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Dit essay is het pleidooi voor een stelsel van omgevingsrecht dat bestaande begrippen, 
normen en procedures geschikt maakt voor duurzame gebiedsexploitatie. Vanuit onze visie 
op deze gebiedsexploitatie benoemen wij maatregelen die nodig zijn om de structuur van het 
omgevingsrecht toekomstbestendig te maken. De kern bestaat uit twee ingrepen in het 
huidige stelsel:
• Pas het omgevingsrecht fundamenteel aan en maak het tot een stelsel dat duurzame 

gebiedsexploitatie mogelijk maakt. Doe dit op relatief eenvoudige manier door de 
Algemene wet bestuursrecht aan te vullen met een hardheidsclausule en 
voordeelaansprakelijkheid.

• Richt het omgevingsrecht zo in dat het openbaar bestuur tot de integrale oplossingen kan 
komen die nodig zijn voor duurzame gebiedsexploitatie. Integreer daarom de huidige 
sectorale procedures, instrumenten en inhoudelijke normen in één Wetboek omgevings-
recht. Maak hierbij onderscheid tussen een procedureel en een materieel deel.

Leeswijzer

Eerst schetsen wij in § 1 de probleemstelling van dit essay, op basis van de vraagstelling van 
het ministerie van VROM. Dan schetsen wij in § 2 onze visie op de ontwikkeling van het 
omgevingsrecht, in de vorm van een verkenning van de actuele ontwikkeling naar een 
duurzame samenleving. Vervolgens werken wij deze visie in § 3 concreet uit tot maatregelen 
die nodig zijn om de structuur van het omgevingsrecht te vernieuwen. In § 4 schetsen wij bij 
wijze van advies een route waarlangs deze vernieuwing van het omgevingsrecht kan worden 
bereikt.
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1.	 Probleemstelling

Velen ervaren het omgevingsrecht als complex, versnipperd, onwerkbaar en vertragend. Dit is 
voor VROM aanleiding geweest een fundamentele bezinning op het stelsel van omgevings-
recht te starten. Doel is een samenhangend en toekomstbestendig juridisch stelsel te 
ontwikkelen. Bij de start van deze fundamentele bezinning is behoefte ontstaan aan een 
onderbouwde visie op het omgevingsrecht. In dat kader is onder andere aan ons om een visie 
gevraagd op de afstemming tussen de inrichting van de fysieke leefomgeving en de kwaliteit 
daarvan. Op basis daarvan moet de essentie van een realistisch stelsel kunnen worden 
geschetst, in termen van kernbegrippen, methodiek (middelen en processen) en randvoor-
waarden. Daarbij is gevraagd om in te gaan op de volgende vijf kwesties, mede ten behoeve 
van de vergelijking met andere essays:
• integraal - sectoraal
• centraal - decentraal
• overheid - burgers en bedrijven (markt)
• inhoud - proces
• flexibiliteit - zekerheid

Ons voorstel: klaar in een handomdraai

Zou het niet geweldig zijn om deze vijf kwesties van het stelsel van omgevingsrecht op te 
lossen, zonder de bestaande begrippen, procedures en normen van het omgevingsrecht 
geheel opnieuw te moeten uitvinden? Het recht in een handomdraai weer geheel van deze en 
de toekomstige tijd te maken? Het kan gedurfd overkomen, maar wij stellen voor slechts twee 
juridische ingrepen te doen die dit mogelijk maken. Riskant is interessant, om Karl Popper 
vrij te interpreteren. Daarom durven we het in dit essay voor te stellen. Als ingrepen stellen 
wij voor:
• de introductie van een algemene hardheidsclausule en voordeelaansprakelijkheid;
• de vervlechting van bestaande (geen nieuwe) sectorale begrippen, procedures en normen 

in een Wetboek omgevingsrecht, met een materieel en een procedureel deel.

Waarom denken wij dat deze twee relatief eenvoudige ingrepen zoveel invloed kunnen 
hebben op het bestaande stelsel van omgevingsrecht, dat dit stelsel dienstig wordt aan 
duurzame gebiedsexploitatie?
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2.	 Onze	visie:	duurzame	gebiedsexploitatie

