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“Het aansturen van de ruimtelijke kwaliteit gebeurt 
meer en meer met normen, criteria, voorschriften en 
regels. Een aantrekkelijke omgeving kan echter nooit 
het resultaat zijn van regels. Kwaliteit ontkiemt in de 
harten van mensen en wordt werkelijkheid waar visie, 
vakmanschap en daadkracht een verbinding leggen met 
de omgeving.”   



 

Het ‘slechte’ nieuws 

1. Welstand verdwijnt als wettelijke weigeringsgrond voor 
bouwaanvragen 
2. Omgekeerde bewijslast: nu zijn welstandsbeleid en –commissie 
verplicht, tenzij er vanaf wordt gezien; straks bestaat het niet, tenzij 
er beleid voor wordt gemaakt. 
3. Minder regels (maar meer vertrouwen), minder eisen, minder 
lasten, minder overheid en meer markt: de uitgangspunten van de 
Omgevingswet stroken niet met traditioneel welstandstoezicht 



VISIE VEREIST 

• Doel van de Omgevingswet: “een goede 
omgevingskwaliteit” (+ gezondheid en 
veiligheid) 

• Expliciete bedoeling: elk initiatief verbetert de 
omgevingskwaliteit 

• Initiatiefnemers moeten aantonen hoe ze de 
omgeving geïnformeerd en betrokken hebben 
bij de plannen 

• Cruciale instrumenten: omgevingsvisie en 
omgevingsplan 

 



1. Maak van de visie geen ‘plandocument’, geen 
blauwdruk. Het is een visie op de bestaande 
waarden en kwaliteiten, en daarmee 
richtinggevend voor initiatiefnemers 

2. Omgevingsplan: geen gebruiksstatuut, maar 
een document dat de randvoorwaarden voor 
een gezonde en veilige leefomgeving met 
goede kwaliteit garandeert. Rechtszekerheid 
is bijproduct. 

Omgevingsvisie, 
Omgevingsplan. 



Werken aan ruimtelijke kwaliteit 

- Probeer van een privaat initiatief een maatschappelijk initiatief 
te maken: identificeer “meekoppelende belangen” 

- Het expliciete doel van de Omgevingswet is om de kwaliteit van 
de leefomgeving te verbeteren – zowel de gebruikswaarde, als 
de toekomstwaarde en de belevingswaarde. 

- De overheid  én  de initiatiefnemer hebben een zorgplicht voor 
“goede omgevingskwaliteit” 

- Initiatiefnemer moet aangeven of en hoe hij omwonenden en 
andere betrokkenen heeft geïnformeerd en betrokken bij zijn 
vergunningsaanvraag 

- Het bevoegd gezag krijgt afwegingsruimte  om in specifieke 
gevallen gezond verstand te laten prevaleren boven de normen   

- Flexibiliteit is geen vrijbrief voor het oprekken van normen, en 
dus  voor een verminderde kwaliteit van de leefomgeving 



Wensen Mooiwaarts Omgevingswet 
 Kwaliteit hoofddoel van de wet 
 Geen sectorale monumentencommis-

sie, maar integrale kwaliteitscie. 
 Geen spuit-elf toets, maar vroeg advies 
 Adviescie onafhankelijk, transparant, 

gelegitimeerd 
 Nationaal verbod op excessen 
 Cultuuromslag bij bestuur, ambtenaren 

en adviseurs 



Rol van gemeentelijke adviescommissie 

1. Minimum-taak: advies over rijksmonumenten 

2. Gewenste taak: integraal advies over de 
omgevingskwaliteit van een initiatief +  
sparringpartner voor ruimtelijke plannen 

3. Perspectief: meerwaarde-advies ter 
onderbouwing van de gebruikte 
afwegingsruimte en afwijking van 
Omgevingsplan 



“Verbiedt de smaakpolitie” 


