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 Inspiratie 

‘Trots op krasse dame van 133 jaar’
De ANWB is een dame van inmiddels 133 jaar oud. Een krasse lady, die sinds haar geboorte in 1883 
rijdend, varend en recreërend Nederland vertegenwoordigt. Volgens hoofddirecteur Frits van Bruggen 
hebben de ANWB en het ministerie van IenM – samen goed voor ruim 350 jaar ervaring – elkaar op dat 
vlak gevonden. ‘Er wordt wat afgeklaagd in Nederland, en soms is dat ook terecht. Maar tegelijkertijd 
zeg ik: kijk eens om je heen! We hebben veel om trots op te zijn.’

Nieuwe kijk op mobiliteit
Frits van Bruggen (1959) ziet de mannen en vrouwen van de Wegenwacht steeds vaker uitrukken. Voor de 
ANWB hét teken dat de economie in de lift zit en er meer auto’s op de weg zijn. ‘Het is goed dat er de laatste 
jaren in ons land behoorlijk wat geld naar het rijkswegennet gaat. Zowel qua kilometers in de lengte als 
meters in de breedte. Investeringen in het wegennet zijn nodig om het groeiende aantal auto’s en 
vracht wagens op te vangen. Als er nu niets gebeurt, neemt de reistijd met 33% toe de komende vijf jaar.’

Het wordt volgens Van Bruggen ‘een hele toer’ om Nederland mobiel te houden. ‘Het is tijd voor een 
andere kijk op mobiliteit. Elektrische auto’s en e-bikes veroveren wegen en binnensteden. Het is soms 
dringen geblazen en de vraag is of onze huidige infrastructuur wel is berekend op de mobiliteit van de 
toekomst. Ook de zelfrijdende auto – geloof me: die komt er echt aan – heeft gevolgen voor onze wegen. 
Daar moeten we rap mee aan de slag.’ 

‘Ik pleit voor een nationale visie op infrastructuur, waarmee we samen aan nieuwe oplossingen werken. 
De ANWB doet ook een duit in het zakje. Wij houden in onze hoofdstad (en in Den Haag) een proef met 
wegenwachten die niet in onze vertrouwde gele auto’s, maar per e-bike en aanhangwagen naar pech-
gevallen rijden. Voor sommigen is dit misschien een druppel op een gloeiende plaat. Maar geef mij een 
handvol van dit soort ideeën en je zult zien hoeveel oponthoud en ergernis het scheelt.’ 

Verkeer moet veiliger
Nadat het aantal verkeersdoden in Nederland jarenlang daalde, steeg dit aantal in 2015. Net als het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu vindt Van Bruggen dat het aantal omlaag moet. Hij pleit voor  
een overkoepelende aanpak.

‘De rijksoverheid moet zoiets belangrijks niet bij lagere overheden leggen. Dat versnippert. Kijk naar de 
aanpak van terrorisme: dat is een nationale zaak, gezien de grote impact op de samenleving. Dan kies je 
voor een landelijke aanpak. Ook verkeersveiligheid grijpt diep in. IenM mag dit dossier, wat de ANWB 
betreft, best meer naar zich toe trekken. Politie en andere organisaties aanmoedigen om ongevallen 
beter te registreren.

Naast jongeren zijn ouderen een risicogroep in het verkeer, ziet ook de ANWB. ‘Neem ouderen op de e-bike. 
Vroeger fietsten de kinderen voorop, gevolgd door papa en mama en daarachter de grootouders.  
Nu zoeven opa en oma ver vooruit. Een vergrote mobiliteit, maar ook meer kans op ongelukken. Een helm 
verplicht stellen, zit niet in onze fietscultuur. Maar het zou wel goed zijn de zeer hoge snelheden die zo’n 
fiets kan halen, te begrenzen.’ 
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Ook op het wegennet is verbetering mogelijk, vindt Van Bruggen. De ANWB onderzocht met behulp van 
de EuroRAP methode hoe veilig de provinciale wegen zijn. ‘Ruim 8.000 kilometer provinciale weg hebben 
we geanalyseerd, 63% van die wegen bleek niet veilig genoeg. Provincies kunnen dit aangrijpen om te 
werken aan veiliger wegen. En eigenlijk zou je op die manier ook de rijkswegen moeten onderzoeken.  
Die kunnen ook vast veiliger. In 40% van de verkeersongevallen op snelwegen betreft het een éénzijdig 
ongeval. En ieder verkeersslachtoffer is er één te veel.’ 