Het begrip gebiedsontwikkeling kwam zo’n tien jaar geleden in de mode. Door gebruik van 
het woord ‘gebied’ werd nadruk gelegd op integrale oplossingen. De meeste nadruk is echter 
komen te liggen op het woord ‘ontwikkeling’. Er is gebouwd en nog eens gebouwd, en meest 
vanuit mono-functioneel in plaats van integraal perspectief. Bekend zijn de VINEX-locaties die 
enkel voor wonen zijn neergezet, waarna de voorzieningen zich er nog tussen moeten 
wurmen. Kort gezegd, gaat gebiedsontwikkeling uit van bouw en is het sterk aanbodgericht. 
Snelheid en volume spelen een doorslaggevende rol. De kredietcrisis van eind 2008 heeft deze 
praktijk stilgelegd en de Crisis- en herstelwet moet hier weer enige vaart in brengen.
Intussen blijkt in de praktijk dat grote volumes lang niet overal te realiseren zijn. 
Ontwikkelsnelheid en volume nemen af en er worden hogere eisen gesteld aan de exploitatie 
van gebieden. Wij signaleren dat gebiedsontwikkeling uit de mode raakt. Innovatieve 
projectontwikkelaars laten zien hoe de markt voor gebruik van een gebied – met andere 
woorden: exploitatie – vele malen groter is dan de markt voor bouw. Aan bouw wordt 
eenmalig een bedrag verdiend. Dat kan hoog zijn, maar wie zich richt op verdienen aan 
gebruik na de bouw kan daar tientallen jaren mee doorgaan. Dit bestaat onder meer uit 
onderhoud, renovatie en transformatie, en bijvoorbeeld ook uit het leveren van energie, 
groen, zorg en mobiliteit.
Het is tijd een alternatief begrip te introduceren om uit te drukken dat duurzame groei van 
een gebied het uitgangspunt is, ook van de markt. Het begin ligt bij een goed gebruik van wat 
er al is, gericht op de mogelijkheid dat aanwezige functies elkaar kunnen versterken. Zo is er 
een groot verschil tussen de bouw van een school versus een brede school, of tussen de bouw 
van een zorgcentrum versus de aanleg van een woonservicezone. De enkelvoudigheid van 
school en zorgcentrum maakt die gebouwen geschikt voor een enkele functie, veroorzaakt dat 
mensen daarheen moeten komen voor alleen die functie en houdt tegen dat die functie van 
andere functies kan profiteren en andersom.
De brede school en de woonservicezone kunnen vaak ingepast worden binnen bestaande 
bouw, hooguit met enige nieuwbouw. Er komen minder verkeersbewegingen op gang en de 
functies binnen de gebouwen kunnen elkaar versterken. Dit is wel een vorm van ontwikkelen, 
maar die start vanuit het gebruik, de exploitatie. Dat is duurzaam omdat bestaande bouw 
langer blijft functioneren, minder verkeer nodig is, mensen elkaar treffen rond verschillende 
functies en die functies beter renderen. Een dergelijke ruimtelijke inrichting heeft de 
toekomst. Het wordt tijd het begrip gebiedsontwikkeling in te ruilen voor ‘duurzame 
gebiedsexploitatie’.
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Duurzame gebiedsexploitatie en het omgevingsrecht

Het doel van de fundamentele verkenning van het omgevingsrecht is de realisatie van een 
snel, doorzichtig en eenvoudig juridisch stelsel, waarmee de inrichting en de kwaliteit van de 
fysieke leefomgeving flexibel op elkaar moeten kunnen reageren. Volgens ons moet zo’n 
stelsel 100% inspelen op de maatschappelijke ontwikkeling richting duurzaamheid, van 
enkelvoudig naar meervoudig gebruik (Van der Heijden/Slob). Dit perspectief levert de basis 
voor het nieuwe stelsel van omgevingsrecht dat wij voorstellen. Maar hoe komen wij daar? 
Aan de basis van ons voorstel ligt de omkering van oneindigheid naar eindigheid van 
bronnen. Van het vooruitgangsdenken naar de duurzaamheidgedachte.
Oneindigheid is sinds het begin van de industriële revolutie een onuitgesproken aanname 
onder het handelen van moderne mensen. Mensen handelen alsof hun omgeving oneindig 
veel grondstoffen heeft en oneindig veel producten nodig heeft. Dit leidt tot een samenleving 
waarin het sociaaleconomisch handelen gericht is op nutsmaximalisatie zonder begrenzing. 
Het bijpassende recht is instrumenteel aan het bereiken en begeleiden van de oneindige 
mogelijkheden. Het schept voorwaarden in de vorm van vrije toegang tot middelen, 
eigendomsrechten, klassieke grondrechten, prestatienormering en minimumwaarborgen 
voor (derde-)belangen. Het huidige omgevingsrecht heeft daardoor een open einde. Iedere 
ontwikkeling kan, mits deze past binnen de voorwaarden. Gebiedsontwikkeling krijgt zo alle 
ruimte, maar wordt paradoxaal genoeg juist daardoor constant beperkt.
Modern recht heeft een open einde, met als karakter ‘ja, mits’. Elke handeling is toegestaan, 
mits wetgever of rechter geen beperkingen hebben aangebracht. Die beperkingen korten 
weliswaar het open einde in, maar laten het als principe wel bestaan. Dit garandeert de 
vrijheid van mensen. Wanneer zij echter van deze vrijheid gebruik maken alsof de wereld en 
haar voorraden oneindig zijn, en alsof zij naar eigen behoefte aan nutsmaximalisatie kunnen 
doen, dan roept dit in de realiteit toch steeds beperkingen op. Dit zijn beperkingen zoals 
feitelijke schaarste, conflicterende belangen, onverenigbare aanspraken en morele verschil-
len. Deze paradox verklaart de frustratie van veel mensen met het recht, zeker ook van 
gebiedsontwikkelaars die dat niet onder stoelen of banken steken (De Zeeuw c.s.). 
Genoemd fundament onder het recht, dat wil zeggen het open einde dat instrumenteel is aan 
sociaaleconomische oneindigheid, heeft een motor op gang gebracht van onbegrensd 
menselijk handelen. Maar in de praktijk wordt die motor steeds weer een halt toegeroepen. 
De paradox van het juridisch open einde raakt de kern van het probleem van het omgevings-
recht. De juridische belofte van oneindigheid moet vanwege zijn feilbaarheid worden 
beteugeld door ..… het juridische. Hierdoor groeien niet alleen de wetten die ontwikkelingen 
mogelijk maken en ook weer beperken, maar ook de instituties en instanties die deze wetten 
moeten uitvoeren en handhaven. Met als gevolg dat in circa 40 jaar een stelsel van omgevings-
recht is ontstaan dat als belemmerend, ondoelmatig en intern inconsistent wordt ervaren.
Tegenwoordig stellen mensen steeds vaker de onuitgesproken aanname van oneindigheid ter 
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discussie. Met het oog op duurzaamheid en klimaatverandering accepteren zij de eindigheid 
van de mogelijkheden van de planeet. Zij handelen daar naar door te zoeken naar duurzame 
oplossingen en vinden een markt daarvoor (cradle to cradle). Om deze nieuwe activiteiten te 
ondernemen, hebben zij wel handelingsvrijheid nodig; het ‘ja, mits’- karakter van het recht 
moet gewaarborgd blijven. Aan het recht zelf hoeft materieel dus niet zoveel te worden 
veranderd. Wij stellen dat hierna ook niet voor. Wat moet veranderen, is de wijze waarop het 
recht werkt als mensen handelen met een duurzame intentie. Dit moet veranderen van het 
begeleiden van het handelen alsof de wereld oneindig is, naar het mogelijk maken van het 
handelen alsof de wereld eindig is. In dit licht moet ons voorstel hierna worden bezien.
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3.	 Het	recht	op	duurzame	gebiedsexploitatie

