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Samenvatting 

Het wetsvoorstel Omgevingswet is erop gericht het omgevingsrecht te bundelen in één wet. De 

Omgevingswet integreert de gebiedsgerichte onderdelen van de huidige wetten in één wet met één 

samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures. Dit moet leiden tot betere 

mogelijkheden voor integraal beleid, tot een betere bruikbaarheid en substantiële vereenvoudiging 

van het omgevingsrecht. Plannen en vergunningen worden zo veel mogelijk gebundeld, procedures 

worden sneller. Het nieuwe stelsel moet bijdragen aan een goede inrichting van onze leefomgeving. 

Niet door deze met regels dicht te timmeren, maar door initiatieven vanuit de samenleving actief en 

constructief te faciliteren. Uitnodigingsplanologie wordt dat genoemd. Uitnodigingsplanologie die 

uitgaat van behoud van het goede en kansen biedt voor vernieuwing. Het nieuwe kernbegrip is 

‘goede omgevingskwaliteit’. 

 

Mooiwaarts draagt actief bij aan die ontwikkeling.  Mooiwaarts is een initiatief van honderden 

vakmensen, bestuurders en betrokkenen uit de ruimtelijke ordening en de ontwerpende disciplines, 

die willen bijdragen aan de modernisering van de  wetgeving en aan het tot stand brengen van een 

op vernieuwing gerichte mentaliteit.  

 

Mooiwaarts is positief gestemd over het wetsvoorstel voor de Omgevingswet maar vindt dat ‘goede 

omgevingskwaliteit’ nog concreter kan worden uitgewerkt. Mooiwaarts doet hiervoor vier 

aanbevelingen die worden uitgewerkt in zeven wijzigingsvoorstellen voor het wetsvoorstel. De 

aanbevelingen zijn:  

1. Betere operationalisering van ‘goede omgevingskwaliteit’ door een duidelijker definitie, een 

vollediger omschrijving van onderdelen van de fysieke leefomgeving en een evenwichtiger 

positie van goede omgevingskwaliteit naast de kwantitatieve normen.  

2. De omgevingsvisie moet ook op lokaal niveau verplicht worden gesteld. De vorm en het 

totstandkomingsproces van de omgevingsvisie kunnen bij uitstek gebruikt worden om het 

omgevingsbeleid te innoveren.  

3. De Omgevingswet zou de begeleiding, beoordeling en advisering door een neutraal en 

multidisciplinair team van deskundigen een expliciete juridische basis moeten geven en 

daarbij moeten vastleggen dat aan (minimale) voorwaarden voor rechtszekerheid, 

transparantie en professionaliteit wordt voldaan.  

4. Mooiwaarts adviseert actieve stimulering en goede monitoring van de innovatie van het 

omgevingsbeleid en wil daar graag een bijdragen aan leveren.   
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Reactie  

Inleiding  
Eind 2012 overhandigden de initiatiefnemers van Mooiwaarts het ‘Pleidooi voor een waardevolle 
leefomgeving’ aan Minister Schultz van Haegen. Mooiwaarts pleitte ervoor om ‘een goede 
omgevingskwaliteit’ op te nemen als hoofddoelstelling van de Omgevingswet. En dat is gelukt! In 
2013 werd een goede omgevingskwaliteit  doelstelling van de wet, naast gezond en veilig.  Dat was 
echter geen aanleiding om tevreden verder af te wachten. Integendeel, in oktober 2013 bracht 
Minister Schultz van Haegen op uitnodiging van Mooiwaarts een werkbezoek aan Zaanstad. Bij die 
gelegenheid bood Mooiwaarts haar het ‘Drie Punten Plan voor de Omgevingswet’ aan. De drie 
punten zijn gericht op het organiseren van:  
1- ruimte voor gezond verstand tijdens het planproces, 
2- een visie als kader voor bestuurlijk afweging en besluitvorming, 
3- competenties voor integrale advisering ten dienste van initiatiefnemers en bestuurders.  
 