Buiten de gebaande paden
Meer veiligheid op wegen en straten, vlot doorstromend verkeer met een voorspelbare reisverwachting, 
beter en efficiënt gebruik van de beschikbare infrastructuur. De oplossingen voor morgen ontstaan vaak 
door buiten de gebaande paden te denken. Het credo van Van Bruggen: ‘Als de techniek beschikbaar is, 
gebruik die dan ook.’ 

‘Ik ben een redelijke techfreak. Ik geloof dat techniek voor comfort en veiligheid kan zorgen. Auto’s zijn 
rijdende computers geworden. Iedere gereden meter, iedere handeling aan het stuur kunnen we monitoren: 
rijden we zuinig, efficiënt, veilig? Engeland is al ver met het verzamelen van deze data. Daar betalen 
automobilisten die aantoonbaar veiliger rijden minder verzekeringspremie. Dat kan hier ook! De ANWB  
is daarom een soortgelijk initiatief gestart, wat kan leiden tot veiliger rijgedrag. Onze partners op het 
terrein van verkeersveiligheid reageren positief. Absolute voorwaarde is wel oog te hebben voor privacy 
en veiligheid. Gegevens mogen niet in verkeerde handen vallen.’

Als fervent wandelaar ziet de ANWB-hoofddirecteur ook een andere, belangrijke vernieuwing. ‘Via het 
project Beleef de Deltaroute hebben de ANWB en het ministerie door middel van wandel- en fietspaden de 
Deltawerken toegankelijk gemaakt. Recreanten kunnen zo de iconen van het Nederlandse landschap nog 
beter ‘beleven’. Een belangrijke vernieuwing, een prachtvoorbeeld van goed samenwerken! Persoonlijk 
zou ik dit ook willen voor het IJsselmeer- en rivierengebied. En dan niet eerst ellenlange rapporten en 
haalbaarheidsstudies schrijven, maar – als het kan – gewoon doen. Zonder papierwinkel, samen met 
IenM in de toekomst wat sneller dit soort mooie initiatieven starten!’

350 jaar ervaring
IenM’s uitvoerende onderdeel, Rijkswaterstaat (RWS), werd geboren in 1798. De ANWB telt 133 lentes. 
Samen hebben ze maar liefst 350 jaar ervaring.

Bond én ministerie altijd goed hebben samengewerkt, schetst Van Bruggen, die persoonlijk ook een 
historische band heeft met RWS. ‘Mijn grootvader – en naamgenoot – werkte voor RWS en ontwierp onder 
andere de A28. Nu zit ik bij de bond, maar de link is er nog steeds. Weginspecteurs van RWS en onze 
wegenwachters kennen elkaar; ze zijn er allebei voor de weggebruiker en komen elkaar vaak tegen.’

En natuurlijk volgt de bond IenM kritisch. ‘Alles wat ‘Den Haag’ bedenkt, heeft gevolgen voor onze  
4,3 miljoen leden. Wij zijn niet kritisch voor de bühne, maar omdat we écht willen meedenken.’

Van Bruggen hoort vaak kritische geluiden over ‘Den Haag’. ‘Er wordt wat af geklaagd en ik geef toe, 
soms terecht. Maar tegelijkertijd zeg ik: we hebben het hier goed voor elkaar. Kijk eens om je heen!  
Er is veel om trots op te zijn: een prima wegenstelsel en een goed OV-netwerk.’ 

