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Rechtsgevolgen omgevingswaarden
1. Monitoringsverplichting (art. 20.1)
2. Programmaverplichting bij overschrijding (art. 3.9)
Nadere regeling nodig voor doorwerking
omgevingswaarde naar uitoefening taken en
bevoegdheden van andere bestuursorganen

Monitoring en
evaluatie
Toezicht en
handhaving

Omgevingsvisie /
omgevingswaarden
Instructieregels

Omgevingsvergunning /
projectbesluit
Algemene regels

Programma’s
Programmatische
aanpak
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Samenhang doelstellingen en instrumenten
Doelstellingen voor de fysieke leefomgeving
Omgevingswaarden

Doorwerking naar
bestuursorganen:
- instructieregels
- instructies
- beoordelingsregels

Andere doelstellingen
voor de fysieke leefomgeving

Doorwerking naar
burgers/bedrijven:
- algemene regels
- vergunningen

Overige middelen:
- feitelijk handelen
- voorlichting
- subsidies
- etc…

Actief doelbereik: monitoring, programma (+ programmatische aanpak)
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Verplichte omgevingswaarden
Provincie (art. 2.13)

Rijk (art. 2.15)

1. veiligheid van niet-primaire
waterkeringen
2. overstromingskans voor
gebieden

1. kwaliteit van de buitenlucht
2. kwaliteit van oppervlaktewateren grondwaterlichamen
3. kwaliteit van zwemwater
4. veiligheid van primaire
waterkeringen
5. veiligheid van niet-primaire
waterkeringen in rijksbeheer
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Instructieregels
• “Algemene regels” voor andere bestuursorganen
– Bij omgevingsverordening (art. 2.22): aan gemeente, waterschap of GS
– Bij amvb (art. 2.24): aan gemeente, waterschap, provincie of minister
– Binnen grenzen van subsidiariteit/proportionaliteit (art. 2.3)

• Reikwijdte beperkt tot:
– Specifiek genoemde besluiten en taken
– Specifieke onderdelen van omgevingsplan/verordeningen

• Mogelijkheid om ontheffing te verlenen
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Verplichte instructieregels Rijk
•
•
•
•
•
•

art.
art.
art.
art.
art.
art.

2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31

–
–
–
–
–
–

programma’s (EU-richtlijnen)
omgevingsverordening (o.a. grondwater, stilte)
omgevingsplan/projectbesluit (o.a. erfgoed, EV, geluid)
omgevingsplan/projectbesluit luchthavens
zwemlocaties (aanwijzing, beheersmaatregelen)
stedelijk afvalwater (riolering)
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Instructie
• Besluit van GS, gericht tot gemeente of waterschap
• Besluit van minister, gericht tot gemeente, waterschap of provincie
• Binnen grenzen van subsidiariteit/proportionaliteit (art. 2.3)
• Geen instructie als toepassing IBT of Wet NErpe mogelijk is
• Geen instructie als deze bedoeld is voor herhaalde toepassing door
meerdere bestuursorganen

• Belang moet zijn aangegeven in openbaar gemaakt document
• Beperkte reikwijdte:
– evenwichtige toedeling functies aan locaties
– cultureel erfgoed
– samenhangend en doelmatig waterbeheer
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Vragen?
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Decentralisatie en subsidiariteit
Artikel 2.3
• Taken en bevoegdheden liggen bij gemeente, tenzij anders bepaald
• Provincie oefent taak of bevoegdheid uit als dat nodig is:
– voor provinciaal belang, dat niet doelmatig of doeltreffend door gemeente
kan worden behartigd, of
– voor doelmatige of doeltreffende uitvoering van de wet of een
internationaalrechtelijke verplichting

• Rijk oefent taak of bevoegdheid uit als dat nodig is:
– voor nationaal belang, dat niet doelmatig of doeltreffend door provincie of
gemeente kan worden behartigd, of
– voor doelmatige of doeltreffende uitvoering van de wet of een
internationaalrechtelijke verplichting
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