Met deze reactie op het wetsvoorstel van de Omgevingswet zetten we de volgende stap, vanuit onze 
overtuiging dat een constructieve opstelling om te werken aan een mooier Nederland op brede steun 
kan rekenen, niet alleen onder professionals in de ruimtelijke ordening, maar vooral in de 
samenleving. ‘Ruimtelijke kwaliteit is niet de kers op de taart, maar het desem van onze 
leefomgeving.‘ (VROM raad 2011) 

 

Betere uitwerking  van ‘goede omgevingskwaliteit’   
Aanbeveling 1: Betere operationalisering van ‘goede omgevingskwaliteit’ door een 
duidelijker definitie, een vollediger omschrijving van onderdelen van de fysieke 
leefomgeving en een evenwichtiger positie van goede omgevingskwaliteit naast de 
kwantitatieve normen.  

 

1. Het wetsvoorstel Omgevingswet (wOW) is een goede stap in de richting van modernisering 
van het planningstelsel. Wij onderschrijven de vier verbeterdoelen en, als vijfde doel, de 
omslag van een werende benadering naar een houding van continue zorg en vertrouwen.   
 

2. Het is positief dat het bereiken en in stand houden van een goede omgevingskwaliteit 
opgenomen is als maatschappelijke doelstelling van de wet (wOW art. 1.3) en dat daaraan 
ook taken en bevoegdheden voor bestuursorganen worden verbonden (wOW art. 2.1 3e lid).  

 
3. De operationalisering van het begrip ‘omgevingskwaliteit’ kan echter eenvoudiger en beter. 

Wij doen daarvoor enkele voorstellen. 

Duidelijker definitie  

4. De Memorie van Toelichting (MvT) geeft een goede omschrijving bij de toelichting op artikel 
1.3. In het wetsvoorstel zelf worden echter begrippen gehanteerd die in het dagelijks 
spraakgebruik en later in de jurisprudentie verwarring kunnen zaaien. De verschillende 
sectoren (zoals milieu, water, infrastructuur, bouwen) beschikken nog niet over een 
gezamenlijk vocabulaire. Enerzijds wordt ‘kwaliteit’ gebruikt als een norm of maatstaf (die 
soms weer omgevingswaarde wordt genoemd), anderzijds wordt ‘kwaliteit’ gebruikt voor de 
menselijke beleving en de intrinsieke waarde die de maatschappij toekent aan de identiteit 
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van gebieden én aan dier- en plantensoorten (MvT, toelichting op art 1.3). Soms wordt het in 
het midden gelaten, zoals ‘de kwaliteit van bouwwerken’ (wOW, art. 2.1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vollediger omschrijving van de onderdelen van de fysieke leefomgeving   

5. Het begrip fysieke leefomgeving valt volgens de MvT (hst 4.1.3) uiteen in de natuurlijke en de 
gebouwde omgeving. De onderdelen van de fysieke leefomgeving worden indicatief 
opgesomd in het wetsvoorstel (wOW art 1.2). Er ontbreekt echter een zeer belangrijk aspect 
van de gebouwde omgeving: de samenhangende structuur van steden en dorpen. Deze 
wordt gevormd door stedenbouwkundige en landschappelijke structuren, openbare ruimten 
en goed daarin passende bouwwerken.  Aangezien dit het private initiatief te boven gaat, en 
bij uitstek tot het zorggebied van de overheid behoort, moet het ook expliciet als zodanig 
worden benoemd.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingsvoorstel 3  

Artikel 1.6  

De omschrijving van de algemene zorgplicht voor de fysieke leefomgeving is neutraal en daardoor 

inhoudsloos.  

Artikel 1.6 moet ons inziens als volgt worden aangevuld:  

“Een ieder draagt zorg voor een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving.”  

 

Wijzigingsvoorstel 2  

In het verlengde daarvan zou de ‘kwaliteit van bouwwerken’ gedefinieerd moeten worden als de 

evenwichtige integratie van de belevingswaarde (van zowel plek als gebouw), de bouwkundige en 

omgevingsveiligheid en de (huidige en toekomstige) bruikbaarheid.   

 

Wijzigingsvoorstel 1 

Mooiwaarts stelt voor om ‘goede omgevingskwaliteit’ in de wet of in ieder geval in de MvT te 

definiëren analoog aan de wijze waarop dat de afgelopen jaren voor ‘ruimtelijke kwaliteit’ 

gebeurde (gebaseerd op het begrippenkader van de Romeinse bouwmeester Vitruvius). Goede 

omgevingskwaliteit is de evenwichtige integratie van belevingswaarde, toekomstwaarde en 

gebruikswaarde van de fysieke leefomgeving.  

