de
wetgever gewenste interbestuurlijke vertrouwen.
9.5.

Model 6 - maximale interventie

Bij het model van maximale interventie trekt het Rijk de regulering van het beperkingengebied met
betrekking tot de aspecten geluid en externe veiligheid volledig naar zich toe. In de meest
eenvoudige, maar ook vergaande vorm van dit model 6 neemt het Rijk in het beperkingengebied de
planologische bevoegdheid van de Schipholgemeenten over. In het beperkingengebied wordt het
planologische regime dan vastgesteld door het Rijk door middel van een projectbesluit (zie par.
8.6.2) en treedt het Rijk op als bevoegd gezag voor de verlening van omgevingsvergunningen (zie
par. 8.6.1).311 In een minder vergaande, maar complexere variant van model 6 trekt het Rijk niet de
gemeentelijke planologische bevoegdheid naar zich toe, maar roept het een parallel 312
toestemmingstelsel in het leven voor het beperkingengebied. 313 Zo'n toestemmingsstelsel zou
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sectoraal van karakter kunnen zijn (dus buiten de Omgevingswet om) maar mogelijk ook kunnen
worden vormgegeven binnen het kader van de Omgevingswet door het stellen van algemene
rijksregels (zie par. 8.5) of door activiteiten in het beperkingengebied gerelateerd aan de aspecten
geluid en externe veiligheid als een beperkingengebiedactiviteit te bestempelen. 314 Dergelijke
activiteiten zijn onder de Omgevingswet omgevingsvergunningplichtig.315 Het Rijk kan op grond
van art. 5.11 Ow als het bevoegde gezag voor de omgevingsvergunning worden aangewezen. 316
Nu de kenmerken van dit model van 'maximale interventie' zijn beschreven, kan het, net als alle
andere hierna te beschrijven modellen, getoetst worden aan de verbeterdoelen en beginselen van de
Omgevingswet.
9.5.1.
(i)

Verbeterdoelen

Een beter omgevingsrecht

De situatie waarbij het Rijk de planologische bevoegdheid van de gemeenten in het
beperkingengebied overneemt doet in eenvoud, inzichtelijkheid en voorspelbaarheid in beginsel niet
veel onder voor model 1. In termen van gebruikersvriendelijkheid is wel als nadeel te benoemen dat
het planologische bevoegde gezag op grotere afstand van de burger is geplaatst. Het Rijk zou dat
kunnen ondervangen door binnen de gemeenten lokale 'loketten' in te richten. Complexiteit ontstaat
wel op de grenzen van het beperkingengebied. Daar waar projecten aan beide zijden van deze grens
zijn gelegen317 is er sprake van twee regimes en twee bevoegde gezagen met alle
afstemmingsproblematiek van dien.
(ii)

Samenhangende benadering door de overheid

Het leggen van de integrale planologische bevoegdheid bij het Rijk houdt de mogelijkheid van een
samenhangende benadering overeind. Deze benadering vraagt wel veel van het Rijk: het dient zich
op lokaal niveau te verdiepen in alle relevante omstandigheden en belangen om daadwerkelijk tot
een integrale afweging te kunnen komen. In de variant waarbij gekozen wordt voor een parallel
toestemmingsstelsel is deze noodzaak minder aanwezig. De keerzijde daarvan is echter, dat in die
variant duidelijk afbreuk gedaan wordt aan de samenhangende benadering. Het stelsel is dan
immers niet (mede) het resultaat van de integrale afweging in het kader van het omgevingsplan.
(iii)

Vergroten bestuurlijke afwegingsruimte

De bestuurlijke afwegingsruimte voor gemeenten is in model 6 minimaal. De vraag of een bepaalde
activiteit doorgang kan vinden is immers volledig afhankelijk van het verkrijgen van de door het
Rijk te verlenen omgevingsvergunning.318

314

Dit staat overigens wel op gespannen voet met de definitie van 'beperkingengebiedactiviteit' in
bijlage I bij de Omgevingswet, nu het hier niet gaat om activiteiten die de staat en de werking van de
luchthaven (de vliegveiligheid) negatief kunnen beïnvloeden.

315

Zie par. 8.5.1.

316

Zie par. 8.8.3. Bij regulering via algemene rijksregels kan het Rijk op grond van art. 4.12 lid 1 Ow
de maatwerkbevoegdheid ook aan zich trekken. Zie reeds par. 8.5.1.

317

Een voorbeeld is het in hoofdstuk 5 genoemde Molenpad-Zijdstraat complex te Aalsmeer.

318

Of, indien er geen sprake is van integratie in de omgevingsvergunning, door het Rijk te verlenen
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(iv)

Snellere en betere besluitvorming

Evenals model 1 scoort model 6 op dit verbeterdoel scoort goed. Het volledig onderbrengen van de
vergunningverlening bij het Rijk bespoedigt de besluitvorming. Het risico op procedurele
problemen of impasses is relatief klein. Dat is anders indien aan dit model invulling wordt gegeven
met een parallel toestemmingsstelsel. Dan is veeleer het tegendeel het geval.319
9.5.2.

Beginselen

Flexibiliteit
Bij model 1 is al onderscheid gemaakt tussen flexibiliteit aan de voorkant (beleidsvorming) en
achterkant (maatwerk). De flexibiliteit aan de voorkant, de beleidsmatige afwegingsruimte, is in dit
model overgegaan van de Schipholgemeenten naar het Rijk. Voor het maatwerk geldt in feite
hetzelfde als voor model 1, dit is afhankelijk van de wijze waarop het Rijk zijn ruimtelijk beleid met
betrekking tot het beperkingengebied formuleert, de formulering van de normstelling in het
projectbesluit of het parallelle toestemmingsstelsel en de daarin opgenomen
afwijkingsmogelijkheden. Omdat ook in dit model geen sprake is van beleidsdoorwerking, doet het
vraagstuk van de flexibiliteit in de verhouding tussen Rijk en gemeenten zich niet voor. Gemeenten
kunnen bij gebrek aan bevoegdheid geen maatwerk leveren.
Subsidiariteit
Aan het subsidiariteitsbeginsel wordt met dit model geen invulling gegeven. In het licht van artikel
2.3 Omgevingswet behoeft het daarom een extra rechtvaardigheid in termen van doelmatigheid en
doeltreffendheid. Verwezen zij naar de beschouwing bij model 1.
Vertrouwen
Voor het interbestuurlijke vertrouwen geldt nu precies het omgekeerde als in model 1. Nu zijn het
de gemeenten van wie een grote mate van vertrouwen wordt verlangd in het Rijk, nu het Rijk hun
planologische bevoegdheden in het beperkingengebied naar zich toe heeft getrokken. En eveneens
spiegelbeeldig wordt nu veel van het Rijk gevraagd om dit vertrouwen te scheppen: het zich
verdiepen in lokale omstandigheden en behoeften, nauw overleg met de Schipholgemeenten en
afstemming met de overige gemeentelijke taken en bevoegdheden.
9.6.

De shortlist – vier intermediaire modellen

Met de beschrijving van de modellen 1 en 6 zijn de randen van het spectrum dat de Omgevingswet
biedt, verkend. Het heeft inzicht gegeven in de enorme mogelijkheden die deze wet biedt, en ook in
de wijze waarop reguleringsmodellen getoetst kunnen worden aan de doelstellingen van deze wet
zonder dat daarbij het uitgangspunt van beleidsneutraliteit in het geding is.
Waar model 1 zich kenmerkt door volledige afwezigheid van beleidsdoorwerking op gemeentelijk
niveau320 en model 6 zich kenmerkt door volledige integratie van beleid en uitvoering op
toestemming of ontheffing.
319

Coördinatie van besluitvorming kan dan wellicht enig soelaas bieden.

320

Als bedoeld in de Omgevingswet, dus door middel van instrumenten.
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Rijksniveau, voorzien de tussenliggende modellen in beleidsdoorwerking zonder integratie op
Rijksniveau. Conform de uitgangspunten van de Omgevingswet is in deze modellen het
omgevingsplan het centrale planologische instrument voor de regulering van het beperkingengebied
en berust de bevoegdheid om omgevingsvergunningen te verlenen voor projecten in het
beperkingengebied bij de gemeenten. De vier modellen zijn gerangschikt naar de intensiteit van
sturing door het Rijk.
[@Optioneel: Rijksbeleid kan doorwerken in zowel het omgevingsplan als de
omgevingsvergunning. Toch is het niet nodig om in de navolgende paragrafen steeds beide vormen
van beleidsdoorwerking te bespreken. Omdat in dit onderzoek de planologische besluitvorming (het
toedelen van functies aan locaties) centraal staat kan worden volstaan met doorwerking in het
omgevingsplan. Dit kan, omdat het omgevingsplan, net als onder de huidige Wro het
bestemmingsplan, het centrale instrument is voor het maken van planologische afwegingen. Het
omgevingsplan bepaalt welke functies op welke locaties zijn toegelaten en afwijken van het
omgevingsplan is behoudens vergunning321 verboden. De omgevingsvergunning voor
bouwactiviteiten is volgend, hetgeen in de Omgevingswet tot uitdrukking is gebracht in art. 5.20 lid
2.322 Kortom, evenals onder de huidige Wabo en Wro bepaalt primair het omgevingsplan op welke
locaties welke activiteiten zijn toegelaten. Hier zou tegenin kunnen worden gebracht dat
planologische besluitvorming ook kan geschieden door middel van de omgevingsvergunning voor
een afwijkactiviteit. Evenals onder de huidige wetgeving echter, stelt de Omgevingswet aan deze
vergunningverlening vergelijkbare eisen als aan het omgevingsplan. De vorm van de
beleidsdoorwerking kan verschillen (bijv. instructieregels bij een omgevingsplan vs.
beoordelingsregels bij een omgevingsvergunning) maar de materiële toets is dezelfde: een goede
ruimtelijke ordening respectievelijk een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Het ligt
dan ook niet voor de hand dat de doorwerking van rijksbeleid op het omgevingsplan tot andere
resultaten leidt dan de doorwerking op de omgevingsvergunningverlening voor afwijkactiviteiten. 323
Daarom staat in de navolgende paragrafen doorwerking in het omgevingsplan centraal.324]
9.7.