Het omgevingsrecht staat bekend om zijn procedurele kwaliteiten ten bate van gebiedsont-
wikkeling, maar is tegelijkertijd ook berucht vanwege de belemmerende effecten voor 
concrete ontwikkelprojecten. Berucht is het voorbeeld van de stilstand van veel wegenbouw 
en stedelijke vernieuwing als gevolg van de projectmatige toepassing van luchtkwaliteitsnor-
men. Nuchter beschouwd staat het overgrote deel van het omgevingsrecht echter in het teken 
van beheer van het milieu, de natuur, het water en de ruimtelijke omgeving. Met andere 
woorden, het stelsel is in de kern al geschreven voor een duurzame exploitatie. De traditie is 
echter in het teken van snelle en mono-functionele gebiedsontwikkeling met grote volumes 
komen te staan.

Wij voorzien een verschuiving in deze traditie richting duurzame exploitatie, de eigenlijke 
kern van het omgevingsrecht. Daarmee is ontwikkeling niet van de baan, maar ze verandert 
van karakter. Volume en snelheid verdwijnen ten bate van nauwkeurige inpassing, opdat 
functies elkaar duurzaam kunnen versterken (Van der Heijden). Van het toekomstige stelsel 
van omgevingsrecht mag daarom worden verlangd dat het niet snel op gespannen voet komt 
te staan met de praktijk van duurzame gebiedsexploitatie. Dit is volgens ons de kern van de 
fundamentele bezinning op het omgevingsrecht, die door VROM is gestart.
Van hieruit kunnen de vijf kwesties worden behandeld, die essentieel zijn voor het stelsel van 
het omgevingsrecht. Wij kiezen ervoor de volgorde van de kwesties om te draaien en 
beginnen met de laatste, over de verhouding tussen flexibiliteit en zekerheid. Deze omkering 
van de volgorde helpt ons een voorstel te kunnen doen voor een toekomstig omgevingsrecht 
dat “riskant interessant” is.

Flexibiliteit – Zekerheid

Het recht stelt een ondergrens aan het menselijk handelen en het biedt zekerheid over de 
normen, de instrumenten en de waarborgen. Voor burgers, bedrijven en rechters is grosso 
modo bekend waaraan men elkaar kan houden. Met de rechtszekerheid zit het wel goed, maar 
dat geldt niet voor de flexibiliteit. Veel rechtsgenoten ervaren het systeem niet louter als 
richtinggevend, maar ook als star en belemmerend. De gebruikers van het recht hebben naast 
zekerheid ook behoefte aan flexibiliteit. Ze willen ruimte om naar het meerdere of anderslui-
dende te kunnen streven en duurzame gebiedsexploitatie kan daar om vragen. Zo vindt op 
diverse plaatsen in Nederland een combinatie plaats van bodemsanering en energiewinning. 
Water wordt door de bodem gepompt en daaruit worden niet alleen gifstoffen gehaald, maar 
ook warmte die in waterlagen in de bodem is opgeslagen. Het recht biedt alle mogelijkheden 
om dit toe te staan, maar ook om het tegen te houden. Een initiatiefnemer die tegen een star 
bevoegd gezag aanloopt, moet zich kunnen verzetten in naam van zijn duurzame oplossing.
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Het omgevingsrecht is voor de gebruiker geen statisch of onveranderlijk gegeven, maar een 
middel voor de beleving van zijn vrijheid. Dit kan leiden tot een min of meer terechte 
behoefte aan afwijking van sectorale doelen of minimumnormen, bijvoorbeeld om meer te 
bereiken dan door de doelen of normen wordt voorzien, zoals warmtewinning bij bodemsa-
nering. Het blijkt in de rechtspraktijk vaak onmogelijk om disfunctionele doelen of knellende 
normen in concrete gevallen te kunnen overstijgen. De wetten zijn geschreven om mensen de 
mogelijkheden te geven oneindig hun gang te gaan en om ze te belemmeren anderen daarbij 
te schaden. Op het moment dat een initiatiefnemer streeft naar duurzaamheid, en voordeel 
wil brengen, kunnen deze wetten hem in de weg staan. Terecht mag een wet nooit wijken om 
een enkeling de kans te geven wel schade toe te brengen, maar een wet moet kunnen wijken 
om een enkeling toe te staan om duurzaam voordeel aan allen te brengen. Door de wet 
afweegbaar te maken, wordt dit gebrek opgelost.