 

Wijzigingsvoorstel 4  

Artikel 1.2, 2
e
 lid en artikel 2.1, 3

e
 lid 

Mooiwaarts stelt voor om de samenhangende structuur van steden en dorpen expliciet te noemen 

in de wet, en in de MvT nader te omschrijven.  

Artikel 1.2, 2
e
 lid moet ons inziens als volgt worden aangevuld: “j. samenhangende structuur van 

steden en dorpen” 

Artikel 2.1, 3
e
 lid moet ons inziens als volgt worden aangevuld: “q. samenhangende structuur van 

steden en dorpen”    
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Evenwichtiger positie van goede omgevingskwaliteit naast de kwantitatieve normen 

6. Het stelsel leunt sterk op het stellen van omgevingswaarden die volgens artikel 2.9 1e lid 
worden vastgesteld ‘met oog op de doelen van de wet’. Een omgevingswaarde moet volgens 
artikel 2.9 3e lid uitgedrukt worden in meetbare of berekenbare eenheden of anderszins in 
objectieve termen. Het gaat hier kennelijk alleen om de milieuaspecten en de ecologische 
kwaliteit van de natuurlijke omgeving en niet of nauwelijks om de ruimtelijke kwaliteit van de 
gebouwde omgeving. Deze is immers maar zelden in meetbare of objectieve termen te 
vatten. Er is altijd een interpretatie nodig, toegespitst op de concrete situatie van het plan in 
zijn omgeving. Omgevingswaarden voor de gebouwde omgeving zouden als ‘agendapunten’ 
voor de beoordeling van een vergunningaanvraag moeten gelden, en niet als toetsbare 
criteria. In artikel 4.19 wordt dit inderdaad onderkend. Daar staat dat de gemeenteraad 
beleidsregels vast kan stellen voor de uitleg van de regels over het uiterlijk van bouwwerken 
in het omgevingsplan. Dit is een stap in de goede richting.  

 
7. Mooiwaarts vindt het geheel echter nog onevenwichtig en geen recht doen aan de gegroeide 

kennis over en ervaring met integraal ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Dat gaat over veel meer dan 
het uiterlijk van bouwwerken. Er zijn al goede voorbeelden: de Omgevingsnota van de 
Gemeente Beemster bevat bijvoorbeeld gebiedsgerichte beoordelingskaders waarin 
cultuurhistorie, landschap, gebouwde structuren, bouwwerken en openbare ruimte zijn 
geïntegreerd. Wij adviseren om deze beleidsregels van meet af aan een integraler karakter te 
geven dan ‘het uiterlijk van bouwwerken’ zodat ze desgewenst niet alleen een 
beoordelingskader bieden voor bouwactiviteiten, maar ook gebruikt kunnen worden bij de 
afweging van andere omgevingsvergunningplichtige activiteiten. Dit bevordert de integratie, 
de voorspelbaarheid en de zorgvuldigheid van de besluitvorming.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wijzigingsvoorstel 5  

Artikel 4.19  

De kwaliteit van de gebouwde omgeving moet evenwichtiger worden neergezet naast de kwaliteit 
van de natuurlijke omgeving. Wij stellen voor om de beleidsregels voor niet-objectiveerbare 
kwaliteiten (artikel 4.19) een duidelijker en gelijkwaardiger plek te geven naast de 
omgevingswaarden voor de objectiveerbare kwaliteiten (artikel 2.9).  Artikel 4.19 zou letterlijk naast 
artikel 2.9 moeten staan. De status van de beleidsregels en het onderscheid met de 
omgevingswaarden moet duidelijker zijn. Dat is ook later in jurisprudentie van belang.  

Daarnaast moet de tekst van artikel 4.19 ons inziens als volgt worden gewijzigd:  

“Regels over de gebouwde omgeving.  