Model 2 – "monitoring op hoofdlijnen"

Keren wij nu terug naar het uitgangspunt dat dit onderzoek een beleidsneutraal karakter heeft. Dat
betekent dat (1) in beginsel (2) het aantal gehinderden (3) in het beperkingengebied (4) per saldo (5)
niet mag toenemen. De eenvoudigste wijze om dit beleid te laten doorwerken op gemeentelijk
niveau is het vaststellen een omgevingswaarde met de zojuist genoemde inhoud. Daartoe zal het
Rijk het beperkingengebied vaststellen en vervolgens voor dit gebied de verplichting formuleren dat
daarbinnen in beginsel het aantal gehinderden per saldo niet toeneemt. Ten behoeve van de
rechtszekerheid zou tevens vastgelegd kunnen worden hoe het aantal gehinderden in het
beperkingengebied wordt bepaald. 325 Ook is het mogelijk om de omgevingswaarde te differentiëren
321

Art. 5.1 lid 1 sub b.

322

Voortzetting van het limitatief-imperatieve stelsel, zie par. 8.6.1.

323

Overigens voldoet het huidige stelsel van de Wlv hier (nog) niet aan, omdat art. 8.9 Wlv alleen afwijking
van het Lib mogelijk maakt voor omgevingsvergunningen. Dat verandert zodra het op 1 december
2014 ingediende voorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart (Tweede Kamer, vergaderjaar 20142015, 34 098, nr. 2) kracht van wet krijgt.

324

In voetnoten wordt steeds de parallelle doorwerking op de omgevingsvergunning genoemd.

325

Het is ook mogelijk om het Rijksbeleid meer in detail uit te werken, door omgevingswaarden te formuleren
in termen van aantallen woningen e.d. In hoofdstuk 10 wordt daar nog op terug gekomen.
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naar de mate van hinder, respectievelijk de afstand tot het luchthavengebied. Op die manier kunnen
de karakteristieken van het huidige beperkingengebied326 in de omgevingswaarde worden vertaald.
Hoewel een aldus vastgestelde omgevingswaarde de betrokken gemeenten niet rechtstreeks bindt, is
er wel degelijk sprake van enige beleidsdoorwerking, zo bleek in par. 8.4.1.327 Ten eerste dienen
gemeenten op twee manieren rekening te houden met de omgevingswaarde. Ten eerste mogen zij op
grond van art. 2.11 lid 2 Ow geen afwijkende waarde vaststellen, dienen zij bij hun beleidsvorming
en -uitvoering de omgevingswaarde in hun afweging te betrekken en dienen zij afwijkingen van de
omgevingswaarde te motiveren. 328 Ten tweede dienen de gemeenten door monitoring de naleving
van de omgevingswaarde te bewaken. Wordt naar verwachting niet voldaan aan de
omgevingswaarde dan moet de gemeente een programma vaststellen om alsnog aan die waarde te
voldoen. 329 Het ligt voor de hand dat gemeenten in dit model het Rijk periodiek informeren over de
resultaten van de monitoring en – indien daarvan sprake is – van de uitvoering van het
programma. 330
Tot slot geldt ook in dit model, dat het rijk op grond van het IBT-instrumentarium kan ingrijpen als
gemeenten structureel nalatig blijken in de uitvoering van de zojuist genoemde verplichtingen.
Verwezen zij naar hetgeen daarover reeds is gesteld bij model 1.
9.7.1.
(i)

Verbeterdoelen

Een beter omgevingsrecht

Op inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak scoort dit model goed. Dat is met name het
geval als de vertaling van het rijksbeleid in de omgevingswaarde leidt tot extra duidelijkheid en
concreetheid met betrekking tot de te bereiken doelstellingen.
(ii)

Samenhangende benadering door de overheid

Net als bij model 1 is de samenhangende benadering geborgd door de integrale afweging die
gemeenten kunnen maken op het niveau van het omgevingsplan. Zij hebben daarbij de ruimte om te
bepalen op welke wijze de omgevingswaarde het best kan worden gerealiseerd in het licht van alle
betrokken waarden en belangen.
(iii)

Vergroten bestuurlijke afwegingsruimte

Door de wijze waarop gemeenten de omgevingswaarde bij hun planologische beleid betrekken, en
het scala aan mogelijkheden waaruit zij kunnen kiezen bij de realisering van deze
omgevingswaarde, is er ook in dit model nog steeds sprake van een behoorlijke bestuurlijke
afwegingsruimte. Deze kan enigszins beperkt worden door de programmaverplichting, maar daar
staat tegenover dat de omgevingswaarde dankzij de monitoring beter is geborgd.

326

De 4 zones van art. 2.2.1 Lib.

327

Niet voor niets schaart de wetgever de omgevingswaarde dan ook onder het kopje beleidsdoorwerking.

328

In het huidige stelsel geschiedt dit motiveren in het kader van de aanvraag om een vvgb.

329

Zie voor dit alles par. 8.4.1.

330

Op dit moment is al sprake van monitoring. Zie par. 2.3, slotzin en voetnoot.
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(iv)

Snellere en betere besluitvorming

Net als model 1 scoort model 2 goed op dit verbeterdoel. De afwezigheid van rechtstreekse
interventie door het Rijk bespoedigt de besluitvorming. Het risico op procedurele problemen of
impasses is relatief klein. Wel kan de programmaverplichting voor vertraging zorgdragen, maar
daarmee wordt betere besluitvorming (nl. het bewaken van de omgevingswaarde) rechtstreeks
gediend.
9.7.2.

Beginselen

Flexibiliteit
Omdat in dit model van enige beleidsdoorwerking sprake is, is de beleidsruimte (flexibiliteit aan de
voorkant) noodzakelijkerwijs navenant beperkt. Hiervoor is echter al opgemerkt dat voor
gemeenten een relatief grote vrijheid resteert bij het inzetten van instrumenten om het rijksbeleid te
realiseren. Maatwerk (flexibiliteit aan de achterzijde) speelt in dit model nog nauwelijks een rol in
de relatie tussen Rijk en gemeenten, omdat de omgevingswaarde gemeenten niet rechtstreeks bindt.
De flexibiliteit in relatie tot de burger wordt dus – net als in model 1 – bepaald door de keuzes die
gemeenten maken bij de vaststelling van het omgevingsplan.331
Subsidiariteit
Op het subsidiariteitsbeginsel "decentraal, tenzij…" scoort model 2 vergelijkbaar als model 1. Door
de beleidsdoorwerking van de omgevingswaarde is het primaat van de gemeente bij de vaststelling
van ruimtelijk beleid iets gerelativeerd, maar daar staat tegenover dat de basisbescherming die de
omgevingswaarde beoogt te bieden in dit model iets meer geborgd is.
Vertrouwen
Met name omdat het opstellen van een programma juridisch verplicht is als de door het Rijk
vastgestelde omgevingswaarde (naar verwachting) niet wordt gehaald, doet model 2 minder dan
model 1 een beroep op interbestuurlijk vertrouwen. De monitoringsverplichting stimuleert
gemeenten om regelmatig de balans op te maken, en zo rekening te houden met het rijksbeleid en
het gemeentelijke planologische beleid daarop af te stemmen.
9.8.