Afweegbaarheid betekent dat wetten kunnen wijken voor duurzaam voordeel. Deze mogelijk-
heid is al beproefd met de Interimwet stad- en milieubenadering. Die wet komt neer op een 
hardheidsclausule. De clausule geeft aan dat het normenstelsel van een wet weliswaar rustig 
in stand blijft en voor het gros van de gevallen geldt. Maar voor sommige gevallen zijn 
sommige normen even niet van belang. Daarvan moet sprake kunnen zijn, bijvoorbeeld als 
het belang van duurzaamheid de wet overtroeft. Met andere woorden, er zijn geen ingewik-
kelde wetswijzigingen nodig om een uitzondering te maken op normen. Zij blijven in stand, 
maar wegen soms even minder ten opzichte van een andere norm (duurzaamheid).
De Interimwet stad- en milieubenadering introduceert een hardheidsclausule die slechts 
beperkt kan worden ingeroepen bij een aantal wetten uit het omgevingsrecht. Wij pleiten 
voor een hardheidsclausule die algemeen geldt in het publiekrecht en die alle wetten daar 
opzij kan zetten. Reden om voor een bredere toepassing te pleiten is het kenmerk dat 
duurzame gebiedsexploitatie een zeer integraal karakter heeft. Zo draagt duurzame mobiliteit 
bij aan gebiedskwaliteit, maar daarbij speelt wetgeving met betrekking tot wegen en verkeer. 
Op basis van een starre interpretatie van die wetgeving kan het bevoegd gezag verbieden dat 
de inrichting van een weg wordt aangepast aan een woongebied. Dat kan een streep door het 
gehele plan halen met als gevolg veel minder duurzame oplossingen. Op zo’n moment moet 
ook een wegen- en verkeerswet ter discussie gesteld kunnen worden. Dat vergt een algemene 
hardheidsclausule in het publiekrecht, die verder gaat dan de clausule uit de Interimwet 
stad- en milieubenadering.

Introductie van een algemene hardheidsclausule vergt nauwelijks een wetswijziging, behalve 
dat bevoegde organen in staat moeten worden gesteld om goed gemotiveerd de wet en diens 
normen of beleidsmaatstaven af te wegen. Dat kan binnen de bestaande procedures en brengt 
dus geen extra procedure met zich mee, zoals nu in de Interimwet stad- en milieubenadering. 
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De (bestuurs)rechter moet dit kunnen toestaan bij zijn toetsing van het bestuurlijk handelen: 
dit is zelfs essentieel. De ingreep in het recht die dit kan bewerkstelligen, is om de hardheid 
van de wet te relativeren in de formulering van het specialiteitsbeginsel in de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). Dit beginsel staat in artikel 3:4, lid 1, Awb en is als volgt geformuleerd:

Het bestuursorgaan weegt de rechtstreeks bij het besluit betrokken 
belangen af, voor zover niet uit een wettelijk voorschrift of uit de 
aard van de uit te oefenen bevoegdheid een beperking voortvloeit. 

Met de volgende verandering maakt de wetgever mogelijk dat knellende normen onderling 
afweegbaar worden, in het belang van een hoger of onvoorzien doel c.q. belang.

Het bestuursorgaan weegt de rechtstreeks bij het besluit betrokken 
belangen af, en de beperkingen die voortvloeien uit wettelijke 
voorschriften of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheden.

Met een goede Memorie van Toelichting zal een dergelijke wetswijziging duidelijk maken dat 
de wet onderwerp van afweging kan en mag zijn. De formulering van wetten en de jurispru-
dentie zullen vervolgens uitwijzen hoe onderhandelbaar wetsartikelen werkelijk zijn. Er wordt 
hier dus geen deur open gezet naar het te grabbel gooien van wettelijke bescherming van 
belangen of naar het onbelemmerd relativeren van normen. De beginselen van behoorlijk 
bestuur waarborgen die bescherming en de hardheid van normen, en de beginselen waarbor-
gen tegelijkertijd tegen rigide wetstoepassing. 
Het doet er niet toe of het gaat om een afweging van doelvoorschriften, middelvoorschriften, 
brongerichte normen of effectgerichte normen, technisch gedetailleerde normen of juist vage 
termen, zoals zorgplichtformules. Waar het om gaat is dat al deze normen op zichzelf 
beschouwd legitiem toepasbaar kunnen zijn en meestal ook zullen zijn. Zij zijn het resultaat 
van veel wetgevende arbeid en een fundamentele herziening van het omgevingsrecht hoeft 
wat ons betreft hier niets aan te veranderen. Wel moet onder omstandigheden een zorgvul-
dige bestuurlijke weging mogelijk zijn van dit soort normstellingen uit alle wetten. Het 
duurzame resultaat daarvan telt.