Ondanks haar leeftijd is de bond nog steeds bij de tijd. ‘We zijn een toekomstgerichte organisatie die haar 
erfgoed koestert en tegelijkertijd met twee benen in de digitale samenleving staat. We kijken goed naar 
ontwikkelingen in het buitenland. Londen kent slimme paden voor tweewielers en Singapore bundelt het 
verkeersmanagement op spoor- en autowegen voor een betrouwbare reisverwachting. Je hoeft niet alles 
zelf te bedenken. Kijk om je heen, zie wat goed is voor Nederland en help het van de grond komen.  
Wij willen graag dat klankbord zijn.’
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 In Vogelvlucht 

Duurzaamheid draait om: People, Planet & Prosperity
Vers van de pers: het duurzaamheidsverslag van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het is  
de eerste keer dat een ministerie gestructureerd verslag doet van de duurzaamheid binnen de eigen 
bedrijfsvoering. Lees hoe het ministerie werkt en samenwerkt aan doelen die draaien om People, 
Planet & Prosperity.

Volwassenwording
‘Met dit verslag laten we de buitenwereld zien dat IenM hard werkt aan verduurzaming. Het is een eerste 
stap in de volwassenwording van het duurzaamheidsbeleid van IenM. Het verslag laat zien wat we doen 
en hoe we presteren. De uitkomsten verschillen per onderwerp. Sommige zaken zijn al jaren onderdeel 
van onze bedrijfsvoering, andere aspecten hebben we pas onlangs ingevoerd. Ambitie is koploper te zijn 
binnen de Rijksoverheid. Uiterlijk in 2030 willen we een volledig klimaatneutrale organisatie zijn.
Het verslag gebruiken we om intern en extern, bijvoorbeeld met leveranciers, in gesprek te gaan over 
duurzaamheid. We zijn nog niet waar we moeten zijn. Het aantal gevlogen kilometers is in 2015 met ruim 
12 procent gestegen ten opzichte van 2014. Dat heeft te maken met het EU-voorzitterschap en de klimaat-
conferentie in Parijs. Ook het wagenpark blijft een aandachtspunt. Elektrische of hybride auto’s moeten 
dieselauto’s vervangen. Wij zijn op de goede weg, maar willen graag in gesprek met onze stakeholders 
om samen nieuwe duurzame wegen in te slaan.’

Bart Veuger
senior adviseur Integrale Bedrijfsvoering, IenM

People
Meer personele mobiliteit, minder ziekteverzuim, vrouwen aan de top, inzet van arbeidsbeperkten en 
culturele diversiteit. Dat is het streven van het ministerie van IenM. Gedeeltelijk lukt dit al. Het aantal 
vrouwen aan de top bij IenM ligt ruim boven de norm. Dat geldt ook voor de inzet van arbeidsbeperkten. 
Het ziekteverzuim is vergeleken met het totaal binnen het Rijk (5,2 procent in 2015) niet slecht, maar ligt 
wel boven de norm van 4 procent. Dat is een aandachtspunt, want fysieke vitaliteit is een belangrijk aspect 
van duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Concrete programma’s over hoe om te gaan met werkdruk 
en tijdige signalering van te hoge werkdruk, helpen hierbij.

Planet
IenM streeft naar een volledig klimaatneutrale organisatie. We zetten daarom in op het reduceren van de 
eigen CO₂-uitstoot. Sinds 2012 is IenM deelnemer van het Lean and Green-programma van Connekt. In dat 
kader hebben we toegezegd om in vijf jaar tijd onze CO₂-uitstoot als gevolg van de eigen huisvesting en 
mobiliteit, terug te brengen met 20 procent. 
En dat is gelukt! Onder andere door ons wagenpark te vergroenen en te verkleinen, door biobrandstoffen 
te gebruiken en door de inkoop van Nederlandse groene windenergie. Ook bewuster reisgedrag, het gebruik 
van videoconferencing en flexibel werken heeft hieraan bijgedragen.

