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De nieuwe Omgevingswet in de praktijk 

De Omgevingswet is goed op weg. Zowel de Tweede als de Eerste Kamer hebben met de
Omgevingswet ingestemd en inmiddels zijn ook de diverse consultaties afgerond. 
Uitvoeringsregelgeving, aanvullingswetten en invoeringsregelgeving worden op dit 
moment uitgewerkt en naar verwachting zal de Omgevingswet in 2019 in werking treden.

De Omgevingswet vraagt met integrale besluitvorming en uitnodigingsplanologie om een
andere werkcultuur. Uit het rapport “Pionieren met de Omgevingswet” waarin tussentijdse
resultaten van circa 300 pilots en experimenten worden gegeven, blijkt dat gedreven 
trekkers nodig zijn om de werkwijzen in de eigen organisatie aan te passen. Tegelijkertijd
wordt geconcludeerd dat de participatie van de omgeving leidt tot meer kwaliteit en 
draagvlak met snellere en beter gestroomlijnde planvormingsprocessen als gevolg.

De Johan van Oldenbarnevelt Stichting organiseert ook dit jaar weer een aantal 
verdiepende seminars waarbij wordt ingegaan op de praktische consequenties van de
nieuwe Omgevingswet en de impact die de implementatie zal hebben op de ruimtelijke 
ordening en de gemeentelijke organisatie. Hierbij zal de wijze waarop de instrumenten 
ingezet kunnen worden, centraal staan.

Tijdens het seminar zal tevens uw kennis over de 4 AMvB’s waarin circa 120 bestaande en
vaak sectoraal georiënteerde AMvB’s zijn samengebracht, worden verbreed en verdiept.
Ook zal worden ingegaan op de grondige aanpassing van de regeling omtrent schade.
Zowel planschade als nadeelcompensatie vallen in de Omgevingswet immers onder 
eenzelfde nadeelcompensatieregeling waarbij alleen daadwerkelijk geleden schade voor
vergoeding in aanmerking komt.

Dit seminar is bedoeld voor medewerkers van alle overheden, adviesbureaus, 
projectontwikkelaars, de bouwsector, advocatenkantoren, woningcorporaties en overige
bedrijven die zich grondig willen verdiepen in en voorbereiden op de komst van de nieuwe
Omgevingswet.
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11 mei 2017 Gemeentehuis Zwolle aanvang 10.00 u.

Programma
09.30 – 10.00 Ontvangst deelnemers met koffie en thee

10.00 – 11.30 Capita Selecta 4 AMvB’s
door Kars de Graaf

11.30 – 12.30 Jurisprudentie planschade en nadeelcompensatie
door Hans Elmendorp en Eric Meijer

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 15.00 De Invoeringswet, schade op de schop
door Jeroen Huijben

15.00 – 15.30 Theepauze

15.30 – 17.00 Actualisering Omgevingswet
door Wim Tijssen

Studiemateriaal
U krijgt van tevoren een syllabus toegestuurd, zodat op de dag zelf een vliegende start kan
worden gemaakt. Daarnaast kun u ook uw (fictieve) praktijkcasus voorleggen aan de 
docent. Uw casus wordt dan onderdeel van het programma. Tevens wordt u per kwartaal
middels onze nieuwsbrief op de hoogte houden van recente jurisprudentie van de Raad
van State en nieuwe relevante wet- en regelgeving.

Databank
Na afloop van dit seminar krijgen alle deelnemers bovendien toegang tot een databank
over de Omgevingswet die permanent up-to-date zal worden gehouden en wij bieden de
mogelijkheid om per e-mail en telefoon acute vragen te stellen over de bestuurspraktijk
onder de Omgevingswet tot de invoeringsdatum in 2019.

3 | 8   JvO-seminar | Zwolle, 11 mei 2017 | De nieuwe Omgevingswet in de praktijk  |  www.planschade.net

Johan van
Oldenbarnevelt
Stichting 
Dordrecht

Centrum voor 

Bestuursrechtelijke 

Schadevraagstukken



Prijs
De deelnamekosten zijn € 350,- p.p. (ex. btw).
Kosteloos annuleren kan tot 10 dagen voorafgaand aan het seminar.

Aanmelding
Uw aanmelding ontvangen wij graag per e-mail: info@planschade.net

Inlichtingen
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten? Neem dan telefonisch of per e-mail contact
met ons op via info@planschade.net of bel 078 - 614 24 08. 