Inhoud – Proces

Het recht heeft een principieel procedurele grondslag, de pedigree of law (vrij naar Hart). Een 
procedureel goede gang van zaken is echter niet hetzelfde als de goede zaken doen. Dit is een 
subtiel maar essentieel verschil (vrij naar Drucker). Recht kan daarom niet zonder inhoude-
lijke normering. Er is volgens ons geen keuze mogelijk tussen ofwel procedureel ofwel 
inhoudelijk recht. Voor de bouwers van een nieuw wettelijk stelsel is het uitvinden van de 
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juiste mix van procedure en inhoud een buitengewoon complexe opgave. Als het stelsel 
eenmaal in werking wordt gebracht door de wetgever, gaat de praktijk er vervolgens mee aan 
de haal. Bestuursorganen die vergunningen verlenen of die normen moeten handhaven, gaan 
onvermijdelijk op zoek naar de juiste betekenis van de normen (geluid, geur, lucht, veilig-
heid) in het licht van de omstandigheden van het concrete geval.
De complexiteit van het stelsel van omgevingsrecht schuilt in het doel om de effecten van 
menselijk handelen te veranderen, in het belang van de langetermijnkwaliteit van de fysieke 
leefomgeving. Het huidige omgevingsrecht verhindert echter integrale besluitvorming met 
een langetermijnperspectief ten behoeve van een duurzame gebiedsexploitatie. Het stelsel 
wordt ervaren als belemmerend, ondoelmatig en intern inconsistent. Het systeem is 
bovendien onnodig duur en kost buitengewoon veel tijd voor de overheid en voor initiatief-
rijke burgers en bedrijven.
De diagnose van de oorzaak voor deze kwaal is eigenlijk schokkend eenvoudig: het huidige 
wettelijke stelsel is op ad hoc basis ontstaan en is gericht op separate elementen van het leef- 
en milieusysteem (sectoraal recht: water, bouwen, infrastructuur, natuur, bodem, afval, etc.). 
Besluitvorming over duurzame gebiedsexploitatie vereist echter dat het stelsel van omge-
vingsrecht uitgaat van de complementariteit en combineerbaarheid van leef- en natuursyste-
men. Daarvoor moeten de weeffouten uit het verleden worden opgelost. Daarom pleiten wij 
voor een integratie van de huidige sectorale procedures, instrumenten en inhoudelijke 
normen in één Wetboek omgevingsrecht. Niet om nieuwe normen te maken, maar wel om 
combineerbaarheid en systeemdenken te organiseren. Alleen op deze manier worden 
bestuurders geholpen om integraal te kunnen besturen ten aanzien van duurzame exploitatie. 
En krijgen burgers en bedrijven de ruimte voor duurzame gebiedsexploitatie.

De ruimte ontbreekt om het Wetboek omgevingsrecht hier volledig uit te werken. Maar in 
hoofdlijn doelen wij op de volgende indeling. Alle ingrediënten voor dit Wetboek bestaan al 
in het huidige recht. Zij moeten slechts tot één geheel worden versmolten. Het is namelijk 
ondoelmatig dat het beheer van een gebied en dat de vergunningverlening voor projecten 
thans wordt genormeerd door volstrekt onsamenhangende procedures en instrumenten, uit 
ontelbaar veel wetten met ontelbaar veel bevoegde instanties (MER; Tracéwet, Waterwet; Wro; 
Wabo; Crisis- en herstelwet, Wet bodembescherming, Wet geluidhinder, etc. etc.). De Wabo is 
hét bewijs dat samenvoegen van wetten mogelijk is en ook buitengewoon zinvol is.
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Procedureel Deel Materieel Deel

Methodiek Het wetboek strekt tot het beheer van de 
leefomgeving. Dit vraagt van het bestuur om per 
regio vast te stellen, wat de kwaliteit is die beheerd 
moet worden. Zowel voor bestaand als toekomstig 
gebruik. Dit vereist een integrale gemeentelijke 
beheersverordening, die in 1 geheel de 
beheerskwaliteit bepaalt voor ruimte, water, milieu 
en natuur. In deze verordening gaat het niet om het 
bestemmen van projecten maar om het beheren van 
de omgeving. Projecten kan de gemeente integraal 
vergunnen via een omgevingsvergunning, die 
getoetst worden aan de beheersverordening. In deze 
verordening ontstaat flexibiliteit en sturende 
werking door gebruik te maken van het onderscheid 
in normen en doelen 1) die ‘in acht’ genomen 
moeten worden (minimumkwaliteit), 2) waarmee 
‘rekening moet worden gehouden’ (afweegbare 
kwaliteit), en 3) die ‘betrokken moeten worden’ 
(ambitieniveau).  Het Rijk bewaakt, waar nodig, 
eenheid tussen gemeentelijke 
beheersverordeningen via een eigen beheerplan, 
waarin wordt aangegeven wat het Rijk wenselijk acht 
voor de beheerskwaliteit die op gemeentelijk niveau 
moet worden bereikt.

