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Inleiding 
 

De omgevingswet komt eraan. Het wetgevingstraject en de voorbereidingen  van de imple-
mentatie van de Omgevingswet lopen in hoog tempo. Steeds meer gemeenten nemen 
maatregelen ter voorbereiding op de fundamentele aanpassingen van het omgevingsrecht.  
Veel gemeenten zijn al onder de Crisis- en herstelwet aan de slag gegaan om te experimen-
teren met nieuwe wettelijke mogelijkheden. 

Medio 2015 hebben de koepels Rijk, VNG, IPO en Unie van Waterschappen het bestuurs-
akkoord ondertekend over de invoering van de Omgevingswet. Het bestuursakkoord heeft 
als doel de gezamenlijke koers te bepalen voor de implementatie van de wet. 
 
De Omgevingswet biedt ruimte aan initiatieven van onderop, voorkomt onnodige proces- en 
onderzoekslasten en maakt maatwerk en innovatie mogelijk. De Omgevingswet zal hierdoor, 
ook in financiële zin, baten hebben voor de ‘BV Nederland’. Er zijn nog geen afspraken ge-
maakt over de verdeling van de kosten en baten. In het bestuursakkoord is afgesproken dat 
er eerst aanvullend onderzoek moet worden verricht om scherper in beeld te krijgen wat de 
gevolgen van de nieuwe wet zijn voor het ‘huishoudboekje’ van gemeenten, provincies, wa-
terschappen en de Rijksoverheid.  
 
Begin 2016 zijn de onderhandelingen met minister Schulz Verhaegen en de koepels opge-
start om te komen tot een bestuursakkoord. De financiële onderzoeken over kosten en ba-
ten omgevingswet zijn samengevat in het Syntheserapport Omgevingswet (9-12-2015). In 
dit rapport worden de gevolgen (kosten- en baten) van wet- en regelgeving als pm posten 
benoemd, omdat de impact van de wet, uitgewerkt in onder andere vier AMvB’s, nog niet 
concreet is. 
 
Gemeenten hebben reeds praktijkervaringen opgedaan door onder de Crisis- en herstelwet 
te werken in de geest van de Omgevingswet. De inmiddels 100 Chw-projecten zijn een dui-
delijk signaal dat gemeenten de meerwaarde zien van de nieuwe regels. De praktijkervaring 
uit de pilots kunnen de kwaliteit van het financieel onderzoek verbeteren door inzicht te ge-
ven in de kosten- en batenverdeling. In dit document zijn een aantal voorbeelden met oog 
op de kosten en baten vanuit de praktijk weergegeven.  
 
Aanleiding 

• Financiële onderhandelingen over kosten en baten van de Ow; 
• afspraken tussen overheidslagen over kosten en baten; 
• financiële verkenningen vanuit marco-niveau (syntheserapport); 
• gemeenten met Chw-projecten zijn “ervaringsdeskundige”’; 
• uitwisseling lokale praktijkkennis is waardevol.  
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Praktijkverkenning 

In de ambtelijke werkgroep van de G32 zijn diverse gemeenten vertegenwoordigd die al 
werken in de geest van de Omgevingswet. Bovendien is er veel onderling contact met de 
G4, P10 en andere gemeenten die onder de Chw aan het experimenteren zijn. De Chw-
projecten lossen concrete knelpunten in het huidige stelsel op en zijn daarmee voorbeelden 
van de meerwaarde van de Omgevingswet. De Chw-projecten geven uitwerking aan de 
volgende verbeterdoelen van de wet: 

- Bestuurlijke afwegingsruimte; 

- uitnodigingsplanologie en organische ontwikkeling; 

- omgevingsplan met open normen en verlengde looptijd; 

- loslaten uitvoerbaarheidsvereiste en doorschuiven kostenverhaal; 

- verbreding reikwijdte fysieke leefomgeving; 

- participatie vroeg in het proces. 

De verkenning van een aantal Chw-projecten is slechts indicatief en kwalitatief van aard. De 
kosten en baten op basis van de praktijkervaring geven een indicatie met betrekking tot de 
bovengenoemde verbeterdoelen. Het onderzoek speelt een waardevolle aanvullende rol in 
de onderhandelingen over de kosten en baten. 
 

Disclaimer 
De resultaten van de praktijkverkenning zijn niet representatief. De informatie van de pro-
jecten in de bijlage is gebaseerd op de gemeentelijke inbreng. De gegevens worden in het 
kader van de onderhandelingen Ow en voor informele kennisuitwisseling ter beschikking 
gesteld. De gegevens zijn vertrouwelijk van aard. De informatie is onder voorbehoud be-
stuurlijke goedkeuring. 