Deelnemers aan de vele seminars die we de afgelopen jaren gegeven hebben ontdekten al 
hoeveel kennis je in één dag kunt opdoen. Vooral de diepgang en de op de praktijk gerichte tips
werden gewaardeerd. Dit seminar volgt dezelfde, bewezen formule. Veel tips, veel 
verbeterkansen. Gericht op de praktijk.
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Achtergrond docenten

• 
Prof. mr. dr. K.J. (Kars) de Graaf - adjunct-hoogleraar Bestuursrecht en
duurzaamheid
Kars de Graaf is sinds 1999 werkzaam bij de vakgroep Staatsrecht, 
Bestuursrecht & Bestuurskunde van de Rijksuniversiteit Groningen,
sinds juli 2014 als adjunct-hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid. Hij
publiceert regelmatig over het algemene bestuursrecht en over het 
omgevingsrecht in toonaangevende tijdschriften. Hij is hij managing editor van de 
Review of European Administrative Law (REALaw), jurisprudentieredacteur/ annotator
van de tijdschriften AB/Administratiefrechtelijke beschikkingen en Milieu en Recht en 
redacteur van het Sdu Commentaar Algemene wet bestuursrecht. Hij is daarnaast 
rechter-plaatsvervanger in de Rechtbank Noord-Nederland.
De Graaf maakt deel uit van het bestuur van zowel de Vereniging voor bestuursrecht
(VAR, www.verenigingvoorbestuursrecht.nl) als de Vereniging voor Milieurecht (VMR,
www.milieurecht). Hij rapporteerde in 2015 samen met anderen aan de Tweede Kamer
over de Omgevingswet.

•
Mr. J.A.W. Huijben, sr. Beleidscoördinator bij het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu en coördinator Omgevingswet
Jeroen Huijben heeft ruim 20 jaar ervaring in het omgevingsrecht. Na
een aantal jaren bij Tauw juridisch adviseur op het gebied van gemeente-
lijk grondbeleid en gebiedsontwikkeling te zijn geweest, was hij sinds
1999 werkzaam bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
als seniorjurist en juridisch coördinator. Vanaf 2015 is hij senior beleidscoördinator 
Omgevingswet bij het ministerie van I&M en als beleidsverantwoordelijke voor afdeling
15.1 over nadeelcompensatie zeer intensief betrokken bij de totstandkoming van deze
wet.

•
Drs. W (Wim) Tijssen – projectleider omgevingswet
Wim Tijssen heeft een lange gemeentelijke praktijk gehad in de 
gemeente Tilburg en heeft de afgelopen jaren op het departement 
gewerkt aan de nieuwe Omgevingswet. Bovendien treedt hij op diverse
plaatsen in het land op als adviseur waarbij hij naam heeft gemaakt door
het management principe van DCAP (zie hieronder). Deze DCAP-cyclus heeft hij
volledig uitgewerkt voor de Omgevingswet waardoor ambtenaren zich een voorstelling
kunnen maken over de uitwerking in de praktijk.
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•
H. Elmendorp – Supervisor Johan van Oldenbarnevelt Stichting
Hans Elmendorp heeft meer dan 30 jaar ervaring met planschade en 
nadeelcompensatie en houdt dagelijks alle artikelen en jurisprudentie bij
van de Raad van State en Rechtbanken. Daarnaast is hij vraagbaak voor
veel gemeenten op het gebied van de ruimtelijke ordening en 
bestuursrechtelijke schadevergoedingen. Tevens heeft hij de afgelopen 10 jaar
als docent opgetreden.

•
Mr. E.G.J.M. Meijer - Directeur Johan van Oldenbarnevelt Stichting
Eric Meijer is sedert 1999 directeur van de Johan van Oldenbarnevelt
Stichting en heeft intensief meegewerkt aan de totstandkoming van de
Wro en vele adviezen en amendementen geleverd inzake de 
Omgevingswet. Sinds dit jaar is hij tevens voorzitter van de Adviesraad
voor de Omgevingswet.



De nieuwe Omgevingswet in de praktijk

De verantwoordelijke minister Schultz van Haegen (I&M) noemt het de grootste 
wetgevingsoperatie sinds de invoering van de Grondwet in 1848. De Omgevingswet is de
derde decentralisatietranche en vergelijkbaar met de decentralisatie in het sociale domein,
maar dan op het gebied van de fysieke leefomgeving. Het is een fysieke uitwerking van de
participatie samenleving, een centraal thema van het zittende kabinet.