Model 3 – "interventie op hoofdlijnen"

Waar in model 2 geen sprake was van een rechtstreekse binding aan de omgevingswaarde, is dat in
model 3 wel het geval. Hier wordt de implementatie van de omgevingswaarde verzekerd door het
opstellen van instructieregels voor het omgevingsplan.332 Zo ontstaat een rechtstreekse juridische
binding voor gemeenten: zij dienen bij het opstellen van het omgevingsplan de omgevingswaarde in
acht te nemen. 333 Zoals uiteengezet in paragraaf 8.4.2 geeft de instructieregel op zijn beurt in min of
meerdere mate flexibiliteit aan de gemeenten, door zijn formulering (globaal of gedetailleerd), de
331

332
333

En evt. het gemeentelijke beleid ten aanzien van de verlening van omgevingsvergunningen voor
afwijkactiviteiten.
En dienovereenkomstige beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning voor de afwijkingactiviteit.
Vanzelfsprekend is het ook mogelijk dat de instructieregel voorschrijft rekening te houden met de
omgevingswaarde, maar het verschil met model 2 is dan klein.
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afwijkingsmogelijkheden en de bevoegdheid van de Minister om ontheffing van de instructieregel
te verlenen. Deze laatste flexibiliteitsbevoegdheid zou in dit model een beperkte rol moeten spelen,
omdat bij ontheffingverlening door de Minister niet langer sprake is van sturing op hoofdlijnen,
maar van sturing op projectniveau, een interventiemogelijkheid die behoort bij model 5.
9.8.1.
(i)

Verbeterdoelen

Een beter omgevingsrecht

Voor burgers blijft ook dit model 3 inzichtelijk en voorspelbaar, omdat rijksbeleid landt in
omgevingsplan. Voor gemeenten is het werken met instructie- en beoordelingsregels wat complexer
vanwege de vertaalslag die gemaakt moet worden bij de vaststelling van het omgevingsplan.
Tegelijkertijd kan een heldere instructie- en beoordelingsregel de inzichtelijkheid, het
gebruiksgemak en de voorspelbaarheid van de regulering van het beperkingengebied ook juist
vergroten.
(ii)

Samenhangende benadering door de overheid

Kenmerk van de doorwerking van een omgevingswaarde door middel van een instructieregel is, dat
die omgevingswaarde daarmee een zekere 'wettelijke preferentie' krijgt in het geheel van af te
wegen belangen. Naarmate de instructieregel dwingender en gedetailleerder is, zullen de met die
instructieregel gediende belangen (bescherming van burgers tegen geluidbelasting en
veiligheidsrisico's) een steeds sterkere stempel drukken op de integrale belangenafweging in het
kader van het omgevingsplan.
(iii)

Vergroten bestuurlijke afwegingsruimte

Een instructieregel beperkt de bestuurlijke afwegingsruimte per definitie. Als de instructieregel
afwijkt van het gemeentelijke planologische beleid, dan heeft de instructieregel (en daarmee de
omgevingswaarde van het Rijk) voorrang. Naarmate de instructieregel dwingender en
gedetailleerder334 is, zal de afwegingsruimte verder beknot worden. Ook de mate waarin afwijking
van de instructieregel mogelijk is heeft zijn effect op de bestuurlijke afwegingsruimte.
(iv)

Snellere en betere besluitvorming

De toegenomen complexiteit van model 3 drukt een stempel op de snelheid van de besluitvorming.
Een heldere, goed toepasbare instructieregel kan daarentegen ook helpen om snel tot kwalitatief
goede besluitvorming te komen.
Vergelijking van het hiervoor onder (i) t/m (iv) gestelde laat zien dat er een spanningsveld is tussen
de doelen (i) en (iv) enerzijds en (ii) en (iii) anderzijds. Een dwingende instructieregel die
gemeenten precies voorschrijft welke functies op welke locaties zijn toegestaan, kan uitblinken in
eenvoud en helderheid maar in hoge mate afbreuk doen aan de eveneens gewenste integrale
afweging met de daarbij behorende bestuurlijke afwegingsruimte. Tegelijkertijd sluit het een het
ander niet uit: het is vaak goed mogelijk om een heldere instructieregel te formuleren die

334

Waarbij ter vergelijking gedacht kan worden aan het onderscheid tussen doel- en
middelvoorschriften in het milieurecht. De laatste soort geeft vaak wel de nodige duidelijkheid, maar
doet afbreuk aan de autonomie van de vergunninghouder.
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tegelijkertijd voldoende ruimte laat voor een integrale afweging met de nodige afwegingsruimte.
Dat vraagt wel een daarop gerichte inzet van het Rijk. 335
9.8.2.

Beginselen

Flexibiliteit
Geconstateerd is al dat instructieregels op de flexibiliteit aan de voorzijde (beleidsvorming) een
rechtstreekse inbreuk maken, omdat zij voorrang hebben boven gemeentelijk beleid en uitvoering.
Bovendien gaat in dit model, anders dan in de modellen 1 en 2, het maatwerk in de verhouding
tussen Rijk en gemeente een rol van betekenis spelen. De aard en mate van deze flexibiliteit aan de
achterkant wordt bepaald door de concreetheid en het detailniveau van de instructieregel, en de
mogelijkheden die de instructieregel biedt om daarvan af te wijken. 336
Subsidiariteit
Het subsidiariteitsbeginsel vraagt bij model 3 aanzienlijk meer aandacht dan bij de modellen 1 en 2.
Immers, door de voorrang van instructieregels op gemeentelijk planologisch beleid, wordt in dit
model nadrukkelijk gebruik gemaakt van de tenzij-clausule uit het uitgangspunt van "decentraal,
tenzij…". Bij het formuleren van de instructieregel zal het Rijk, gelet op art. 2.3 Ow, een tweetal
vragen moeten stellen: (1) in hoeverre is een instructieregel nodig om het rijksbeleid dat in de
omgevingswaarde tot uitdrukking komt te realiseren en in hoeverre kunnen gemeenten dit ook
zonder instructieregel doeltreffend en doelmatig doen en (2) welke formulering van de
instructieregel moet worden gekozen om zo min mogelijk afbreuk te doen aan het
subsidiariteitsbeginsel. Bij die laatste vraag zal tevens aandacht besteed moeten worden aan de
afwijkingsmogelijkheden.
In dit licht verlangt de Omgevingswet, sterker nog dan bij omgevingswaarden het geval is, grote
zorgvuldigheid van het Rijk bij de vertaling van het Rijksbeleid in instructieregels. De verschillende
elementen van het rijksbeleid, inhoudende dat het aantal gehinderden in het beperkingengebied in
beginsel per saldo niet mag toenemen, bieden daarbij de nodige handvatten. De termen "in beginsel"
en "per saldo" duiden op de noodzaak van flexibiliteitsbepalingen terwijl tevens de vraag gesteld
moet worden tot op welk detailniveau het begrip "aantal gehinderden" uitwerking op Rijksniveau
(in de instructieregel) vraagt in concrete functies voor specifieke locaties. Zo moet dan worden
gekomen tot een instructieregel die niet meer beperkingen inhoudt dan nodig is voor de realisering
van het rijksbeleid en die voldoende flexibiliteit heeft om invulling te kunnen geven aan de integrale
afweging.
Vertrouwen
Nu het Rijksbeleid doorwerkt door middel van algemene, juridisch bindende instructie- en
beoordelingsregels, speelt het interbestuurlijke vertrouwen in dit model een duidelijk beperktere rol.
Afstemming van het gemeentelijke planologische beleid op het Rijksbeleid is niet per se nodig,
omdat de instructieregels hoe dan ook voorrang hebben boven het gemeentelijke beleid. Afhankelijk
van de ruimte die de instructieregels bieden voor maatwerk, zal het element vertrouwen op dat vlak
nog wel een rol kunnen blijven spelen. Maar ten opzichte van model 2 wordt duidelijk minder
vertrouwen gevraagd van het Rijk en gegeven aan de gemeenten.
335

Zie ook hetgeen hierna is gesteld onder het kopje flexibiliteit.

336

Hetzelfde geldt voor beoordelingsregels bij de omgevingsvergunning voor afwijkactiviteiten.
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9.9.

Model 4 – "betrokkenheid op projectniveau"

In model 4 beperkt de Rijksinvloed op de gemeentelijke planologische besluitvorming in het
beperkingengebied zich niet tot het stellen van algemene instructie- en beoordelingsregels met een
intrinsieke flexibiliteit. Het model kent tevens betrokkenheid van het Rijk als de gemeenten gebruik
wensen te maken van de afwijkingsmogelijkheden die de instructie- en boordelingsregels bieden.
De Omgevingswet voorziet in twee instrumenten om deze invloed te realiseren, de
adviesbevoegdheid en het instemmingsrecht.337 Op grond van het subsidiariteitsprincipe dient het
instrument van de adviesbevoegdheid zich dan als eerste aan. 338 Aldus is model 4 gelijk aan model
3, met dien verstande dat de gemeenten verplicht zijn advies van het Rijk in te winnen alvorens zij
gebruik kunnen maken van de afwijkingsmogelijkheden in de instructieregels voor het
omgevingsplan respectievelijk in de beoordelingsregels voor de omgevingsvergunning voor een
afwijkingsactiviteit. Ten opzichte van model 3 is in dit model dus niet alleen sprake van sturing op
hoofdlijnen via instructieregels, maar ook van betrokkenheid van het Rijk op projectniveau. 339
Hoewel de term 'advies' wellicht anders suggereert, gaat daarvan een tamelijk sterke juridische
binding uit. Dit is in artikel 3:50 Awb tot uitdrukking gebracht met de regel dat de redenen waarom
van een krachtens wettelijk voorschrift uitgebracht advies wordt afgeweken, in de motivering van
het besluit worden vermeld. In de jurisprudentie is hieruit wel afgeleid dat afwijking slechts bij
uitzondering kan geschieden. 340
9.9.1.
(i)

