
Reactie door Jan van den Broek op het Preadvies 
Milieubescherming in het omgevingsplan

Omgevingsplan is prima thema, maar …
er zijn nog andere vragen

VMR stelt milieubescherming centraal (sectoraal), maar wat betekent het 
omgevingsplan voor andere onderdelen (integraal) van de fysieke leefomgeving? 

Hoe kan het omgevingsplan duurzame ontwikkeling (art. 1.3 Ow) dichterbij brengen? 

Decentraal tenzij (art. 2.3 Ow): is het omgevingsplan in goede handen bij gemeenten. 
Wat is de regierol van de provincie?

Cultuuromslag? Bij wie? Hoe? Overheden? Bedrijven? Rechters? Wetenschap?

Het omgevingsplan moet een belangrijke rol gaan spelen bij het voorkomen van 
ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Gaat dan gebeuren?



Gebodsbepalingen en emissie- en immissie normen in het 
omgevingsplan 

Vraag 1: zit beperking van geboden niet zozeer in de nadeelcompensatie, 
maar is de bottleneck het evenredigheidsbeginsel?

Vraag 2: hebben de pre-adviseurs een voorkeur voor meer of minder 
gebodsbepalingen? Zie ook hun voorspelling in par. 3.2.

Vraag 3: wat betekent dat voor de nog vorm te geven 
nadeelcompensatieregeling?

Vraag 4: de Omgevingswet en het omgevingsplan betreffen de gehele fysieke 
leefomgeving. Is er dan werkelijk veel kans op afbakeningsvragen?

Vraag 5: is het stelsel nog niet eenvoudig genoeg? Zo ja, hoe kan het 
eenvoudiger? 



Milieubelastende activiteiten en omgevingsplan. Ruimte voor 
flexibiliteit?

Heren van I&M: als Valérie auto’s op zaterdag gaat wassen voor VMR, geldt 
dan het Bal?

Klopt haar constatering dat de kwalificatie als MBA voor de toets aan het 
omgevingsplan niet relevant is? 



Vraag 1: waarom leverde het begrip IPPC-installatie de afgelopen 20 jaar geen 
probleem op en nu wel?

De omgevingsplanwetgever wordt veel flexibiliteit gelaten voor het reguleren van MBA.

Vraag 2a: hoe beoordeelt de pre-adviseur de behoefte aan voorspelbaarheid van MBA 
(hotels, horeca, supermarkten)?

Vraag 2b: 
op welke wijze kan die voorspelbaarheid worden bevorderd? Door regeling in het Bal?

Vraag 3: wat zijn de gevolgen van de constatering dat de koppeling tussen 
omgevingsplan en de omgevingsvergunning voor een MBA zich beperken tot 
‘betrekken bij’?



Taken en positie van de omgevingsdienst in het
nieuwe omgevingsrecht

Vraag 1: Zou de conclusie niet moeten zijn, dat de Wet 
VTH moet worden uitgebreid naar het gehele 
omgevingsrecht?

Vraag 2: Zo nee, waarom niet?

Vraag 3: Zo ja, wat is daarvoor behalve een wetswijziging 
nodig. De pre-adviseur merkt immers terecht op dat ‘het 
niet vanzelf gaat’ en dat ‘ook van de omgevingsdienst een 
echte cultuuromslag wordt gevergd.’