De gemeenteambtenaar na 2019
De invoering van de Omgevingswet heeft grote gevolgen voor gemeenten en provincies.
Drie ontwikkelingen tekenen zich af waarop de gemeentelijke organisatie zal moeten 
anticiperen om de gebruiksruimte van de Omgevingswet maximaal te kunnen invullen.

Verbreding qua proces
De Omgevingswet is gebaseerd op het bekende managementprincipe: de cyclus van 
Plan-Do-Check-Act (PDCA). Hierdoor worden de ambtenaren uit de keten van de fysieke
leefomgeving nog meer bij elkaar betrokken. Dit is enigszins vergelijkbaar met de 
invoering van de Wro in 2008 toen naast het bestemmingsplan het exploitatieplan in het
leven werd geroepen. Ruimtelijke ordening en planeconomie werden samengevoegd: 
tekenen en rekenen was het motto. De PDCA-cyclus brengt beleidsmedewerker, 
vergunningverlener, toezichthouder en handhaver samen. Waarmee de PDCA-cyclus rond
is.

Verbreding qua inhoud
Het bestemmingsplan wordt opgevolgd door het omgevingsplan (OP). Het OP is in 
essentie de afgewogen combinatie van het huidige bestemmingsplan, eventueel het 
beheersplan en alle overige lokale regels die activiteiten in de fysieke leefomgeving 
reguleren maar die nu nog opgesloten liggen in de Algemene Plaatselijke Verordening.

Verbreding qua draagvlak
Van inspraak via burgerparticipatie naar overheidsparticipatie. De rol van de overheid 
verandert onder invloed van de participatiesamenleving. Was het aanvankelijk ‘na elkaar’
en daarna ‘naast elkaar’, nu wordt het door de invoering van de Omgevingswet ‘samen
met elkaar’. Termen die worden gehanteerd zijn coproductie of co-creatie van beleid. Dit
betekent dat alle ambtenaren op een constructieve wijze dienen te gaan werken om samen
naar een nieuw tijdperk te kunnen gaan in de fysieke leefomgeving.
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Nationale Omgevingsvisie
Met de komst van de Omgevingswet doet een nieuw instrument zijn intrede dat een 
antwoord geeft op bovengenoemde ambities: De Nationale Omgevingsvisie (NOVI). 
Dit wordt de langetermijnvisie van het Rijk op de noodzakelijke en de gewenste 
ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving.

Rijk, provincie en gemeenten moeten allemaal een Omgevingsvisie opstellen voor hun
grondgebied. Het Rijk werkt in dit kader aan de Nationale Omgevingsvisie. In de 
omgevingsvisie worden niet alleen verschillende sectorale visies samengevoegd, maar
worden die ook met elkaar verbonden. De NOVI beschrijft straks de hoofdlijnen van de
kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling,
het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het Nederlandse grondgebied.
Ook zullen de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid
worden beschreven.

De NOVI zal uitspraken doen op strategisch niveau en zal sturend zijn voor een 
samenhangende uitvoering via regelgeving, besluitvorming over concrete initiatieven en
de inzet van financiële en andere middelen. De NOVI geeft helderheid over de rol die de
rijksoverheid voor zichzelf ziet in de fysieke leefomgeving en is bindend voor het rijk. Het
versterken van samenhang kan aanzienlijke meerwaarde hebben voor het realiseren van de
ambities in de leefomgeving, maar kan ook remmend zijn als spanningen vervolgens niet
worden geadresseerd. De functie van de NOVI zal daarom juist ook zijn om oplossingen
voor spanningen tussen beleidsambities in de leefomgeving te vinden.

Het proces naar de uiteindelijke NOVI zal als het ware een ontmoetingsruimte bieden
waarin die samenwerking verbeterd kan worden. Het benoemen van de spanningsvelden
biedt ruimte aan initiatiefnemers, maatschappelijke partijen en overheden om hun 
aandeel ten aanzien van de geschetste ambities en spanningen concreet te maken.

Inhoudelijk beperkt de visie zich niet tot Nederland. Veel vraagstukken spelen over de
grenzen heen en vragen een grensoverschrijdende aanpak samen met de buurlanden. Ook
zijn verschillende vraagstukken internationaal in hun aard. Dan is het vaak effectiever om
de inzet op Europees of mondiaal niveau te bundelen.
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