Als in het omgevingsplan regels worden opgenomen over de gebouwde omgeving en de toepassing 

daarvan uitleg behoeft, stelt de gemeenteraad in een ‘omgevingsnota’ beleidsregels vast voor de 

beoordeling van relevante omgevingsvergunningplichtige activiteiten. Deze beleidsregels zijn zo veel 

mogelijk toegesneden op de te onderscheiden locaties en activiteiten. “   

In de MvT kan blijven staan dat het bijvoorbeeld kan gaan om het uiterlijk van bouwwerken, en dat 

dan in de beleidsregels de toepasselijke welstandscriteria opgenomen worden. 

 

 

In de MvT blijven staan dat het bijvoorbeeld kan gaan om het uiterlijk van bouwwerken, en 

dat dan in de beleidsregels de toepasselijke welstandscriteria opgenomen worden. 
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Beleidscyclus, omgevingsvisie en omgevingskwaliteit  
Aanbeveling 2: De omgevingsvisie moet ook op lokaal niveau verplicht worden gesteld. 
De vorm en het totstandkomingsproces van de omgevingsvisie kunnen bij uitstek 
gebruikt worden om het omgevingsbeleid te innoveren.  

 

8. De voorgestelde beleidscyclus (MvT figuur 1) is een goed uitgangspunt. Uiteraard verlopen 
processen in de praktijk altijd rommeliger en onoverzichtelijker, maar het streven naar een 
helder beleidsproces is goed.  

 
9. Zoals velen zijn ook wij verbaasd dat de fase van beleidsontwikkeling en visievorming op 

lokaal niveau niet verplicht is gesteld. De wet is hier in tegenspraak met de MvT waarin 
wordt gesteld dat een strategische, integrale omgevingsvisie voor het gehele grondgebied 
nodig is om te bepalen hoe de taken van een bestuursorgaan worden ingevuld en om de 
verdere ambities voor de fysieke leefomgeving te formuleren (MvT par 1.4). 
Omgevingsbeleid zonder visie lijkt ons absoluut onmogelijk. Zonder strategische visie zijn 
ontwikkelingen stuurloos. Juist bij toegenomen inbreng van private partijen, bij meer 
flexibiliteit en meer lokale afwegingsruimte, moet duidelijk zijn wat de democratisch 
vastgestelde ambities voor de fysieke leefomgeving zijn. Zonder visie is de voorspelbaarheid 
van het beleid en de bestuurlijke afweging bij maatwerkconstructies gering.  Bovendien is 
erbij een volledig digitaal omgevingsplan dat per kavel regels biedt, behoefte aan overzicht 
op een hoger schaalniveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. De vorm en het totstandkomingsproces van de omgevingsvisie kunnen ons inziens bij uitstek 
gebruikt worden om het omgevingsbeleid te innoveren. De omgevingsvisie is hét instrument 
voor adaptieve planning, waarin wordt vastgelegd wat nodig en waardevol is en wordt 
vrijgelaten wat later nog kan worden ingevuld. Niet de ontwikkelingsgerichte structuurvisie 
van de Wro zou maatgevend moeten zijn, maar een meer op de bestaande omgeving 
gerichte visie waarin de ambities en waarderingen ten aanzien van verschillende onderdelen 
van de fysieke leefomgeving in hun onderlinge samenhang aan de orde komen. Dit vereist 
een cultuuromslag bij adviesbureaus, ambtenaren en bestuurders. Het zou goed zijn om hier 
in de MvT aandacht aan te besteden. Mooiwaarts wil overigens graag een bijdrage leveren 
aan deze innovatie en cultuuromslag.  

 
11. In de beleidscyclus ontbreekt het omgevingsplan. Wij nemen aan dat dit onder de algemene 

regels valt, maar voor de duidelijkheid zou het omgevingsplan in figuur 1 nog expliciet 
genoemd moeten worden.  

 
12. De beleidscyclus visualiseert niet de samenhang tussen de verschillende ruimtelijke en 

bestuurlijke schaalniveaus. Dit aspect wordt in de wet wel uitgewerkt. Wij onderschrijven dat 
het primaat op lokaal niveau ligt. Voor sommige opgaven ten aanzien van een goede 

Wijzigingsvoorstel 6 

Artikel 3.1 1e lid  

De tekst van artikel 3.1 1
e
 lid moet ons inziens als volgt worden gewijzigd:  

“De gemeenteraad stelt een gemeentelijke omgevingsvisie vast. “ 

 

 



7 

 

omgevingskwaliteit is het lokale niveau echter te beperkt: denk bijvoorbeeld aan de 
inpassing van windenergie, de transformatie van bedrijventerreinen of de inpassing van 
intensieve veehouderij. Soms moet een provincie hierbij het voortouw nemen. Wij vragen 
ons af of de huidige praktijk waarbij de ruimtelijke kwaliteit als provinciaal belang wordt 
benoemd, onder de Omgevingswet voldoende tot zijn recht komt.   