Verbeterdoelen

Een beter omgevingsrecht

Een beter omgevingsrecht is volgens de regering een omgevingsrecht dat inzichtelijk, voorspelbaar
en makkelijk in het gebruik is. Die aspecten komen in dit model verder onder druk te staan. Door
besluitvorming op gemeentelijk niveau te combineren met advisering op rijksniveau neemt de
procedurele complexiteit toe, terwijl tegelijkertijd de voorspelbaarheid van de uitkomst van de
besluitvorming afneemt, omdat deze mede afhankelijk wordt van een individuele beoordeling van
het project op rijksniveau.
(ii)

Samenhangende benadering door de overheid

Net als in model 3 geldt voor dit model dat het nog steeds aan de gemeente is om alle bij het
concrete project betrokken belangen af te wegen. In die zin wordt de samenhangende benadering
niet geraakt. Toch staat de samenhang wel onder druk, doordat in dit model, anders dan in model 4,
een begin wordt gemaakt met twee parallelle stelsels, één op gemeentelijk niveau en één op
rijksniveau. Op gemeentelijk niveau vindt nog steeds de in beginsel integrale341 afweging plaats,
337

Zie over advies en instemming bij aanvragen om omgevingsvergunning par. 8.6.1. Een wettelijke
grondslag voor het opnemen van een advies- of instemmingsbevoegdheid in een instructieregel voor
het omgevingsplan is kennelijk niet nodig geacht, vermoedelijk omdat deze niet extern werkt (niet
burgers bindt).

338

Zie ook MvT Omgevingswet p. 211. Model 5 kent een instemmingsrecht.

339

Het is immers ten behoeve van concrete projecten/ontwikkelingen dat gemeenten gebruik zullen willen
maken van de afwijkingsmogelijkheden die de instructieregel biedt. Bij conserverende planologische
besluitvorming zal normaal gesproken vanzelf aan de instructieregel worden voldaan.

340

CBB 31 mei 2012, AB 2012/366. @

341

Zij het net als in model 3 door instructieregels beperkte.
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maar deze afweging ondervindt stevige invloed van de advisering op rijksniveau waar een afweging
plaatsvindt met het oog op de specifieke omgevingswaarde met betrekking tot geluid en externe
veiligheid. Het risico dat de sectorale benadering uiteindelijk prevaleert boven de integrale
afweging is in dit model reëel.
(iii)

Vergroten bestuurlijke afwegingsruimte

Net als bij model 3 wordt het hart van model 4 gevormd door de instructieregels. Voor het effect
daarvan op de bestuurlijke afwegingsruimte zij verwezen naar wat daarover bij model 3 is
opgemerkt. In model 4 komt daar nu het volgende bij. Waar in model 3 de in de instructieregels
opgenomen afwijkingsbevoegdheden nog voor de nodige bestuurlijke afwegingsruimte konden
zorgen, is deze afwegingsruimte in model 4 aanzienlijk beknot door het verplichte rijksadvies. Zoals
in de inleiding op model 4 al is aangegeven, van een krachtens wettelijk voorschrift gegeven advies
kan niet licht worden afgeweken. De bestuurlijke afwegingsruimte blijft in dit model intact als de
gemeente besluit niet af te wijken van de instructieregel.342 Wenst de gemeente echter wel af te
wijken, en adviseert het Rijk vervolgens negatief, dan staat deze ruimte stevig onder druk.
(iv)

Snellere en betere besluitvorming

Snellere en betere besluitvorming door de overheid vergroten de inzichtelijkheid, de
voorspelbaarheid en het gebruiksgemak, aldus de regering. Zolang in model 4 geen gebruik wordt
gemaakt van de afwijkingsmogelijkheden die de instructieregels bieden, wijkt het niet af van model
3. Verwezen wordt dan ook naar wat bij model 3 is opgemerkt over deze aspecten.
Bij gebruik van afwijkingsmogelijkheden scoort model 4 aanzienlijk slechter op het aspect snelheid.
Het inwinnen van rijksadvies kost niet alleen tijd, maar ook zal deze adviesbevoegdheid een
tweefasentoetsing teweeg brengen. Eerst zal de gemeente beoordelen of het zin heeft om rijksadvies
over het project te vragen (voortoets/haalbaarheidstoets). Is de uitkomst daarvan positief, dan moet
vervolgens nog de fase van de advisering zelf worden doorlopen.343
9.9.2.

Beginselen

Flexibiliteit
Wat geldt voor de verbeterdoelen geldt ook voor de beginselen: zolang geen gebruik wordt gemaakt
van de afwijkingsmogelijkheden die de instructieregel biedt, scoort model 4 niet anders dan model
3. Noopt het gemeentelijke ruimtelijke beleid echter tot afwijkingen van de instructieregel, dan zal
deze beleidsruimte (flexibiliteit aan de voorkant) beïnvloed worden door de gedragslijnen344 die het
Rijk bij zijn advisering hanteert. Aan de achterzijde wordt de mogelijkheid om via maatwerk
rekening te houden met andere relevante omstandigheden met name beperkt bij restrictieve
rijksadvisering. Immers, op het maatwerk in een individueel geval zal het rijksbeleid dan een zware
stempel drukken.
Subsidiariteit
342

Er zal in dat geval immers ook geen rijksadvies worden gevraagd.

343

Zie hoofdstuk 5 voor een praktijkbeschrijving van de 'tweetrapsraket'.

344

Van formeel adviseringsbeleid is doorgaans geen sprake, zodat de kenbaarheid van deze gedragslijnen nog
een issue op zich kan zijn.
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Het subsidiariteitsbeginsel speelt in model 4 op twee niveaus een rol. Niet alleen bij het formuleren
van instructieregels voor algemene gevallen, maar ook bij het geven van advies over een concreet
project zal de vraag gesteld moeten worden of het rijksbeleid tot interventie noodzaakt en zo ja, in
welke mate. Het gestelde over de zorgvuldigheid bij het opstellen van instructieregels geldt eens te
meer voor het adviseringsbeleid. Bij elk negatief advies zal de vraag gesteld moeten worden of dit
noodzakelijk is voor een doelmatige en doeltreffende realisering van de omgevingswaarde.
Vertrouwen
Waar in model 3 de gemeenten nog een flinke dosis vertrouwen wordt geschonken bij het toepassen
van de afwijkingsbevoegdheden, is dat in model in aanzienlijk mindere mate het geval. In feite geldt
voor model 4 hetgeen hierna bij model 5 wordt opgemerkt over interbestuurlijk vertrouwen. Het feit
dat gemeenten bij model 4 juridisch gezien de mogelijkheid hebben om af te wijken van het
rijksadvies kan eigenlijk niet worden beschouwd als een blijk van vertrouwen van het Rijk.
9.10.

Model 5 – "interventie op projectniveau"

Model 5 is gelijk aan model 4, doch uitgebreid met een aan de adviesbevoegdheid gekoppeld
instemmingsrecht van het Rijk. Het wezenlijke verschil tussen beide modellen is dat een
instemmingsrecht tot gevolg heeft dat (een deel van) de planologische bevoegdheid materieel bij het
Rijk komt te liggen. Daarvan is sprake in die gevallen waarin de gemeente van de door de
instructieregel geboden afwijkingsmogelijkheid gebruik wil maken doch het Rijk daar niet mee
instemt. De beslissing van het Rijk is dan doorslaggevend voor de uitkomst van de besluitvorming.
Een hiermee vergelijkbare figuur is die van de ontheffing, die bij model 3 al even aan de orde
kwam.345 Met deze figuur kan, buiten de generieke afwijkingsmogelijkheden die de instructieregel
zelf biedt, op verzoek van de gemeente ten behoeve van een specifiek besluit ontheffing van de
instructieregel worden verleend. Omdat de ontheffingsbevoegdheid bij het Rijk (de Minister) berust,
lijkt deze figuur op de instemmingsbevoegdheid bij gebruikmaking van de generieke
afwijkingsmogelijkheden.
9.10.1.
(i)

Verbeterdoelen

Een beter omgevingsrecht

Hetgeen bij model 4 is opgemerkt over de afweging op twee niveaus, geldt a fortiori voor model 5.
De procedurele complexiteit neemt in model 5 nog wat verder toe, terwijl de voorspelbaarheid van
de uitkomst van de besluitvorming nog verder onder druk komt te staan. Typisch aan model 5 ten
opzichte van model 4 is dat het Rijk daadwerkelijk beslissingsbevoegdheid heeft. Dat bergt het
risico in zich van tamelijk algemeen omschreven afwijkingsmogelijkheden waarbij concretisering
van het rijksbeleid pas plaatsvindt op projectniveau.
(ii)

Samenhangende benadering door de overheid

Dit verbeterdoel beklemtoont dat overheden geen sectorale benadering meer moeten hanteren, maar
integraal naar het omgevingsrecht moeten kijken met daarbij beide maatschappelijke doelen in het
hoofd. In model 5 is daarvan op gemeentelijk niveau sprake. Echter, dit is niet langer het enige
niveau waarop besluitvorming plaatsvindt. Er is in dit model sprake van twee parallelle stelsels, één
op gemeentelijk niveau waar de in beginsel integrale346 afweging plaatsvindt en één op rijksniveau
345

Zie over de ontheffing verder par. 8.4.2.