Prosperity
Het uitgangspunt bij alle inkopen van het ministerie van IenM is circulair dan wel volledig duurzaam. 
Leveranciers worden uitgedaagd om met de meest duurzame, maar ook meest sociale oplossing te komen. 
We kijken naar hoe we CO₂-uitstoot kunnen voorkomen en compenseren. En we besparen op energie en 
papier tijdens een inkooptraject. 

Bovendien wil IenM binnen het Rijk proeftuin zijn voor innovatieve duurzame inkooptrajecten. In 2015 heeft 
dit geresulteerd in een Europese aanbesteding met betrekking tot het hergebruik van vloerbedekking en 
raambekleding. Hierbij vroeg IenM de markt ‘verder te gaan dan normaal’. De oplossing voor duurzame 
verwerking van de oude vloerbedekking was niet het bekende: ‘afvoeren naar de oorspronkelijke fabrikant’. 
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Het tapijt werd in plaats daarvan gedoneerd aan een sociaal-maatschappelijke organisatie en via hen 
hergebruikt op een andere locatie. Bijkomende ‘winst’ is dat de inschrijvers die dit keer niet wonnen, 
worden gestimuleerd om beter na te denken over duurzaamheidsaspecten bij een volgende aanbesteding. 
Binnenkort formuleert het ministerie algemeen beleid rond circulair inkopen, waarmee alle IenM-onder-
delen aan de slag kunnen. 

 Slim, Slimmer, Slimst 

De plastic kringloop sluiten
Plastic zwerfafval opruimen, hergebruiken en – nog liever – voorkomen. Dat is het doel van het Keten
akkoord Kunststof Kringloop, onderdeel van het VANGprogramma, voorloper van het rijksbrede 
programma Circulaire Economie. De overheid wil samen met bedrijven, kennisinstellingen en andere 
maatschappelijke partijen de plastic kringloop te sluiten. Doel is niet alleen het milieu te sparen, maar 
ook kosten te besparen, bedrijvigheid te stimuleren en banen te creëren. Binnen én buiten Nederland. 
Het Ketenakkoord brengt partijen samen, stimuleert innovaties en vergroot het bewustzijn in de 
samenleving. Projecten zoals de Noordzee Ocean Cleanup, WasteBoards en Watertapkranen dragen 
hieraan concreet bij.

Ketenakkoord Kunststof Kringloop
Het Ketenakkoord Kunststof Kringloop verbindt maatschappelijke initiatieven, bedrijven, kennisinstellingen 
en overheden met elkaar in een gezamenlijk traject. Zo’n 90 partijen zijn aangesloten. Samen verkennen 
zij hoe zij elkaars doelstellingen kunnen versterken.

‘Alle kleine stappen helpen’, vertelt Henny de Jong (beleidsmedewerker duurzaamheid, IenM), mede-
verantwoordelijk voor de uitwerking van dit Ketenakkoord. ‘Samen dragen we bij aan de oplossing van 
het totale probleem. Hoe kunnen we slimmer plastics inzamelen? Hoe verbeteren we de kwaliteit van 
recycling? En hoe ontwerp je artikelen en processen zodanig dat het later makkelijker is om plastic 
producten te recyclen? Bedrijven én burgers moeten expliciet om gerecycled materiaal gaan vragen.  
We laten zien dat plastic waarde heeft, dat we er ook als zodanig mee moeten omgaan, en het dus niet 
meer als ‘afval’ moeten zien.’ 