In het materieel deel staan alle 
inhoudelijke normen zoals die thans 
in de talloze wetten, amvb’s, 
circulaires en beleidsdocumenten te 
vinden zijn. De bundeling in één 
materieel deel wordt geordend naar 
thema’s (geluid, lucht, veiligheid, 
afval, bodem, etc).  Voor burgers, 
bedrijven en bestuursorganen zijn de 
inhoudelijke normen hierdoor 
kenbaar en vindbaar. Per thema 
kunnen specifieke onderscheidingen 
worden aangebracht voor 
verschillende activiteiten (zoals 
ruimtelijke ordening, 
bedrijfsactiviteiten, evenementen, 
mobiliteit).
De legitimiteit van de inhoudelijke 
normen neemt toe omdat zij 
voortaan wettelijk worden 
vastgesteld en dus niet meer verstopt 
staan in vage beleidsdocumenten die 
nooit door de Eerste en Tweede 
Kamer zijn vastgesteld.

Kern-
begrippen

1 beheerplan op nationaal niveau, waarin het Rijk 
doelen en normen opneemt voor waterbeheer, 
bodem, lucht, geluid, etc. Bij voorkeur met een 
programmatische aanpak (vgl. het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit).
1 integrale gemeentelijke beheersverordening 
waarin de ruimtelijke ordening duurzaam beheerd 
wordt.
1 omgevingsvergunning voor projecten, in de plaats 
van alle huidige sectorale vergunningen en 
toestemmingen (dus: uitbreiding reikwijdte ten 
opzichte van huidige Wabo)

De inhoudelijke normen worden in 
gelijksoortige termen verwoord, met 
als kenmerk:
richtinggevende beginselen, 
grenswaarden, richtwaarden, 
interventiewaarden voor activiteiten,
zoneringafstanden en -normen,
programmatische normen,
cumulatiebepalingen, 
salderingrechten,
bewijs- en rekenregels.

Vervangt 
volgende 
wetten

Het procedureel deel combineert het beste uit de 
procedurele delen van de Wro, de Wabo, de Wm 
(milieu-effectrapport), de Ff-wet, de Nb-wet, en al 
die andere wetten in het omgevingsrecht. Alle 
sectorale planstelsels en vergunningen uit deze 
wetten integreren in 1 samenhangend stelsel.

Het materieel deel combineert en 
harmonieert de kwaliteitseisen en 
rechtsregels uit de Wm, Wro, 
Woningwet, Nb-wet, Ff-wet, etc. Om 
flexibiliteit te behouden kan het 
wettelijke materieel deel nader 
worden uitgewerkt in 1 AMvB en in 1 
ministeriële regeling.

40 | Het recht op duurzame gebiedsexploitatie



Overheid – Burgers en bedrijven (markt)

Het omgevingsrecht beschermt mens en omgeving tegen mensen die gezondheid, natuur, 
milieu en andere waarden bedreigen. Het geeft een prikkel om nadeel te voorkomen. 
Hetzelfde recht kan in de weg staan aan mensen die duurzame voordelen voor allen willen 
realiseren. De algemene hardheidsclausule kan deze barrière wegnemen, maar daarmee is er 
nog geen prikkel om voordeel te bewerkstellingen. Dit kan wel en is consistent met het 
streven naar duurzame gebiedsexploitatie. Daarin versterken functies elkaar, zoals bodemsa-
nering en warmtewinning, of verkeer en wonen. Dat stimuleren kan door mensen aansprake-
lijk te stellen voor een deel van het voordeel dat zij genieten van het duurzame handelen van 
initiatiefnemers. Wie ongevraagd een voordeel krijgt, mag daarvan profiteren. Gaat hij zich 
echter inzetten om daarvan extra te profiteren, dan is niet meer dan redelijk dat de oorspron-
kelijke initiatiefnemers een deel krijgen. De introductie van voordeelaansprakelijkheid in het 
recht kan hiervoor zorgen.
Wij pleiten voor een aansprakelijkheid die het bestuur aan derden kan opleggen als die 
derden profiteren van een duurzame rechtshandeling van het bestuur. Het is een middel in 
handen van bestuurders om deze derden te bewegen mee te doen aan het duurzaam handelen 
en te voorkomen dat zij onverschuldigd profiteren. Dit is een extra versterking van de stap 
richting duurzame gebiedsexploitatie. Hoe kan de overheid dit middel in handen geven van 
het bestuur en ook de burger wanneer deze een voor hem gunstig bestuursbesluit vraagt? Een 
mogelijkheid is wijziging van artikel 3:4, lid 2, Awb. Deze is thans als volgt geformuleerd.

“De voor een of meer belanghebbenden nadelige gevolgen van een 
besluit mogen niet onevenredig zijn in verhouding tot de met het 
besluit te dienen doelen.”

Dit wetsartikel legt het evenredigheidsbeginsel vast. Het is gericht op het verbod voor een 
bevoegd gezag om onevenredig nadeel toe te brengen. Een andere formulering kan dit 
belangrijke verbod handhaven en tegelijkertijd ook een voordeelaansprakelijkheid inbouwen 
in de besluitvorming over duurzaam handelen. 

