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 CRA:  Advies College van Rijksadviseurs over de Omgevingswet 

 José van Campen: ‘Urgentie, verleiding en gereedschap. Mogelijkheden en beperkingen van de 
Omgevingswet voor lokaal en provinciaal ruimtelijk kwaliteitsbeleid’. 

 Flip ten Cate: ‘Mooiwaarts naar de Omgevingswet’ 

 Edward Stigter: ‘De Omgevingswet in wording’ 
De documenten zijn te vinden op http://arch-lokaal.nl/bouwmeesters-over-omgevingsrecht/ 
 
De Omgevingswet schept randvoorwaarden voor het beoordelen en borgen van ruimtelijke kwaliteit 
en stelt zo min mogelijk verplicht. Hoe wordt beoordeeld en geborgd laat het rijk aan de decentrale 
overheden over. Of gemeenten bijvoorbeeld gebruik maken van bestaande instrumenten zoals een 
welstandscommissie, bepalen zij voortaan zelf.  
 Uit het onderzoek van Atelier ZZ - het werkprogramma dat Architectuur Lokaal uitvoert voor het 
AAARO werkprogramma Opdrachtgeverschap en Omgevingsrecht - komt naar voren dat afstemming 
van ontwerpopgaven tussen provincies en gemeenten slecht verloopt. De bouwmeesters hebben 
behoefte aan verduidelijking over de verplichtingen van de gemeenten. De wet geeft gemeenten een 
belangrijke rol, maar het opstellen van een visie is facultatief. Provincies worden wel verplicht 
gesteld om een visie op te stellen. 

De bouwmeesters constateren dat de wet blijk geeft van bescherming versus ontwikkeling, 
waarbij bescherming een voorkeurspositie heeft. De opvatting van het rijk dat ruimtelijke 
ontwikkeling tot stand komt door de flexibiliteit van de wet vinden zij wel erg optimistisch. De 
stedenbouwkundige opgave wordt niet meer herkend wanneer het denken over de stad, de 
structuren en nieuwe ontwikkelingen binnen de gemeenten verdwijnt. De gemeentelijke afdelingen 
stedenbouw worden wegbezuinigd, maar het kwaliteitsstreven is geen kwestie van een enkele 
beroepsgroep. Hoe kunnen de bestuurders worden overtuigd van het brede maatschappelijke belang 
van hoogwaardige ruimtelijke kwaliteit? 

De bouwmeesters hebben behoefte aan verplichtingen in de wet die kwaliteit borgen en noemen 
de verplichting van het toetsbaar maken wenselijk. Maar wat niet meer verplicht gesteld is moeten 
de bouwmeesters zelf doen. Zij hebben een cruciale plaats binnen het overheidsapparaat van 
waaruit zij een cruciale rol vervullen. Het is immers niet vanzelfsprekend dat gemeenten en 
provincies zelf het belang van ruimtelijke ontwikkeling van hoge kwaliteit en van kwaliteitsborging 
onderstrepen. Dat maakt een visie op lokaal niveau onmisbaar. Het bevorderen van creativiteit  is 
echter niet wettelijk afdwingbaar.  

Er moet vertrouwen in de wet worden georganiseerd en er moet naar nieuwe mechanismen 
worden gezocht. Stimulansen en voorbeelden kunnen gemeenten aanzetten tot kwaliteitsambities. 
Het inzetten van kwaliteitsteams, die aan het begin van het proces staan en belangen afwegen, kan 
effectiever zijn dan welstandscommissies. Bestuurders kunnen worden bediend met adviezen om nut 
en noodzaak van het opnemen van kwaliteit als ‘regel’ in te zien. De wet schept ruimte voor integrale 
aanpak, waarbij initiatief en kwaliteit verbonden kunnen worden. Daarover kunnen zij worden 
geadviseerd. De wet bevat geen voorwaarden waaronder geadviseerd moet worden. Professionele 
en transparante advisering kan met een paar kleine condities worden bevorderd, maar het zou 
onwenselijk zijn als er allerlei sectorale commissies zouden ontstaan. Het is ouderwets sectoraal 
denken om alleen de monumentencommissie te verplichten. Maak er liever een Omgevingsteam van 
met minimale taak om over d erijksmonumenten te adviseren.  

http://arch-lokaal.nl/bouwmeesters-over-omgevingsrecht/


Het gesprek over het belang van ruimtelijke kwaliteit moet worden georganiseerd. De 
bouwmeesters kunnen effectief zijn door het gesprek aan te gaan, door persoonlijke aanwezigheid 
en door overtuigingskracht. Er moeten goede evaluaties worden gemaakt, lessen worden getrokken 
uit eerdere plannen en niemand moet zich verschuilen achter oordelen van experts. Niet alleen de 
initiatiefnemers, ook de invloed van de gebruikers moet worden betrokken. Wanneer regels worden 
afgeschaft zullen mensen zelf regels ontwikkelen. Het netwerk van bouwmeesters zou de jongere 
generatie, die sterk vanuit verleiding werkt en de gebruikers nadrukkelijk opzoekt, moeten betrekken 
bij haar discussies.  
 
De tweets 

 Verankeren lokale #omgevingsvisie bescherming van beroepsgroep? Alsof gezondheidszorg is om 
artsen te beschermen @edwardstigter @ArchLokaal 

 @edwardstigter is gevoelig voor idee van Team #Omgevingswet ipv monumenten commissie zegt 
hij tegen #stadsbouwmeesters @ArchLokaal 

 EgbertStolk @tudelft: "Betrek jonge bureaus bij #Omgevingswet. Zij begrijpen kansen en 
mogelijkheden van deze tijd heel goed!" #Reactivate @ArchLokaal 

 Flip ten Cate: "Je kunt inspiratie niet bij wet afdwingen, maar het gesprek over kwaliteit wel. Regel 
dat!" #Omgevingswet #stadsbouwmeesters 

 Flip ten Cate: "Stel Team Omgevingskwaliteit verplicht ipv Monumentencommissie" 
#Omgevingswet @edwardstigter #stadsbouwmeesters 

 Flip ten Cate: "#Omgevingswet schept ruimte voor kwaliteit die er nu vaak niet is" @ArchLokaal 
#stadsbouwmeesters 

 Wytze Patijn: "Ruimtelijke kwaliteit is niet "een beroepsgroep", is een maatschappelijk belang, 
moet geregeld" @edwardstigter #Omgevingswet 

 #Omgevingswet moet vastleggen hoe gemeentelijk ruimtelijk advies wordt georganiseerd, zegt 
José van Campen @ArchLokaal #stadsbouwmeesters 

 Misschien moet beroepsgroep beter uitleggen waarom ruimtelijke kwaliteit belangrijk is?, vraagt 
@edwardstigter @ArchLokaal 

 @edwardstigter is naïef als hij denkt dat gemeenten vrijwillig #omgevingsvisie gaan maken, denkt 
Max van Aerschot. @ArchLokaal 

 @IndiraSEdward Stigter zegt: Gaat om vertrouwen in andere overheden, zelfbewustzijn en niet 
schieten in regelreflexen uit wantrouwen. Helpt uiteindelijk niet. 
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