Arnoud Passenier (ketenregisseur duurzame innovaties, IenM) vult aan: ‘Tot nu boekt het Ketenakkoord al 
diverse resultaten. Er zijn guidelines ontwikkeld voor ontwerpers van kunststof producten. Partijen maakten 
samen al concrete gerecyclede kunststof producten met de juiste specificaties. Hierdoor worden nu in de 
hele wereld volledig gerecyclede bakken voor bagageafhandelingssystemen op luchthavens toegepast. 
Verder werken ketenpartijen momenteel acht nieuwe icoonprojecten uit. 

De resultaten worden op 8 en 9 december 2016 gepresenteerd op de ‘EU conference on plastics’ in Rotterdam. 
Daar worden de issues besproken die ons weerhouden om de keten echt te sluiten. De oplossingen worden 
aangeboden aan de Europese Commissie die deze input kan gebruiken voor de Europese ‘Strategy on Plastics’ 
(eind 2017), om zo een fundamentele verandering door te voeren op de Europese kunststofmarkt.’

Ocean Cleanup verkiest ruime sop
The Ocean Cleanup, een initiatief van de 22-jarige Boyan Slat, voert – 23 kilometer uit de kust van 
Scheveningen – een test uit met een zuiveringsinstallatie voor plastic zwerfafval (plastic soup). Deze zomer 
werd het 100 meter lange prototype geplaatst, waarmee het op grote schaal mogelijk wordt plastic op te 
vissen uit onze zeeën en oceanen. 

Het is de eerste keer dat een dergelijke proef in open wateren plaatsvindt. ‘Wat begon als een klein project 
is uitgegroeid tot een mega expeditie’, aldus Slat. Als middelbare scholier werd hij al gegrepen door het 
thema van de plastic soep. Zijn TEDx-talk, als 18-jarige, waarin hij aankondigde het plastic afval in onze 
zeeën en oceanen te willen aanpakken, maakte diepe indruk. In 2013 werd The Ocean Cleanup opgericht. 
Vandaag de dag werkt een team van meer dan 50 personen – met heel veel ketenpartners – hierin samen. 
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De opstelling in de Noordzee zal één jaar lang worden getest. Zo krijgt het prototype alle seizoenen, en dus 
ook de sterke getijden, mee. Slat: ‘De omstandigheden waarmee de opstelling hier in de Noordzee te 
maken krijgt, komen in nog geen honderd jaar voor in de Pacific.’ Sensoren meten of de bewegingen van 
de drijvende barrières zich net zo gedragen als vooraf is berekend en of ze bestand zijn tegen extreme 
weersomstandigheden. 

Volgens de plannen komt er in 2020 een plasticvanger van 100 kilometer lang te liggen in de Grote Oceaan 
tussen Californië en Hawaï. Hiermee zou, volgens Slat, ongeveer de helft van de plastic soep in dat deel 
van de oceaan kunnen worden opgeruimd.

Skaten op plastic doppen
Drie festivals werden deze zomer niet geteisterd door hopen plastic flessendoppen op het feestterrein. 
Daar werden namelijk alle doppen verzameld en in een mobiele bakkerij omgeturnd tot heuse skateboards, 
de zogenoemde WasteBoards. De tour langs de drie festivals was een actie van Pluk, de campagne van 
Duurzaam Doen.

Op elk festival kon je via Pluk een WasteBoard winnen mét handtekeningen van dj’s die op het festival 
draaiden. Het idee kwam van Marius Smit, ook bekend van de Plastic Whale Foundation.
‘Het idee komt eigenlijk uit het netwerk van Plastic Whale, waarmee ik plastic afval inzamel uit de 
Amsterdamse grachten voor hergebruik. In eerste instantie was ik sceptisch. Maar toen een prototype 
werd opgeleverd, raakte ik erg enthousiast. Dit is hét antwoord op het afvalprobleem waarmee veel 
festivalorganisatoren rondlopen, dacht ik.’