346

Zij het net als in model 3 door instructieregels beperkte.
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waar parallelle besluitvorming plaats vindt met het oog op de specifieke omgevingswaarde met
betrekking tot geluid en externe veiligheid. In dit model is bovendien, anders dan in model 4, ook
voor individuele projecten de integrale afweging op gemeentelijk niveau daadwerkelijk
ondergeschikt gemaakt aan de specifieke afweging op rijksniveau.
(iii)

Vergroten bestuurlijke afwegingsruimte

Nu model een combinatie is van model 3 (instructieregels) en een instemmingsconstructie, kan voor
het effect van instructieregels op de bestuurlijke afwegingsruimte weer verwezen worden naar
model 3. Hetgeen bij model 4 is opgemerkt over het effect van advisering bij afwijking van de
instructieregels kan nu verder worden doorgetrokken. Waar in model 4 op gemeentelijk niveau nog
de bestuurlijke afwegingsruimte bestaat het advies niet te volgen ('contrair gaan') is deze in model 5
verdwenen.
(iv)

Snellere en betere besluitvorming

Wat over de modellen 3 (effect instructieregels) en 4 (effect advisering) in dit verband is opgemerkt
geldt ook voor model 5. Een verschil doet zich voor bij vertraagde standpuntbepaling aan de zijde
van het Rijk. In model 4 kan de gemeente dan omwille van de snelheid besluiten om
omgevingsvergunning te verlenen bij ontstentenis van het advies.347 Is echter instemming vereist
dan kan dat niet en moet worden gewacht. 348
9.10.2.

Beginselen

Flexibiliteit
Aan de voorzijde wordt de gemeentelijke beleidsruimte nu op twee niveaus beperkt. Ten eerste door
de instructieregels en ten tweede door het rijksbeleid omtrent de instemmingsbevoegdheid. Aan de
achterzijde wordt de mogelijkheid om via maatwerk rekening te houden met andere relevante
omstandigheden met name beperkt bij restrictief instemmingsbeleid. Ook bij de
afwijkingsmogelijkheden zal het realiseren van het rijksbeleid dan prevaleren.
Subsidiariteit
Op het beginsel decentraal, tenzij, scoort model vergelijkbaar als model 4. Het gestelde over de
zorgvuldigheid bij het opstellen van instructieregels en advisering geldt eens te meer voor het
instemmingsbeleid. Bij elke weigering zal immers de vraag gesteld moeten worden of dit
noodzakelijk is voor een doelmatige en doeltreffende realisering van de omgevingswaarde. De
subsidiariteitstoets moet in dit model dus in volle omvang op twee niveaus (instructieregels en
instemmingsbeleid) worden toegepast.
Vertrouwen

347

Vgl. art. 3:6 Awb.

348

In hoofdstuk 5 is nog gewezen op recente rechtspraak over de toepasselijkheid van art. 10:31 Awb
(instemming van rechtswege). Het meergenoemde wetsvoorstel van 1 december 2014 sluit deze
mogelijheid echter expliciet uit. Zie Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 098, nr. 2,
onderdeel D, slot.
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Het aan de gemeenten geschonken vertrouwen inzake de realisering van het rijksbeleid is in dit
model beperkt tot toezicht en handhaving. Hier immers, intervenieert het Rijk bij elk individueel
project waarbij van afwijking van de instructieregel sprake is en heeft het – anders dan bij model 4
– ook de uiteindelijke beslissingsmacht. Het Rijk kan de door de gemeente gemaakte afweging
overrulen, waardoor er in termen van interbestuurlijk vertrouwen weinig wordt gevraagd.
Andersom, zo zou gesteld kunnen worden, wordt in dit model (evenals in model 4) veel vertrouwen
gevraagd van gemeenten in het Rijk. De doorzettingsmacht van het Rijk schept immers ook een
verantwoordelijkheid voor het Rijk om oog te hebben voor de gemeentelijke belangen die dan het
onderspit delven.
9.11.

Slotbeschouwing

In de paragrafen 9.4 en 9.5 is aan de hand van de modellen van minimale (1) respectievelijk
maximale (6) interventie geïllustreerd welk een breed spectrum aan mogelijkheden de
Omgevingswet biedt om de regulering van geluid en externe veiligheid in het beperkingengebied
rond Schiphol vorm te geven. Toetsing van deze modellen 1 en 6 aan de verbeterdoelen en
beginselen van de Omgevingswet liet vervolgens zien dat verschillende keuzes uit de
'gereedschapskist' van de Omgevingswet op heel verschillende manieren invulling geven aan deze
doelen en beginselen. Gewapend met deze inzichten zijn vervolgens in de paragrafen 9.7 t/m 9.10
een viertal 'intermediaire' modellen de revue gepasseerd: monitoring op hoofdlijnen (2), interventie
op hoofdlijnen (3), betrokkenheid op projectniveau (4) en interventie op projectniveau (5). In al
deze modellen wordt de planologische bevoegdheid van de gemeente in stand gelaten, terwijl in
meer of mindere mate sturing plaatsvindt vanuit Rijksniveau ter realisering van het Rijksbeleid met
betrekking tot geluid en externe veiligheid in het beperkingengebied rond Schiphol. Op
vergelijkbare wijze als de modellen 1 en 6, zijn deze intermediaire modellen getoetst aan de
verbeterdoelen en beginselen van de Omgevingswet.
De zes in dit hoofdstuk besproken modellen zijn gerangschikt naar mate van rijksinterventie. Het is
in dat licht logisch dat de modellen 1 en 2 goed scoren op de aspecten bestuurlijke afwegingsruimte
en het subsidiariteitsbeginsel. Uit de analyse van dit hoofdstuk blijkt bovendien dat zij goed scoren
op alle doelstellingen en beginselen van de Omgevingswet. Voor de modellen 4 en 5 geldt het
tegenovergestelde. Zij blijken niet alleen de bestuurlijke afwegingsruimte op gemeentelijk niveau
aanzienlijk in te perken en op gespannen voet te staan met het subsidiariteitsbeginsel, ook aan de
andere doelstellingen en beginselen van de Omgevingswet beantwoorden deze modellen maar
matig.
Dat laatste is in zoverre een opmerkelijke conclusie, omdat een vertaling van het systeem van de
huidige Wet luchtvaart in termen van de Omgevingswet model 5 oplevert. 349 De
beleidsdoorwerking in de vorm van een instructieregel omtrent de inhoud van het bestemmingsplan
is te vinden in art. 8.8 Wlv.350 De inhoudelijke kant van de instructieregel wordt op grond van art.
8.7 Wlv neergelegd in het LIB, artikel 2.2.1 voor geluid en externe veiligheid. Een
afwijkingsbevoegdheid kent deze bepaling niet. 351 Wel is het mogelijk voor concrete projecten af te
349

Het navolgende strookt met de visie van de Omgevingswetgever op deze vertaling, zie par. 8.8.

350

De parallelle beoordelingsregel voor afwijkactiviteiten staat in art. 8.9 lid 1 Wlv. Zie par. 4.4 voor
een uitgebreidere beschrijving.

351

Dat verandert als het op 1 december 2014 ingediende voorstel tot wijziging van de Wet luchtvaart
(Tweede Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 098, nr. 2) kracht van wet krijgt. Dit voorstel trekt voor
het bestemmingsplan de systematiek gelijk met die van de omgevingsvergunning voor afwijken van
het bestemmingsplan.
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wijken van art. 2.2.1 LIB, doch alleen als daarvoor een verklaring van geen bezwaar van de
Minister is ontvangen.352 Deze verklaring zal onder vigeur van de Omgevingswet als instemming
door het leven gaan. Dit systeem kenmerkt zich dus door een in beginsel onbegrensde
afwijkingsbevoegdheid op projectniveau waarbij de figuur van de verklaring van geen bezwaar
noodzaakt tot een individuele beoordeling op rijksniveau van een project in het licht van de
doelstellingen van het LIB. 353 Dat het huidige systeem inderdaad beantwoordt aan de omschrijving
van model 5: "sturing op projectniveau", bleek al bij de beschrijving in hoofdstuk 5 van de
toepassing van het LIB in de praktijk. Alleen al in de gemeente Aalsmeer was er in een periode van
vijf jaar 51 maal sprake van – wettelijk voorgeschreven – rijksinterventie op projectniveau. 354 Dat
model 5 nu zo weinig blijkt te beantwoorden aan het gedachtengoed van de Omgevingswet, als het
gaat om eenvoud, voorspelbaarheid, samenhang, bestuurlijke afwegingsruimte, snelheid,
flexibiliteit, subsidiariteit en vertrouwen, 355 betekent dat het project Omgevingswet inderdaad
uitnodigt tot heroverweging van het vigerende wettelijke systeem.
Model 3 bevindt zich, ook na toetsing aan de verbeterdoelen en beginselen, tussen enerzijds de
modellen 1 en 2, en anderzijds de modellen 4 en 5 in. Het gebruik van de instructieregel doet ten
opzichte van model 2 in beginsel afbreuk aan de integrale afweging, de bestuurlijke
afwegingsruimte, flexibiliteit, subsidiariteit en vertrouwen, maar dat kan gerechtvaardigd zijn om
een doeltreffende en doelmatige implementatie van de omgevingswaarde te realiseren. Daarvoor zal
wel aangetoond moeten worden dat de instructieregel nodig is.356 Tevens zal bij de formulering van
de instructieregel (detailniveau, afwijkingsmogelijkheden) rekening met het subsidiariteitsbeginsel
moeten worden gehouden. Het is een model dat ten opzichte van model 2 minder goed beantwoordt
aan de sturingsfilosofie van de Omgevingswet, maar het zal, omdat het dichter aanligt tegen de
huidige systematiek van de Wet luchtvaart, in het slothoofdstuk mede in beschouwing worden
genomen.

