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Havengebied Rotterdam 

Meer dan 40 kilometer ! 



Probleemanalyse 
£  Voor planvorming veel uitvoerbaarheidsonderzoek 

(MER, passende beoordeling) nodig 

£  Plannen zijn echter geen toelatingsbesluiten 

£  Onbalans tussen reikwijdte onderzoek en de 
proceszekerheid. Geen vestigingszekerheid. 

£  Geen goed verdeel- en reserveringssysteem voor 
milieugebruiksruimte 
£  Vergelijk rechtspraak over zonebeheerplannen (AbRvS 2 november 

2011/201008546 en AbRvS 5 februari ’14/201112690)  

£  Geen goed beheersysteem voor milieugebruiksruimte 
£  De totale milieugebruiksruimte is de optelsom van de individueel vergunde 

emissies. Lastig integraal te beheren. 
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Oplossingen in abstracto - koepel 

£  Integratie plan- en projectbesluitvorming 

£  Programmering op planniveau: milieugebruiksruimte 
vastleggen in bestemmings- of omgevingsplannen 
(emissie-budget per bestemmingsvlak) 

£  Dynamische budgettering 

£  Cyclisch systeem – verplichte 6-jaarlijkse actualisatie 

£  Monitoring en evaluatie 

£  De facto: limitatief-imperatief stelsel voor alle 
activiteiten onder de omgevingsvergunning 
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Voordelen 

£  Betere benutting van milieugebruiksruimte 

£  Vereenvoudiging toelating bedrijven / efficiëntere 
procesgang 

£  Concentratie rechtsbescherming naar het moment 
waarop het verschil kan worden gemaakt 

£  Draagvlak gebiedsontwikkeling 

£  Betere sturingsmogelijkheden 
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Oplossing in concreto - Chw 

£  2.3 lid 1 Chw – in ontwikkelingsgebieden kan de 
milieugebruiksruimte worden geoptimaliseerd in 
bestemmingsplannen 

£  2.3 lid 7 – bij amvb kan worden afgeweken van 2.14 
Wabo (toetsingskader omgevingsvergunning milieu) 

£  Deze constellatie maakt het nu al mogelijk meer 
programmatisch te werken op planniveau door in 
bestemmingsplannen meer dan de puur ruimtelijke 
aspecten te reguleren en te laten doorwerken naar het 
niveau van (milieu)omgevingsvergunningverlening 
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Programmeren via 
bestemmingsplan (1) 

£  Thematisch: geluid, luchtkwaliteit, externe veiligheid, natuur 
(stikstof), verkeer (bereikbaarheid, ontsluiting) 

£  Via facetplannen toevoegen aan de recent vastgestelde 
havenbestemmingsplannen 

£  Emissie-budgetten per bedrijfsbestemmingsvlak met 
bijbehorende gebruiksregels (planregels) 
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Geluidverkaveling via facetplan 

£  Resterende geluidruimte op de zone reserveren voor nieuwe 
ontwikkelingen, maar ook 

£  Over tijd geluidruimte creëren voor inpassen voorspelde groei 
(verdubbeling overslag per 2030) 

£  Dynamisch budgetteren:  
£  bovengrens & ondergrens 

£  zo laag als redelijkerwijs mogelijk binnen bandbreedte 

£  BBT-beleidsregel 

£  Toetsing via gebruiksregels, niet meer via aparte milieu-
hygiënische toets 
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Aandachtspunten Omgevingswet  

£  Doorwerking planbesluiten op projectbesluiten 

£  Cyclische karakter planbesluiten 

£  Monitoring & evaluatie 

£  Bijkomende aspecten van beheer milieugebruiksruimte 
op planniveau, zoals planschade e.d. 
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 Vragen? 
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