‘De mobiele bakkerij werd geplaatst in een zeecontainer en het festivalterrein opgereden. De doppen 
werden vervolgens verzameld, in een mal gelegd en in korte tijd ‘omgebakken’ tot een heus WasteBoard. 
Door de doppen in een bepaald motief te leggen, ontstaan prachtige patronen. Niet alleen cool om te 
zien, zo’n bord. Ook een prettige manier om bewustwording te kweken onder festivalbezoekers, best een 
moeilijke doelgroep.’

De meer dan 700 jaarlijkse festivals, met 21 miljoen bezoekers, kunnen veel bijdragen aan het terugdringen 
van de milieubelasting. De Green Deal Afvalvrije Festivals, waar acht grote evenementen bij aansloten, 
draait om het voorkomen van (zwerf)afval , afvalscheiding en recycling op festivals. 

Pluk lanceert, naast de WasteBoard-actie deze zomer, ook een nieuw platform. Onder de vlag van 
Duurzaam Doen wil Pluk hiermee mensen structureel verleiden tot duurzame(re) keuzes.

Watertappen voorkomt CO₂uitstoot
Niet alleen het opruimen van plastic afval, ook het voorkomen ervan staat centraal in het Ketenakkoord. 
Drinkwaterbedrijf Dunea is een van de partijen die op openbare plaatsen, waar geen drinkwater voorhanden 
is, tapkranen plaatst. Zo krijgen mensen toegang tot drinkwater én wordt CO₂-uitstoot door productie  
en vervoer van nieuwe flesjes, voorkomen. 

Onderzoeksbureau Pré vergeleek, in opdracht van de Consumentenbond, kraanwater en flessenwater op 
broeikasgassen. Hieruit bleek dat een liter bronwater in een petfles maar liefst 500 keer meer CO₂-uitstoot 
veroorzaakt dan een liter kraanwater. Er valt dus veel CO₂ te besparen als mensen niet langer flesjes water 
kopen (en vervolgens weggooien), maar recyclebare flesjes bij een watertappunt steeds opnieuw vullen 
met koel, lekker én gezond drinkwater. 

Dat is een besparing die per tapkraan zomaar kan oplopen tot 5.000 kilo CO₂ per jaar. De gemeente betaalt 
de tapkraan en een eenmalige aansluitbijdrage. Dunea plaatst vervolgens de kraan, verzorgt het onderhoud 
en verwijdert de tapkraan, voorafgaand aan de vorstperiode. 

Dunea heeft al sinds jaar en dag openbare tapkranen staan op plaatsen waar in de directe omgeving  
geen drinkwater voorhanden is, zoals in de duinen. Als het aan Dunea ligt, hebben in 2016 alle achttien 
gemeenten in haar voorzieningsgebied tenminste één openbare tapkraan op een strategische plek. 
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 Samenwerken aan… 

Minder regels, meer kwaliteit
Dit voorjaar heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Omgevingswet. Vorig jaar stemde de Tweede 
Kamer al in met de wet, die een streep zet door complexe en versnipperde regelgeving. 
In de Omgevingswet worden 26 bestaande wetten opgenomen. Het aantal Algemene Maatregelen 
van Bestuur wordt teruggebracht van 120 naar 4. Deze vermindering van regels moet leiden tot meer 
kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers, kortere procedures  
en minder onderzoekslasten.
Vier mensen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de wet komen aan het woord: een wethouder, 
de directeur van een stichting die opkomt voor natuur en milieu, een Kamerlid en de programma
directeur Eenvoudig Beter bij het ministerie van IenM.

Een aanwinst voor natuur en milieu
‘Mijn betrokkenheid bij de totstandkoming van de Omgevingswet dateert van het beginstadium.  
Toen was nog ongewis welke kant het op zou gaan. In 2011 ben ik toegetreden tot de commissie Milieu, 
Energie en Duurzaamheid. Een van de vijf adviescommissies die waren ingesteld om de politiek en de 
ambtenaren die zich met de wet bezighielden, gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. Ik vertegen-
woordigde in de commissie een aantal organisaties op het gebied van natuur en milieu. Zo konden we  
op die terreinen met een eenduidig advies komen. 