352

Art. 8.9 lid 3 Wlv.

353

Te weten externe veiligheid en geluidbelasting, zie art. 8.9 lid 5 Wlv.

354

Waarbij het vrijwel steeds ging om projecten m.b.t. één woning of één bedrijfspand.

355

Opmerking verdient in dit verband dat het Rijk de handhaving van het Lib overlaat aan gemeenten.
Op dit punt is er dus wel sprake van het door de Omgevingswet verlangde interbestuurlijke
vertrouwen.

356

Zo is denkbaar dat realisatie via model 2 niet (geheel) mogelijk is op doeltreffende en doelmatige
wijze, omdat het beperkingengebied gemeente- en provinciegrensoverschrijdend is.
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10.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

10.1.

Inleiding

Dit slothoofdstuk biedt oplossingsrichtingen ter beantwoording van de centrale vraag van dit
onderzoek: wat is een evenwichtige juridische vormgeving van de regulering van planologische
besluitvorming binnen het beperkingengebied rond Schiphol, die beantwoordt aan de doelstellingen
van de Omgevingswet?357 Daarbij zijn twee uitgangspunten geformuleerd: het onderzoek is
beleidsneutraal en moet leiden tot oplossingen die passen binnen het systeem van het
omgevingsrecht.358
Nadat in hoofdstuk 7 het beoogde effect van de integratie in de omgevingsrecht van één wet en de
daarmee samenhangende doelstellingen van de Omgevingswet zijn besproken en in hoofdstuk 8 de
instrumenten die de Omgevingswet daartoe beschikbaar stelt, heeft hoofdstuk 9 een
voorkeursmodel en een alternatief model opgeleverd, als het resultaat van een toetsing van een
zestal reguleringsmodellen aan de in hoofdstuk 7 geïnventariseerde doelstellingen. Zoals in
paragraaf 9.2 is uiteengezet, was dit selectieproces een beleidsneutraal proces: alle zes besproken
modellen waren op zichzelf geschikt om het rijksbeleid met betrekking tot het beperkingengebied
rond Schiphol te realiseren.
In dit hoofdstuk wordt invulling gegeven aan het tweede uitgangspunt van het onderzoek: de
inpassing van het voorkeursmodel 2 en het alternatieve model 3 in het systeem van het
omgevingsrecht.
10.2.

Passend binnen het systeem van het omgevingsrecht

Aan het slot van par. 6.4 is, naast de beleidsneutraliteit van dit onderzoek, als uitgangspunt
opgenomen dat de gekozen oplossingsrichtingen passen binnen het systeem van het vigerende
omgevingsrecht. Nu de beleidsneutrale analyse van hoofdstuk 9 een voorkeursoptie (model 2) en
een terugvaloptie (model 3) heeft opgeleverd, is het mogelijk om dit uitgangspunt te concretiseren.
In de paragrafen 2.5 en 2.6 is dit onderzoek al gedaan voor het de geldende Wet luchtvaart en het
daarop gebaseerde Luchthavenindelingsbesluit. Daar bleek dat de wijze waarop geluidbelasting en
externe veiligheid in het beperkingengebied momenteel zijn geregeld, enkele opvallende
afwijkingen vertoont van de algemene regulering van deze milieuaspecten in ons omgevingsrecht.
a) Gewoonlijk worden geluidbelasting en externe veiligheid van rijkswege gereguleerd met
een instructieregel die aangeeft hoe de afweging tussen het te beschermen belang en het
belang bij realisatie van het project moet worden gemaakt.359 Op grond van hoofdstuk 8 van
de Wet luchtvaart is deze afweging echter volledig uitgekristalliseerd in het

357

Par. 6.2.

358

Par. 6.4.

359

Zo is het op grond van de Wet geluidhinder mogelijk om voor gevoelige functies binnen de contour
hogere waarden (MTG's) vast te stellen na een afweging waarbij ook de mogelijkheden van
geluidreductie worden betrokken. Deze mogelijkheid is echter wel begrensd, de hogere waarden zijn
beperkt tot een bepaalde bandbreedte.
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Luchthavenindelingsbesluit, dat precies aangeeft welke functies wel en niet zijn toegelaten.
Toepassen van de stad- en milieubenadering is niet mogelijk. 360
b) Tot 2008 was een verklaring van geen bezwaar van GS vereist bij afwijking361 van het
bestemmingsplan ten behoeve van een concreet project.362 In 2008 is deze figuur afgeschaft:
reguliere sturing van de provincie op projectniveau achtte de wetgever in strijd met het
subsidiariteitsbeginsel. 363 Om te voorkomen dat provincies door middel van regels in de
omgevingsverordening, gecombineerd met een ontheffingenpraktijk, de vvgb-praktijk de
facto in stand zouden houden, heeft de wetgever de ontheffingsbevoegdheid beperkt tot
bijzondere omstandigheden. 364 De vvgb-bevoegdheid in de Wet luchtvaart is echter blijven
bestaan.
c) Tot slot is geconstateerd dat de preventieve toetsing door middel van een verklaring van
geen bezwaar in feite leidt tot een dubbele toetsing van projecten door gemeente en rijk. Dat
staat op gespannen voet met de sturingsfilosofie van het SVIR, die is gebaseerd op
interbestuurlijk vertrouwen. 365
In par. 9.11 is vervolgens opgemerkt dat de vigerende regeling in hoofdstuk 8 Wlv en het daarop
gebaseerde LIB overeenkomt met het in par. 9.10 geanalyseerde model 5, "interventie op
projectniveau". De opmerkelijke conclusie die daar kon worden getrokken was, dat dit model 5 zeer
matig scoorde op de doelstellingen van de Omgevingswet, zodat dit wetgevingsproject inderdaad
uitnodigt tot een heroverweging van het bestaande systeem. Gecombineerd met de zojuist
samengevatte bevindingen uit de paragrafen 2.5 en 2.6 levert dit een eenduidig beeld op: de huidige
regulering van het beperkingengebied rond Schiphol sloot bij de invoering ervan in 2003 nog goed
aan op de toenmalige Wet op de Ruimtelijke Ordening, maar is vervolgens niet meegegaan met de
ontwikkelingen die zich sindsdien366 in het omgevingsrecht hebben voorgedaan.
Beschouwing van de modellen 2 en 3 in dit licht, laat zien dat deze modellen niet alleen beter
scoren op de doelstellingen van de Omgevingswet, maar ook beter passen in het algemene
omgevingsrecht zoals zich dat vanaf 2003 heeft ontwikkeld. Anders dan in de huidige Wet
luchtvaart vindt sturing in de modellen 2 en 3 niet op projectniveau plaats, via een verklaring van
geen bezwaar c.q. instemmingsbevoegdheid, maar op hoofdlijnen. In deze modellen is de
basiskwaliteit in het beperkingengebied gewaarborgd door een omgevingswaarde (in model 3
geflankeerd door instructieregels) waardoor het rijk geen energie hoeft te steken in de beoordeling
360

Zie par. 2.5.

361

In WRO-terminologie: vrijstelling.
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Sinds 2000 konden GS categorieën van gevallen vaststellen waarvoor een vvgb niet was vereist.

363

Zie par. 2.6.

364

Zie art. 4.1a en 4.3a Wro. De mogelijkheid om van de ontheffingsbevoegdheid gebruik te maken
wordt onder vigeur van de Omgevingswet weer iets verruimd. Het principe blijft echter hetzelfde:
deze is bedoeld voor in concreto onvoorziene omstandigheden, en niet als reguliere
flexibiliteitsbevoegdheid. Zie par. 8.5.2

365

Zie par. 2.6.

366

Dit geldt voor de invoering van de Wet ruimtelijke ordening in 2008, maar ook de invoering van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, waarin de integrale afweging een centrale rol speelt,
heeft niet geleid tot fundamentele wijzigingen in het systeem van hoofdstuk 8 van de Wet luchtvaart.