 
Praktijkverkenning in steekwoorden: 

• Kwalitatief onderzoek op basis van inbreng per gemeente; 
• geen volwaardig MKBA gebiedsontwikkeling i.v.m. korte doorlooptijd; 
• kosten i.v.m. planologisch kader; 
• niet representatief voor alle effecten van de Ow. Het dient met name ter indicatie 

van de volgende aspecten: participatie, bestuurlijke afwegingsruimte, integrale be-
nadering en verbreding van de reikwijdte. 
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Onderzoeksvragen 
 
 
 
Het onderzoek is gericht op de volgende drie onderzoeksvragen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proces en afbakening  

Het praktijkgerichte onderzoekstraject heeft een doorlooptijd van 3 weken en is te beschou-
wen als een quick-scan. Gemeenten hebben naar eigen inschatting het projectformulier 
ambtelijk ingevuld en per mail opgestuurd. In verband met de korte doorlooptijd van het on-
derzoek zijn niet alle 100 Chw projecten benaderd, maar is er een gerichte uitvraag gedaan 
naar een aantal gemeenten. De volgende groepen zijn gevraagd om praktijkvoorbeelden in 
te brengen: gemeenten van de G32 (werkgroep Omgevingswet), G4 en P10 (via VNG). De 
deadline van het onderzoek is 23 februari 2016 in verband met de voortgang en planning 
van het onderhandelingstraject.  
 
De conclusies zijn tot stand gekomen op basis van discussie tussen vertegenwoordigers 
vanuit de gemeenten Breda, Deventer en Zaanstad.  

 
1. Wat zijn de kosten in verband met het planologische kader van het Chw-

project in vergelijking met de oude werkwijze onder de Wro?  
- Kosten integraliteit en maatwerk; 
- planologie en onderzoeken, experts, participatie en communicatie; 
- inschatting incidentele meerkosten i.v.m. nieuwe werkwijze (pilot); 
- samenwerking met andere partijen; GGD 
- inschatting reguliere werkwijze, zonder Chw-projectstatus.  

 
2. Wat is de meerwaarde van het Chw-project?  
- Baten door integraliteit (wegvallen van afzonderlijke nota’s); 
- verwachte baten Digitaal Stelsel (b.v. hergebruik onderzoek); 
- ruimtelijk, economisch, financieel en organisatorisch, politiek, maatschappelijk; 
- zijn er financiële baten voor de gemeente? In welke vorm? (Grex, kostenver-

haal, OZB, leges). 
 

3. Bij welke instantie liggen de kosten en bij wie komen de baten te liggen? 
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Praktijkvoorbeelden 

In totaal hebben acht gemeenten aan het onderzoekstraject meegedaan.  
• Omgevingsplan Rijnhaven oost in Alphen aan de Rijn 
• Gemeente Asten, Geurvisie en –verordening 
• Omgevingsplan Buitengebied Boekel 
• Omgevingsplan Breda Zuidwest 
• Omgevingsplan Stedelijk gebied Deventer 
• Omgevingsplan Luchthaven Twente, Enschede 
• Omgevingsvisie Hart van Holland, regionale samenwerking 
• Omgevingsplan Hembrug, Zaanstad 

De projectbeschrijvingen en de verkenning van de kosten en baten per project zijn opgeno-
men in de bijlage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaart: Praktijkvoorbeelden onderzoek 
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Conclusies  

Aan de verkenning van praktijkvoorbeelden kunnen de volgende voorzichtige conclusies 
worden verbonden. Hoewel het aantal van de projecten die onderzocht zijn beperkt is, zijn er 
een aantal rode draden die zich duidelijk aftekenen. Hieronder wordt ingegaan op de con-
clusies van het praktijkonderzoek 
 
Diversiteit en rijkdom aan lokale praktijkervaringen 
Gemeenten verschillen van elkaar en de Omgevingswet geeft ruimte om maatwerk in de 
context van de lokale situatie te leveren. Het onderzoek geeft dan ook het beeld van ver-
schillende uitdagingen voor de fysieke leefomgeving. Globaal kunnen er vier categorieën 
worden onderscheiden, die onderling raakvlakken hebben: 

• Ontwikkel- en transformatiegebieden: Omgevingsplan Rijnhaven Oost, Omgevings-
plan Hembrug, Omgevingsplan luchthaven Twente 