 

Zorgvuldige besluitvorming en omgevingskwaliteit  
Aanbeveling 3: De Omgevingswet zou de begeleiding, beoordeling en advisering door een 
neutraal en multidisciplinair team van deskundigen een expliciete juridische basis 
moeten geven en daarbij moeten vastleggen dat aan (minimale) voorwaarden voor 
rechtszekerheid, transparantie en professionaliteit wordt voldaan. 
 

13. Mooiwaarts onderschrijft de noodzaak van flexibiliteit en meer bestuurlijke afwegingsruimte. 
Het wetsvoorstel voor de Omgevingswet lijkt die ruimte voor maatwerk te bieden, hoewel er 
bij de implementatie nog flink gezocht moet worden naar de balans tussen vrijheid en 
rechtsbescherming.  
 

14. Mooiwaarts onderschrijft de stelling dat uitnodigingsplanologie niet betekent dat de 
overheid geen rol meer heeft. Bij uitnodigingsplanologie komt het accent meer te liggen op 
vooroverleg en vroegtijdige begeleiding van particuliere initiatiefnemers. Er zijn al veel goede 
voorbeelden: de gemeente Amsterdam heeft bijvoorbeeld gekozen voor ‘verbindende 
samenwerking’. “De ambitie om de kwaliteit van de gebouwde omgeving te behouden en te 
verbeteren blijft. (…) De gemeente kiest voor een open werkwijze, waarbij gemeente en 
ontwikkelaar/ bouwer en andere belanghebbenden van meet af aan samen optrekken. Het 
projectmanagement van gemeentezijde wordt lichter, sneller en opener georganiseerd. De 
kans op juridische procedures wordt door heldere kwaliteitskaders en een betere 
communicatie sterk verminderd. De initiatiefnemer wordt in dit proces uitgenodigd invulling 
te geven aan oplossingen die leiden tot kwaliteitsverbetering.” (zie: Zef Hemel, Anders 
werken aan de stad, in PLAN Amsterdam 05/2013) 
 

15. Bij uitnodigingsplanologie is begeleiding en beoordeling van een initiatief door een neutraal 
(dat wil zeggen niet eenzijdig aan initiatiefnemer of bestuurslichaam gebonden) en 
multidisciplinair team van deskundigen, een onmisbaar element. Deze schakel van 
‘deskundig gezond verstand’ kan de planvorming efficiënter en samenhangender maken en 
kan soms eenvoudiger en betere oplossingen opleveren waar de partijen zelf niet aan 
denken. Begeleiding en beoordeling is niet altijd nodig, maar is met name van belang bij 
afwijkingsactiviteiten, maatwerkconstructies en plannen met grote betekenis voor de 
omgevingskwaliteit (en dat kunnen soms ook kleine ingrepen zijn). De multidisciplinaire 
advisering verhoogt de kwaliteit van de besluitvorming, doordat het de basis legt voor 
bestuurlijke afweging en de motivering van besluiten.  
 

16. Ook bij gemeentelijke projecten met een publiek belang (wOW art. 5.53) en projectbesluiten 
van provincies, waterschappen en rijk, is het gewenst dat een neutraal en multidisciplinair 
team van experts het bevoegd gezag adviseert over de gevolgen van het project voor de 
omgevingskwaliteit, en voor de mogelijkheden om het project een hogere maatschappelijke 
meerwaarde te verlenen door het betrekken van buiten het project gelegen publieke 
belangen. De vroegtijdige inzet van dergelijke teams heeft bij de ‘sneller en beter’-
benadering onder de Tracéwet zijn effectiviteit bewezen. 
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17. In de praktijk zijn veel goede voorbeelden te vinden van brede adviescommissies ruimtelijke 
kwaliteit en specifieke kwaliteitsteams die deze schakelfunctie vervullen. De methodiek van 
het deskundigenoordeel kan worden ingezet in alle gevallen waar maatwerk vraagt om een 
inter-subjectieve beoordeling. De vrijheid om in gesprek te gaan wordt door veel 
betrokkenen als positief ervaren, mits ingebed in duidelijke spelregels zoals bijvoorbeeld het 
werken op basis van vastgestelde kwaliteitskaders en openbaarheid.  