(127)

van individuele lokale projecten. Daarmee passen deze modellen bij de in hoofdstuk 5 beschreven
praktijkervaringen: de procedure van de verklaring van geen bezwaar levert nauwelijks materiële
correcties op,367 terwijl zij wel bijdraagt aan procedurele368 complexiteit. Het loslaten van de
'dubbele toetsing' van projecten door gemeente en rijk, past bovendien goed bij de in het SVIR
beschreven sturingsfilosofie van interbestuurlijk vertrouwen. Zoals eerder 369 is opgemerkt, dat
vertrouwen hoeft niet onbegrensd te zijn: het rijk heeft immers de beschikking over het algemene
interbestuurlijke toezichtinstrumentarium van de Gemeentewet daar waar gemeenten hun taak om
mede het rijksbeleid te realiseren zouden verwaarlozen. In die zin is er met het vervallen van de
verklaring van geen bezwaar dus niet zozeer sprake van 'afschaffing' van het rijkstoezicht, als wel
een verschuiving van preventief naar repressief toezicht.
Resteert de vraag in hoeverre de modellen 2 en 3 (kunnen) aansluiten op de wijze waarop de
milieuaspecten geluidbelasting en externe veiligheid in het reguliere omgevingsrecht zijn
gereguleerd. 370 Hiervoor is al vermeld, onder verwijzing naar paragraaf 2.5, dat deze regulering
enkele gemeenschappelijk kenmerken vertoont:
a) Het gaat om het vinden van een evenwicht tussen belastende en gevoelige functies.
b) Bij een concentratie van (zwaar) belastende functies wordt doorgaans contouren 371 rond
deze functies gedefinieerd.
c) Binnen deze contouren zijn er restricties aan de te realiseren gevoelige functies, waarbij het
bevoegd gezag doorgaans een afweging maakt.372
Vertaalt men deze kenmerken naar de regulering van geluidbelasting en externe veiligheid rond
Schiphol, dan is evident dat het evenwichtsaspect (a) daar eveneens centraal staat.373 De onder (b)
genoemde contouren met tussenliggende zones zijn eenvoudig herkenbaar in het
beperkingengebied, met de daarbinnen gedefinieerde vier zones. 374 Voor de onder (c) genoemde
restricties geldt dat ook, met dien verstande dat de afweging omtrent het al dan niet realiseren van
de gevoelige functies uitputtend is vastgelegd in de regels van het LIB, terwijl de
beslissingsbevoegdheid omtrent individuele afwijkingen niet bij het bevoegd gezag maar bij de
staatssecretaris berust. In de modellen 2 en 3 is daarvan niet langer sprake, zodat de vraag hoe de

367

Par. 5.4. Mits afgestemd in vooroverleg. Zie par. 5.5.

368

Par. 5.3.

369

Par. 9.4.

370

Het gaat dan met name om de systematiek van de Wet geluidhinder en het Besluit externe veiligheid
inrichtingen.

371

De geluidcontouren rond (spoor)wegen of industrieterreinen van de Wgh respectievelijk de
veiligheidscontouren rond Brzo complexen.

372

De contouren brengen ook beperkingen mee voor de vergunningverlening ten behoeve van
belastende functies, maar dat aspect kan hier buiten beschouwing blijven. Vergelijkbare beperkingen
voor de luchthaven Schiphol zijn vervat in het Luchthavenverkeersbesluit.

373

Dit evenwicht is vertaald in de zogenaamde dubbele beleidsdoelstelling, die is beschreven in de
hoofdstukken 2 en 3.

374

Zie hoofdstuk 4.
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bestuurlijke afweging vorm gegeven moet worden, nog open staat. Deze vraag is het onderwerp van
de volgende paragraaf.
10.3.

Variabelen bij beleidsdoorwerking ('juridische knoppen')

Bij de bespreking van bestuurlijke afwegingsruimte is de eerste vraag die opkomt, welke
afwegingsruimte het te realiseren beleid biedt. In dit geval luidt het rijksbeleid voor het
beperkingengebied rond Schiphol dat daarbinnen in beginsel het aantal gehinderden per saldo niet
toeneemt.375 In dit beleid zijn twee vormen van afwegingsruimte te herkennen:

1. Beoordelingsruimte. De begrippen 'aantal gehinderden' en 'per saldo' behoeven (enige)
interpretatie om bruikbaar te zijn als toetssteen voor planologische besluiten van het
bevoegd gezag.376

2. Beleidsruimte: Het begrip 'in beginsel' biedt (enige) ruimte om af te wijken van de
hoofdregel. Het is de basis voor flexibiliteit.
Bij de concretisering van de modellen 2 en 3 kunnen deze beoordelings- en beleidsruimte in minder
of meerdere mate worden ingevuld door de vormgeving van de beleidsdoorwerkingsinstrumenten
(de juridische 'knoppen'):
a) De aard en mate van detail bij vertaling van het beleidsuitgangspunt in
doorwerkingsinstrumenten (bijv. de vertaling van het rijksbeleid m.b.t. aantallen
gehinderden in de toelaatbaarheid van concrete functies van art. 2.2.1 LIB)
b) De aard en mate van binding bij beleidsdoorwerking (omgevingswaarde vs. instructieregel,
richtwaarden vs. grenswaarden, inspannings- vs. resultaatsverplichtingen)
c) De ruimte om tijdelijk of blijvend af te wijken (vgl. de hogere waarden van de Wet
geluidhinder)
d) De aard en mate van sturing bij afwijkingen (advies en instemming, zie reeds hoofdstuk 9)
e) Ruimhartig of restrictief beleid bij de toepassing van de onder d) genoemde
sturingsbevoegdheden. 377
De 'knoppen' (d) en (e) spelen slechts een rol in de modellen 4 en 5. Bij de uitwerking van de
'bestuurlijke afwegingsruimte' voor de modellen 2 en 3 kan dus volstaan worden met het draaien
aan de 'knoppen' (a) t/m (c). Voor de overzichtelijkheid beperkt deze uitwerking zich tot het aspect
'geluidbelasting' in zone 4.378 Omdat model 3 een uitbreiding is van model 2 met instructieregels,
vindt eerst de uitwerking voor model 2 plaats.

375

Zie par. 3.6 en 9.4.

376

Gehinderden kan bijvoorbeeld uitgedrukt worden in aantallen personen, aantallen huishoudens,
aantallen woningen of anderszins. Verder kan begrip objectief (in de zin van milieubelasting) of
subjectief (in de zin van klachten) worden uitgelegd.

377

In de praktijk ziet men uitgewerkt beleid alleen bij instemmingsbevoegdheden, zie par. 9.9.

378

Vgl. par. 9.4 voor een motivering van deze keuze.
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In model 2 staat de omgevingswaarde als instrument van beleidsdoorwerking centraal. Bij de
formulering van deze omgevingswaarde kan in minder of meerdere mate al invulling worden
gegeven aan de hiervoor onder 1 en 2 genoemde beoordelings- en beleidsruimte die inherent is aan
het rijksbeleid m.b.t. de geluidsbelasting van Schiphol. In de variant met de minste sturing is de
omgevingswaarde identiek aan het beleidsuitgangspunt, dat het aantal gehinderden in het
beperkingengebied per saldo niet mag toenemen. 379 Het is dan aan het bevoegd gezag, de
gemeenten, om een interpretatie aan de begrippen 'aantal gehinderden' en 'per saldo' te geven die
beantwoordt aan de doelstelling van het rijksbeleid. Het rijk kan deze beoordelingsruimte echter
ook zelf invullen, door het 'per saldo geen toename van het aantal gehinderden' te vertalen in
concrete aantallen woningen, woonwagens en gebouwen met een onderwijs- of zorgfunctie. 380
Tussenvarianten, waarbij enige concretisering van het begrip 'gehinderden' plaatsvindt, zijn ook
denkbaar. Het moge duidelijk zijn dat bij de keuze tussen deze varianten de doelen van de
Omgevingswet, in het bijzonder het subsidiariteitsbeginsel, weer een rol spelen. Bij het invullen van
beoordelingsruimte zal dus gemotiveerd moeten worden waarom dit uit het oogpunt van een
doelmatige en doeltreffende realisering van het rijksbeleid noodzakelijk is.
Het element 'in beginsel' drukt de inherente flexibiliteit in het rijksbeleid uit. Eerder werd al
geconstateerd dat deze in de praktijk neerkomt op een toelaatbare autonome groei van het aantal
gehinderden in zone 4 van 0,5 procent per jaar.381 Deze flexibiliteit zou in de omgevingswaarde
aldus kunnen worden vertaald, dat het stand-still principe als inspanningsverplichting wordt
geformuleerd, en het beperken van de autonome groei van het aantal gehinderden tot maximaal
0.5% per jaar als resultaatsverplichting. 382 Hiermee wordt het bevoegd gezag dus enige mate van
beleidsruimte gegund, zoals hiervoor onder 2 omschreven. De intergemeentelijke aard van het
beperkingengebied zou de vrees kunnen wekken dat een gemeente haar beleidsruimte op dit vlak
benut ten nadele van een buurgemeente. Dit risico is echter eenvoudig te ondervangen door het
beleidsdoel "geen toename aantal gehinderden" op gemeentelijk niveau te definiëren, met de
mogelijkheid van intergemeentelijke saldering bij wederzijdse instemming (bestuursakkoord).
Ook model 3 kent de omgevingswaarde als instrument van beleidsdoorwerking, nu vergezeld van
een instructieregel die het lokale bevoegde gezag rechtstreeks aan de omgevingswaarde bindt. De
uitwerking van de 'bestuurlijke afwegingsruimte' loopt voor model 3 grotendeels langs dezelfde
lijnen als die van model 2. Het is nu de instructieregel die ten minste bepaalt dat het aantal
gehinderden in het beperkingengebied als gevolg van planologische besluitvorming per saldo niet
mag toenemen. De instructieregel kan echter, net als de omgevingswaarde, ook nader worden
ingevuld. Bijvoorbeeld door het 'per saldo geen toename van het aantal gehinderden' te vertalen in
een verbod op het toelaten in zone 4 van nieuwe woningen, woonwagens en gebouwen met een
onderwijs- of zorgfunctie. 383 Gelet op het subsidiariteitsbeginsel zal bij de detaillering van deze
instructieregel wederom gemotiveerd moeten worden of en waarom dit uit het oogpunt van een
doelmatige en doeltreffende realisering van het rijksbeleid noodzakelijk is.
379