“De gevolgen van een besluit voor een of meer belanghebbenden 
mogen niet onevenredig nadelig of voordelig zijn in verhouding tot 
de met het besluit te dienen doelen.”

Voordeelaansprakelijkheid is geen compleet nieuw verschijnsel in het recht en bestaat al in de 
vorm van baatbelasting, zoals de WOZ. Ook de Grondexploitatiewet heeft wel iets van een 
voordeelaansprakelijkheid in zich. Toch is introductie van dit artikel een novum in het 
Nederlandse recht. In Frankrijk kent het privaatrecht enkele elementen van voordeelaanspra-
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kelijkheid. Wij beperken ons tot het publiekrecht, omdat dit essay daar vooral om draait. Het 
volgende voorbeeld geeft een indruk hoe dit artikel kan uitpakken:

Een aantal provincies is zeer actief in het in goede banen leiden van het verkeer. Bundeling, 
spreiding, overstapmogelijkheden, reisinformatie en tal van andere instrumenten zetten zij in 
om reizigers van dienst te zijn en vooral de druk van het autoverkeer te doen afnemen. 
Hiervan profiteren andere wegbeheerders, namelijk Rijk en gemeenten. Dat is ze gegund, 
want ze hebben nergens om gevraagd. Dit verandert wanneer bijvoorbeeld een gemeente op 
het provinciale beleid gaat voortbouwen en met enkele eigen maatregelen erin slaagt een 
ringweg beter open te houden. De gemeente kan daardoor een aanzienlijke investering in een 
nieuwe ring overslaan en de provincie heeft daaraan bijgedragen. Hieruit volgt een recht om 
de gemeente aansprakelijk te stellen voor een deel van het gewonnen voordeel. Dit moet een 
prikkel zijn voor de gemeente om van meet af aan mee te werken aan duurzame provinciale 
maatregelen. Voor de provincie is het een prikkel om nog krachtiger op te treden, omdat zij 
weet dat ze partijen nu beter mee kan krijgen.

Centraal – Decentraal

Bij vrijwel iedere aanpassing van het omgevingsrecht dreigt de wetgever zich te verliezen in 
een uitzichtloos debat over de interne taak- en bevoegdhedenverdeling tussen overheidsla-
gen. Als de ene overheidslaag een rol krijgt (vaak de gemeenten), mist een andere overheid de 
boot (vaak de provincies). Met als gevolg bestuurlijke weerstanden en vertraging van gewenste 
aanpassingen van het recht. Het debat over de Wabo is een opvallend voorbeeld van dit 
onbedoelde gevolg van de ambities van de wetgever. In dit essay concentreren wij ons niet op 
ideeën over de interne taakverdeling van de overheid. Niet omdat daarop geen visie mogelijk 
is, maar wel omdat wij vinden dat de wetgevingsopgave voor een vernieuwd en duurzaam 
stelsel van omgevingsrecht niet zou moeten worden belast met een debat over een efficiëntere 
of effectievere taakverdeling binnen de overheid. De kwestie centraal – decentraal wordt door 
ons daarom kort afgedaan. 
Een beter, sneller en duurzaam omgevingsrecht kan ontstaan, ongeacht de staatkundige 
kwestie van de interne taakverdeling tussen overheden. Gelet op het debat hierover bij de 
nieuwe Wro, de nieuwe Wabo en recentelijk de Crisis- en herstelwet en de Regionale 
Uitvoeringsdiensten (omgevingsdiensten), constateren wij dat de wetgever vrij consequent de 
gemeente aanwijst als het primaire bevoegde gezag, met als achtervang de provincies of soms 
het Rijk voor enkele bovenlokale kwesties. Blijkbaar is deze taakverdeling binnenskamers het 
huis van Thorbecke een gegeven. Wij nemen deze verdeling daarom voor lief en stellen voor 
dat de vernieuwing van het stelsel van omgevingsrecht zich concentreert op de beleidsruimte 
van een bevoegd gezag; het kan ons nu dus even niet schelen tot welke overheidslaag dit gezag 
behoort. Deze beleidsruimte kan het bevoegd gezag benutten als hij in een beheersverorde-
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ning of in een omgevingsvergunning de beperkingen weegt die voortvloeien uit de toepasse-
lijke wettelijke voorschriften of uit de aard van de uit te oefenen bevoegdheid. De onderlinge 
verhouding tussen de overheidslagen kan vorm krijgen via het generieke interbestuurlijke 
toezicht en via een rangorde tussen nationaal en lokaal beleid.