 
18. Het is een hiaat in het wetsvoorstel voor de Omgevingswet dat de advisering door een 

neutraal en multidisciplinair team van deskundigen, geen wettelijke basis heeft. Het 
wetsvoorstel maakt de advisering niet onmogelijk, maar laat de invulling geheel aan de 
toevallige omstandigheden over. Wildgroei en willekeur kan het gevolg zijn. 

 
19. Geheel in de geest van het wetsvoorstel Omgevingswet kan deze ‘omgevingskwaliteits-

advisering’ integraal zijn. De verplichting een lokale, sectorale adviescommissie voor de 
advisering over rijksmonumenten (art. 17.9) te benoemen is dan ook een stap terug in de tijd 
en niet in de geest van de wet. Het doet geen recht aan de twintigjarige praktijk van 
geïntegreerde adviescommissies voor de ruimtelijke kwaliteit, waarin deskundigheid over 
monumenten en cultureel erfgoed wordt gebundeld met deskundigheid over welstand, 
openbare ruimte, stedenbouw en landschap, en soms ook met economische en ecologische 
deskundigheid. Het doet bovendien geen recht aan het nationale beleid Modernisering 
Monumentenzorg, waarin de integrale benadering van cultuurhistorie in de context van de 
ruimtelijke ordening centraal staat. Het College van Rijksadviseurs adviseerde de minister al 
eerder om in artikel 17 of in de bijbehorende toelichting expliciet de mogelijkheid aan te 
reiken van onafhankelijke oordeelsvorming over de stedenbouwkundige, landschappelijke 
en/of architectonische kwaliteit en deze advisering te integreren met de 
monumentencommissie, zoals in veel gemeenten al de praktijk is. (zie: Advies College van 
Rijksadviseurs over de Omgevingswet dd 3 mei 2013). Ook de Adviescommissie Wonen & 
Cultuur heeft in deze geest geadviseerd.    
 

20. De Omgevingswet zou de begeleiding, beoordeling en advisering door een neutraal en 
multidisciplinair team van deskundigen een expliciete juridische basis moeten geven en 
daarbij moeten vastleggen dat aan (minimale) voorwaarden voor rechtszekerheid, 
transparantie en professionaliteit wordt voldaan. 
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Wijzigingsvoorstel 7 

Artikel 17.9 

De tekst van artikel 17.9 moet ons inziens als volgt worden gewijzigd:  

“Commissie voor de omgevingskwaliteit.  

1.De gemeenteraad stelt een commissie voor de omgevingskwaliteit in die in ieder geval tot 

taak heeft te adviseren over de aanvragen om een omgevingsvergunning voor een 

rijksmonumentenactiviteit, voor zover het andere dan archeologische monumenten betreft. 

Binnen deze commissie zijn enkele leden deskundig op het gebied van de monumentenzorg.  

2.Het college van burgemeester en wethouders vraagt de commissie voor de 

omgevingskwaliteit in ieder geval advies, voordat het met betrekking tot een 

omgevingsvergunning als bedoeld in het eerste lid:  

a. beslist op een aanvraag, of 

b. adviseert over een aanvraag of ontwerpbesluit. 

3. Het college van burgemeester en wethouders kan de commissie voor de omgevingskwaliteit 

advies vragen over alle andere aanvragen voor een omgevingsvergunning en over het 

ontwikkelen van beleid voor een goede omgevingskwaliteit.  

4. De commissie voor de omgevingskwaliteit baseert haar advies op de omgevingsnota en/of  

de omgevingsvisie. De adviezen van de commissie voor de omgevingskwaliteit  zijn openbaar 

en worden schriftelijk uitgebracht en deugdelijk gemotiveerd. 