Het element 'in beginsel' keert zo dadelijk terug.

380

Vgl. art. 2.2.1 lid 4 Lib. De vraag kan overigens gesteld worden of een dergelijke concretisering zich
nog wel verdraagt met het karakter van een omgevingswaarde, zoals omschreven in par. 8.4.1.

381

Zie par. 9.2.

382

Zie par. 8.4.1 over inspannings- en resultaatsverplichtingen in omgevingswaarden.

383

Vgl. wederom art. 2.2.1 lid 4 Lib. Het verschil met de concretisering in de omgevingswaarde is dat
de instructieregel een concreet, tot het bevoegd gezag gericht verbod kan bevatten, zoals het
voorbeeld laat zien.
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Het meest in het oog springende verschil tussen de modellen 2 en 3 betreft de flexibiliteit. Omdat de
instructieregel rechtstreeks verplichtingen oplegt aan het bevoegd gezag bij het nemen van
planologische besluiten, zal in flexibiliteit moeten worden voorzien door afwijkingsregels.384 Ook
voor de formulering van deze afwijkingsregels geldt dat er varianten zijn met meer en minder
sturing. In de variant met de minste sturing laat de afwijkingsregel de beleidsruimte volledig intact:
afwijken van de instructieregel is dan mogelijk, mits het aantal gehinderden in het
beperkingengebied per saldo niet met meer toeneemt dan gemiddeld 0,5 procent per jaar. Bovendien
ligt het voor de hand dat de instructieregel een met artikel 8.9 lid 5 Wlv vergelijkbare bepaling kent,
namelijk dat het bevoegd gezag kan weigeren af te wijken met het oog op de geluidsbelasting in
verband met de nabijheid van de luchthaven. Van meer sturing, en dus van minder resterende
beleidsruimte voor het bevoegd gezag, is sprake als de afwijkingsregel concrete projecten definieert
waarvoor afwijken is toegelaten. 385
Het is al even genoemd: ook de invulling van de elementen (a) t/m (e) moet getoetst worden aan de
doelstellingen en beginselen van de omgevingswet. Een centrale rol vervult daarbij het
subsidiariteitsbeginsel van art. 2.3 Omgevingswet. 386 Temeer omdat dit beginsel niet specifiek is
voor de omgevingswet, maar veel breder: invulling geeft aan staatsrechtelijk beginsel van
decentralisatie (art. 117 Gemeentewet) .
10.4.

Slotbeschouwing

De conclusies van dit slothoofdstuk kunnen bondig zijn. Doorwerking van het rijksbeleid met
betrekking tot geluidsbelasting en externe veiligheid in het beperkingengebied rond Schiphol door
middel van een omgevingswaarde (model 2) is een oplossing die siert door haar eenvoud. Deze
omgevingswaarde stelt de essentie van het rijksbeleid centraal en verlangt van de gemeenten dat zij
zich daarnaar richten bij het vaststellen en uitvoeren van hun planologische beleid. Realisering van
rijksbeleid geschiedt aldus onder eigen verantwoordelijkheid van gemeenten, waarbij de resultaten
dankzij monitoring en zonodig een programma periodiek aan het Rijk gerapporteerd kunnen
worden. Omdat de sturing van het rijk door middel van de omgevingswaarde een sturing op
hoofdlijnen is die geen rechtstreekse verplichtingen oplegt aan de betrokken gemeenten, vraagt dit
model vertrouwen van het rijk in de Schipholgemeenten, zulks in overeenstemming met de
sturingsfilosofie van het SVIR en het gedachtengoed van de Omgevingswet. Onbegrensd hoeft dit
vertrouwen niet te zijn: het Rijk beschikt immers over het interbestuurlijk toezichtinstrumentarium
van de Gemeentewet om gemeenten die hun taken verwaarlozen te corrigeren. Wel rekent dit model
– net als de Wro in de 2008 – af met preventieve toezichtmechanismen, hetgeen ook past bij het
genoemde interbestuurlijke vertrouwen. Extra flexibiliteit is mogelijk door intergemeentelijke
saldering binnen een zone van het beperkingengebied toe te staan. Daaraan zal dan wel een
bestuursakkoord ten grondslag moeten liggen.
Regulering van de geluidbelasting in het beperkingengebied via een omgevingswaarde met een
instructieregel (model 3) sluit meer aan bij de huidige systematiek van de Wet luchtvaart.387 Ten
384

Vgl. par. 9.7.2 en 9.8.2 over de veranderende vormgeving van het aspect flexibiliteit bij de modellen
2 en 3.

385

Een voorbeeld van die variant is het integreren van de beleidsregels die nu in de Nota van
Toelichting van het Lib staan, in de instructieregel.

386

Dat volgt ook uit de tekst van de Omgevingswet, waar bij bij de instrumenten steeds is bepaald dat
zij gebruikt moeten worden met inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel van art. 2.3 Ow.

387

Doch zonder het preventieve toezichtselement (de vvgb).
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opzichte van model 2 biedt het daarmee een wat conservatievere oplossingsrichting. Het Rijk legt
de realisering van rijksbeleid in dit model in min of meer dwingende mate op aan gemeenten, met
als risico dat de instructieregel verder gaat dan nodig is gelet op de beleidsdoelstelling. In dit model
vormen het detailniveau 388 van de instructieregel en de bestuurlijke afwegingsruimte
communicerende vaten. Men kan ook zeggen: hoe minder bestuurlijke afwegingsruimte (en dus:
vertrouwen) de instructieregel de gemeenten geeft, hoe zwaarder de plicht voor het Rijk om te
motiveren dat de instructieregel (in die vorm) noodzakelijk is voor een doeltreffende en doelmatige
realisering van het Rijksbeleid.
.

388

Dat tot uitdrukking komt in de formulering van de regel zelf en de mogelijkheden die de regel biedt
om af te wijken.
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11.

LIJST VAN AFKORTINGEN

Awb
Bal
Barro
Bkl
Bro
BRS
CROS
Db(A)
EU
ICAN
ICAO
ILENT
IMER
IVW
I&M
KLM
Ke
Lden
LIB
LVB
LVNL
MvT
NLA
NMP
Ow
PASO
PKB
RLD
RIVM
RSL
SBL
SMASH
Stbl
SVIR
Trb
Vvgb
VINO
VROM
V&W
Wabo
Wlv
WRO
Wro

Algemene wet bestuursrecht
Besluit activiteiten leefomgeving
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Besluit kwaliteit leefomgeving
Besluit ruimtelijke ordening
Bestuurlijke Regie Schiphol
Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol
Decibel
Europese Unie
International Commission for Air Navigation
International Civil Aviation Organization
Inspectie Leefomgeving en Transport
Integrale milieu-effectrapportage voor Schiphol en omgeving
Inspectie Verkeer en Waterstaat
Infrastructuur en Milieu
Koninklijke Luchtvaart Maatschappij
Kosteneenheid
dosismaat voor geluid waarin het gemiddelde niveau (level) voor de dag (day),
avond (evening) en nacht (night) is verwerkt
Luchthavenindelingbesluit
Luchthavenverkeerbesluit
Luchtverkeersleiding Nederland
Memorie van Toelichting
Nederlandse Luchtvaart Autoriteit
Nationaal Milieubeleidsplan
Omgevingswet
Plan van Aanpak Schiphol en Omgeving
Planologische Kernbeslissing
Rijksluchtvaartdienst
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Rijksstudiedienst voor de Luchtvaart
Structuurschema Burgerluchtvaartterreinen
Structuurvisie Metropool Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer
Staatsblad
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
Tractatenblad
Verklaring van geen bezwaar (ex artikel 8.9 Wet luchtvaart)
Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Verkeer en Waterstaat
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet luchtvaart
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Wet ruimtelijke ordening
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