Als milieuorganisaties zaten we snel op één lijn. We zijn allemaal deskundig en kwamen er in goed overleg 
uit. In principe kan de Omgevingswet een aanwinst zijn voor wie begaan is met het milieu en de natuur. 
Niet langer versnippering, maar een integrale benadering mét de ambitie om de leefomgeving te verbeteren. 
Door de Omgevingswet kunnen processen sneller gaan. Dat is ook nodig, want de komende 15 jaar moet 
er veel gebeuren om onze milieudoelstellingen te halen. Denk aan de plaatsing van windmolens, circulaire 
economie in de havens van Rotterdam en Amsterdam, de toepassing van geothermie. De Omgevingswet 
zal hierbij goed van pas komen. 

De wet is nu dan wel aangenomen door de Tweede en Eerste Kamer, maar de uitvoeringsregelgeving is 
natuurlijk cruciaal. Ik hoop dat goed zal worden vastgehouden aan het principe van de integrale benadering. 
In de uitvoeringsregels moet duidelijk zijn wat de omgevingswaarden zijn voor bijvoorbeeld bodem en 
andere onderdelen van onze leefomgeving. En op welke manier we het instrumentarium van de wet 
kunnen inzetten. Ik ben heel benieuwd of het zal slagen.’

Tjerk Wagenaar 
directeur, stichting Natuur & Milieu

Burgers kunnen meepraten in de planfase
‘Ik ben vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de G32 gevraagd mee te denken over 
de ontwikkeling van de Omgevingswet. Wat mij aantrekt, is dat het gaat om een nieuwe manier van denken. 
De Omgevingswet biedt burgers de mogelijkheid om meteen aan de voorkant van de planfase mee te 
praten. De komende jaren moeten gemeenten die omslag maken: samen met de samenleving de inrichting 
van de leefomgeving bepalen.

Het instrumentarium voor de ruimtelijke ordening was hard aan verandering toe. Kijk naar Lelystad, deze 
gemeente is op de tekentafel ontworpen. Waarbij de overheid het voor het zeggen had. In de huidige 
situatie kunnen verschillende belangen dikwijls niet integraal worden gewogen. Met de Omgevingswet 
kan dat straks wel. Dat is ook de kerntaak van bestuurders.

Ik hoop dat de twee aankomende verkiezingen, voor de Tweede Kamer (2017) en voor de gemeenteraad 
(2018), geen roet in het eten zullen gooien voor de invoering van de Omgevingswet. In beide Kamers was 
er natuurlijk draagvlak voor de wet, maar op gemeentelijk niveau loop je de kans dat wethouders het 
doorschuiven naar hun opvolger. Dat zou ik jammer vinden, dan doen we onszelf ook tekort.
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Er moet wel genoeg tijd zijn voor de invoering van de Omgevingswet. Er zijn nog diverse hobbels op juridisch 
en uitvoeringsvlak. Het is natuurlijk een megaoperatie, vergelijkbaar met de decentralisaties in het sociaal 
domein van de afgelopen jaren. En net als daar, gaat het bij de Omgevingswet uiteindelijk ook om mensen. 
Alleen wat minder direct en wat meer op de langere termijn.’

Jop Fackeldey,
wethouder financiën, economie en wonen, gemeente Lelystad 
voorzitter Fysieke Pijler Stedennetwerk G32

Raamwerk zit logisch in elkaar
‘Het verbaast mij niet dat de Omgevingswet dit voorjaar vrij geruisloos in de Eerste Kamer is aangenomen. 
Het is een waanzinnig brede wet. Met het risico dat iedereen gaat winkelen bij de behandeling ervan.  
Wat dan weer ten koste gaat van de samenhang. Desondanks vond ik het een heel erg inspirerende 
wetsbehandeling. Je merkte aan de minister dat zij zelf ook graag de diepte in wil over dit onderwerp. 
Bovendien had ze er een goed team opgezet en was er uitgebreid geconsulteerd en proefgedraaid.  
Het plenaire debat begon dus niet bij nul.