5. De commissie voor de omgevingskwaliteit legt de gemeenteraad eenmaal per jaar een 

verslag voor van de door haar verrichte werkzaamheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovatie en omgevingskwaliteit  
Aanbeveling 4: Mooiwaarts adviseert actieve stimulering en goede monitoring van de 
innovatie van het omgevingsbeleid en wil daar graag een bijdragen aan leveren.   
 

21. Het nieuwe stelsel biedt kansen voor innovatie van het omgevingsbeleid. Mooiwaarts juicht 
dit toe. Maar de praktijk is weerbarstig. De behoudende tendensen zijn sterk. Bestuurders en 
beleidsambtenaren zijn niet gewend om de regels terzijde te schuiven als het gezond 
verstand dat vergt – de reflex is om voor juridische en financiële veiligheid te kiezen. De 
Omgevingswet noopt tot flankerend beleid, gericht op flexibiliteit, belangenweging en 
common sense onder bestuurders en (beleids-)ambtenaren.  
 

22. Discussies binnen Mooiwaarts en de ruime ervaring met integrale adviescommissies 
ruimtelijke kwaliteit en kwaliteitsteams hebben ons ook geleerd dat adviseurs en ontwerpers 
niet vanzelfsprekend in staat zijn om meerwaarde te erkennen in een project dat op hun 
eigen vakdiscipline (iets) tekort schiet. Men wijst op risico’s: begripsverwarring omdat er 
geen gezamenlijk vocabulaire is; en het verdwijnen van specifieke deskundigheid in een 
kleurloos compromis.  Een eenduidige strategie voor de nagestreefde integraliteit ontbreekt 
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nog.  Ook in de vakwereld van ruimtelijke deskundigen moeten competenties georganiseerd 
worden. De Omgevingswet biedt kansen maar werkelijk integraal omgevingsbeleid vraagt 
veel veranderkracht. Cultuuromslag en innovatie zijn afhankelijk van het enthousiasme en de 
vaardigheid van de verschillende spelers (particulieren partijen, ambtenaren, bestuurders, 
vakdeskundigen).  

 
23. Mooiwaarts adviseert actieve stimulering en goede monitoring van de innovatie van het 

omgevingsbeleid en wil daar graag een bijdragen aan leveren.  We willen onze 
verantwoordelijkheid nemen samen met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en met de 
organisaties van ontwerpers, planners en cultuurhistorici. We zullen de cultuuromslag naar 
werkelijk integrale kwaliteitsadviezen ondersteunen en willen de strategieën hiervoor 
onderzoeken.  
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Colofon  
Mooiwaarts werd in 2012 gestart op initiatief van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit. Het doel is een 
brede dialoog over de manier waarop de ruimtelijke kwaliteit van Nederland in de komende jaren 
gestimuleerd en behouden kan worden. De nieuwe Omgevingswet speelt in die dialoog een 
belangrijke rol.  
 
Deze reactie op het wetsvoorstel Omgevingswet kwam tot stand na overleg met een aantal 
ondertekenaars van het Pleidooi. 
Reinoud van der Aa (Hylkema Consultants, cultuurhistorie),  
Dirk Baalman (Het Oversticht),  
Martin van Bleek (Gelders Genootschap),  
Maurice Bogie (Gelders Genootschap),  
Christian Braak (Federatie Ruimtelijke Kwaliteit),  
Taco Gerritsma (Stedenbouwkundig Bureau Amer Adviseurs),  
Jules Iding (oud-wethouder, Commissie Beeldkwaliteit Nijmegen),  
Ton Jansen (Dorp, Stad en Land),  
Wim Mulder (Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied),  
Brechje Pronk (Gemeente Rotterdam),  
Jef Rutten (Gemeente Eijsden-Margraten),  
Anthony Tom (Welstand en Monumenten Midden Nederland),  
Manon van der Wiel (Gemeente Utrecht),  
Joost de Wit (Gemeente Rotterdam). 

Tekst:  
José van Campen 
Flip ten Cate 
JEF Muhren  
 
Voor meer informatie:  
Flip ten Cate: directeur Federatie Ruimtelijke Kwaliteit  
Mail: ftc@ruimtelijkekwaliteit.nl 
Tel: 020-4124964 of 06-26558481 
 
 
Mooiwaarts, Amsterdam, september 2014.  

 

 


