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De energietransitie in de Omgevingswet
•

Uitoefening van taken en bevoegdheden (artikel 2.1 leden 1, 2 en 3 onder i en onder p, Ow)

•

Met het oog op de doelen van de wet (artikel 1.3 Ow):
a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede
omgevingskwaliteit, ook vanwege de intrinsieke waarde van de natuur, en
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van
maatschappelijke behoeften.

•

De fysieke leefomgeving en activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke
leefomgeving (artikel 1.2 lid 1 Ow)
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De energietransitie in de Omgevingswet
•

Gevolgen voor fysieke leefomgeving: het gebruik van natuurlijke hulpbronnen
(artikel 1.2 lid 3 Ow)

•

Natuurlijke hulpbronnen:

delfstoffen

oppervlaktedelfstoffen

windenergie

water

zonne-energie

biomassa

waterkracht
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Omgevingsvisie
•

Integraal beleid voor de fysieke leefomgeving

•

Bindt in beginsel het vaststellende orgaan zelf!
o gemotiveerd afwijken (AbRS 20 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1066)
o geen doorwerking naar lagere organen (AbRS 27 oktober 2010,
ECLI:NL:RVS:2010:BO1832)
o daarvoor zijn andere instrumenten

•

Regionale omgevingsvisie is mogelijk (alternatief: regionaal programma)
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Omgevingswaarden
•

Juridisch bindende beleidsdoelen (resultaatsverplichting of
inspanningsverplichting):
o
o
o

•

motiveren welke taken en bevoegdheden worden ingezet om
omgevingswaarde te verwezenlijken (artikel 2.10 lid 2 Ow)
monitoringsverplichting (artikel 20.1 Ow)
aannemelijk dat niet wordt voldaan of zal worden voldaan aan
omgevingswaarde: verplicht programma (artikel 3.10 Ow)

Let op formulering:
o
o

omgevingswaarde moet doelmatig zijn
omgevingswaarde bepaalt voor de fysieke leefomgeving de gewenste
staat of kwaliteit, de toelaatbare belasting door activiteiten, de
toelaatbare concentratie of depositie van stoffen (artikel 2.9 lid 2 Ow)
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Provincie: instructieregels
•

Instructieregels zijn:
o algemeen verbindende voorschriften
o gericht tot bestuursorganen

•

Om te voldoen aan omgevingswaarden of voor het bereiken
van andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving
(artikel 2.22 lid 1 Ow)

•

Instructieregels kunnen worden gesteld over onder meer
omgevingsplannen en projectbesluiten (artikel 2.23 lid 1 Ow)

•

Instructieregels zien op een evenwichtige toedeling van
functies aan locaties (artikel 2.23 lid 3 Ow)

•

Aanwijzen van zoekgebieden voor wind- en zonneparken
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Gemeente: omgevingsplan
•

Het omgevingsplan vervangt o.a. bestemmingsplan

•

Evenwichtige toedeling van functies aan locaties (artikel 4.2 lid 1 Ow)

•

Faciliteren van wind- en zonneparken
o windparken tot 15 MW en zonneparken tot 50 MW
o windparken boven 15 MW en zonneparken boven 50 MW is
gemeenteraad alleen na overdracht bevoegdheid door gedeputeerde
staten / ministerie EZK én met projectprocedure in een
omgevingsplan
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Conclusie en vragen
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Via onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte
van alle (juridische) ontwikkelingen en actualiteiten op het
gebied van Klimaat en energietransitie.
.
Lianne Barnhoorn
Senior Advocaat
+ 31 70 515 3466
lianne.barnhoorn@pelsrijcken.nl
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