Integraal - Sectoraal

Ons vertrekpunt is dat kan worden voortgebouwd op het bestaande omgevingsrecht. Zo slecht 
is dat recht niet. Zoals gezegd is het in zijn basis al bestemd voor duurzame gebiedsexploita-
tie, maar heeft de traditie van ontwikkeling het zicht daarop ontnomen. Het lijkt ons 
raadzaam om het bestaande bouwwerk in een Wetboek omgevingsrecht te integreren, met 
behoud van het huidige beschermingsniveau uit de sectorale normstelling. De hardheidsclau-
sule zorgt voor de mogelijkheid van afweegbaarheid in dit stelsel. 
De integratie in een Wetboek vinden wij nodig om het voor bestuurders eenvoudiger te 
maken om tot een werkelijk integrale afweging te komen, ten bate van duurzame gebiedsex-
ploitatie. De vraag ‘integraal – sectoraal’ wordt volgens ons dus beslist op basis van het 
einddoel van de duurzame toepassing van het omgevingsrecht.
Geen einddoel zonder duidelijk vertrekpunt. Doordat wij de beleidsambitie van de fundamen-
tele verkenning van het omgevingsrecht herformuleren in een ambitie om toetsingskaders te 
kunnen ‘afwegen’ op duurzaamheid, maken wij zichtbaar dat het zeer nuttig is om de 
sectorale wetten in één stelsel te integreren. Het voorland hiervoor is al geëffend dankzij de 
procedurele integratie van vergunningen in de omgevingsvergunning (Wabo). Alles wijst erop 
dat deze wet een logisch vervolg verdient te krijgen, met een volledige procedurele integratie 
van beheerplannen, milieueffectrapportages en dergelijke in deel I (algemene bepalingen) 
van een Wetboek omgevingsrecht. Dit kan compleet worden gemaakt met een integratie van 
de materiële normen uit de sectorale milieu-, natuur- en waterwetgeving in deel II van dat 
Wetboek. Voor het milieurecht is het voorland hiervoor ook reeds geëffend, dankzij de 
huidige wetgevingsoperaties om de regelgeving voor geluid en bodem in de Wet milieubeheer 
te integreren.
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4.	 Een	agenda	voor	de	creatie	van	een	flexibel	en	duurzaam	
omgevingsrecht

Tot besluit hebben wij een aantal praktische opmerkingen bij onze voorstellen in dit essay. 

Allereerst een signaal. De fundamentele vernieuwing van het stelsel van omgevingsrecht gaat 
niet ontstaan als wordt uitgegaan van dezelfde beleidsambitie die de afgelopen jaren 
gangbaar is geweest. Die was gericht op de wens tot ‘snellere procedures’ en ‘vereenvoudiging 
van inhoudelijke normen’. Beide zijn op zichzelf beschouwd zeker nuttig. Dat heeft het 
recente verleden met de Wabo aangetoond. Maar deze beleidsambitie staat ver af van de 
fundamentele ambitie van een toekomstgericht stelsel van duurzaam omgevingsrecht. Het 
doel hiervan is volgens ons dat het omgevingsrecht zich moet aanpassen aan wat zich feitelijk 
voltrekt in de ruimtelijke inrichting. Dat is de wending naar duurzame gebiedsexploitatie. Als 
de besluitvorming sneller kan op basis van eenvoudige normen, dan is dat goed, maar dit zijn 
volgens ons afgeleide doelen van de werkelijke kern van de fundamentele verkenning. Dat 
gaat over de opkomst van duurzame exploitatie van de leefomgeving.
Ten tweede. Wij stellen dat de hardheidsclausule en de voordeelaansprakelijkheid klaar zijn in 
een handomdraai. Het betreft niet meer dan twee wettelijke aanpassingen in artikel 3:4 Awb. 
Belangrijkste arbeid van de wetgever is een goede Memorie van Toelichting, waarin begrijpe-
lijk wordt gemaakt wat de conceptuele verandering inhoudt voor de praktijk en de rechter. Wij 
kunnen ons daarbij voorstellen dat er eerst behoefte bestaat te experimenteren met deze 
noviteiten. Sterker, wij raden dit aan. Dit kan worden georganiseerd door aan artikel 3:4 een 
extra lid toe te voegen met de strekking dat de hardheidsclausule en de voordeelaansprakelijk-
heid voorlopig alleen van toepassing kan zijn op gevallen c.q. activiteiten die daartoe bij 
AMvB worden aangewezen. Dit opent de mogelijkheid om de werking van de nieuwe artikelen 
te beperken tot de experimentele gevallen en projecten en daarvan te leren. Complexe 
situaties, zoals het opzij zetten van wegen- en verkeerswetten voor gebiedskwaliteit, kunnen 
dan nog even blijven liggen.
Ten slotte. Voor de procedurele en materiële integratie van het bestaande stelsel van 
omgevingsrecht in een Wetboek lijkt het ons raadzaam dat de succesfactor van soortgelijke 
wetgevingsoperaties wordt gevolgd. Daarmee doelen wij op de totstandkoming van het 
Burgerlijk Wetboek en van de Algemene wet bestuursrecht, die destijds zijn voorbereid door 
een commissie onder leiding van respectievelijk de heer Meijer en de heer Scheltema. Wij 
denken dat het wetgevingsproces voor het Wetboek omgevingsrecht baat zal hebben bij een 
soortgelijke commissie, die de sectorale wetten en rechtspraktijken overstijgt en die de 
vernieuwing van het stelsel inricht vanuit de volgende principes:
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• duurzame exploitatie (eindig boven oneindig);
• systeembeheer (combinatie en integratie boven sectoraal);
• procedurele snelheid (integratie van alle algemene bepalingen in een formeel deel);
• eenvoudige en goed kenbare normen (alle inhoudelijke normen in een materieel deel);
• inachtneming van de Europese richtlijnen.
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