Ik vind dat het raamwerk van de wet logisch in elkaar zit en de route richting Invoeringswet laat toe dat  
je voortschrijdend inzicht en zich opbouwende jurisprudentie meeneemt. Dat lijkt me verstandig. 

Vanuit mijn portefeuilles voel ik mij erg betrokken bij de totstandkoming van deze wet. Groot risico is dat 
er (te) sterk wordt uitgegaan van vertrouwen en het realiseren van win-win situaties. Zo zit de wereld niet 
in elkaar. Zeker niet in Nederland, waar not-in-my-backyard toch regeert. Je moet ook grenzen stellen ten 
bate van de leefbaarheid. Kwaliteit van lucht, bodem en (drink)water zijn essentieel. Toezicht en handhaving 
moeten goed geregeld zijn. En niet schuren met de Omgevingswet, omdat verantwoordelijkheden niet 
goed zijn afgestemd. 

Zelf ben ik erg blij met mijn amendementen, die een relatie leggen tussen de Omgevingswet en gezond-
heid. Het ontbreken hiervan heeft ons behoorlijk opgebroken in de Q-koorts kwestie. Ook ben ik blij dat 
BRZO-bedrijven gedwongen kunnen worden om over te stappen op de best beschikbare technieken. 
Verder moet zo’n wet gaan leven bij de bevolking. Dat kan lukken, als je het afwegingskader in spelvorm 
giet. En ruimte biedt aan experimenten in het gemeentelijk omgevingsplan.’

Eric Smaling
kamerlid SP, Portefeuillehouder verkeer, milieu, energie, water en ruimtelijke ordening

We hebben in openheid samengewerkt
‘De belangrijkste winst van de Omgevingswet? Het brengen van samenhang in de visies, plannen en 
besluiten in de leefomgeving. In de Omgevingswet staan alle kerninstrumenten voor de omgeving, voor 
de verschillende overheden, bij elkaar. Hierdoor, en door toepassing van een harmonisatieslag, vermindert 
de complexiteit aanzienlijk. 

Het wetgevingsproces van de Omgevingswet onderscheidt zich van andere wetgevingsprocessen omdat 
we vanaf het begin in alle openheid met alle betrokken partijen hebben samengewerkt. Meestal gebeurt 
dit veel meer in de beslotenheid van een ministerie. Ik denk ook dat we een zeer grote bereidheid tot 
onderhandelen hebben getoond, zelfs nadat het wetsontwerp al in de Ministerraad was geweest. Aan de 
andere kant hebben we de werkwijze om tot deze wet te komen zeer strak georganiseerd. Iedereen heeft 
baat bij zo’n strikte marsroute: het geeft duidelijkheid en het wordt een cultuur om deadlines ook echt  
te halen.

Inmiddels hebben heel veel mensen bijgedragen aan de totstandkoming van de Omgevingswet. In het 
programma Eenvoudig Beter hebben we geprobeerd veel mensen van buiten – van gemeenten, provincies, 
waterschappen – naar binnen te halen, zodat we van hun ervaring konden profiteren. Dat is aardig gelukt. 
Het was, door de vele mensen die tijdelijk bij ons kwamen werken, een duiventil. Maar de opgave van de 
Omgevingswet bindt ons.
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Ik denk niet dat er nog een kink in de kabel komt. We zitten goed met het juridische spoor: de Omgevingswet 
is een goede wet geworden. Natuurlijk kan een nieuw kabinet een ander accent leggen, maar het draagvlak 
in beide Kamers was breed. Ik zie het met vertrouwen tegemoet.’

Edward Stigter
directeur programma Eenvoudig Beter
trekker Omgevingswet, IenM