• Experimenten met de verbrede reikwijdte als alternatief op een regulier bestem-
mingsplan: Omgevingsplan Deventer, Omgevingsplan Breda Zuidwest, Omgevings-
plan buitengebied Boekel, Asten geurvisie en geurverordening  

• Omgevingsvisie; regionale omgevingsvisie Hart van Holland 
 
Experimenteren in de geest van de Omgevingswet kost tijd en geld 

• De pilots kosten meer dan een reguliere aanpak onder de Wro. De hoeveelheid 
extra kosten is afhankelijk van het type plan, de eigendomssituatie, de complexiteit 
van de opgave en het doel van de opgave (beheer of ontwikkeling). 

• Kenmerkend voor veel projecten is ook de langere doorlooptijd van een aantal pi-
lots, o.a. door innovatie en vernieuwing van aanpak en inhoud, maar ook door ken-
nisuitwisseling en overleg. Het experimenteren wordt in veel projecten gezien als 
meerwaarde met oog op de voorbereiding op de Omgevingswet. 
 

Kosten bij de gemeente en baten in de maatschappij 
• Alle bij dit onderzoek betrokken pilotgemeenten zien de baten van de nieuwe wet-

geving. Het betreft hoofdzakelijk maatschappelijk baten in samenhang met de 
fysieke leefomgeving en baten voor de organisatie in de vorm van kennis over de 
nieuwe werkwijze.  

• Aan de kostenkant worden vooral personeelskosten van een integrale benadering, 
de digitalisering en de extra vakexpertise/adviezen als extra kosten benoemd. Mo-
gelijke kostenbesparing wordt gezien door het doorschuiven van onderzoeken.  

• De inschatting en prognose van de kosten van een experiment zijn moeilijk te voor-
spellen. Er zijn veel aspecten die nog moeten worden uitgezocht en steeds tot extra 
kosten leiden. Gemeenten dekken de kosten vanuit reguliere werkzaamheden of via 
projectbegrotingen van ontwikkellocaties. Het kostenverhaal blijft in de onderzochte 
pilots een aandachtspunt. Financiële baten zijn enkel aanwezig wanneer de ge-
meente de ontwikkelgrond in eigendom heeft. Financiële baten komen regelmatig 
niet of slechts indirect terecht in de gemeentelijke begroting. 

 
Participatie is een structureel kostenpost  

• In alle projecten is participatie een belangrijk onderwerp en brengt in alle pilots extra 
kosten met zich mee.  
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• De participatiekosten zullen naar verwachting niet afnemen naarmate de werkwijze 
gestandaardiseerd is binnen een organisatie, omdat het omgevingsplan meer dan 
eerst een dynamisch instrument is dat blijft bewegen met de behoeften van het ge-
bied en de gebruiker. De, naar verwachting, regelmatige aanpassingen van het om-
gevingsplan hebben als gevolg dat structureel meer kosten gemaakt moeten 
worden voor participatie Het wordt een structurele kostenpost waarvan de baten, 
een groter draagvlak, niet in de gemeentekas terug zullen vloeien.   

• De participatiekosten zijn bovendien moeilijk in te schatten omdat deze afhankelijk 
zijn van het type plan en het type gebruiker van het gebied.  

• Participatie en communicatie dienen aan te sluiten bij de huidige informatiemaat-
schappij. In veel projecten is nog niet voorzien in digitale communicatie bijvoor-
beeld via sociale media of participatievormen waarbij apps worden ingezet. In 
Breda wordt hiermee geëxperimenteerd. 

 
Bestuurlijke afwegingsruimte en maatwerk is kostenverhogend 

• Met maatwerk zijn extra kosten verbonden. Enerzijds zijn er hogere kosten voor 
de participatie en de het besluitvormingsproces te verwachten, anderzijds moeten 
gemeenten veel kosten maken die (naar verwachting) pas bij de vergunningverle-
ning (deels) verhaald kunnen worden. 

• Het faciliteren van nieuwe ontwikkelingen kan voor veel extra kosten zorgen. Zo kan 
de ontwikkeling het gevolg hebben dat een (dure) plan-MER uitgevoerd moet wor-
den. Hierdoor ontstaan significante meerkosten. 

 
Pilots ten behoeve van gebiedstransformatie 

• De kosten worden gemaakt om transformatie/ontwikkelingen mogelijk te maken.  
• Voor deze ontwikkellocaties is het moeilijk een winstgevende grondexploitatie te 

realiseren, wat deze gebieden lastig te ontwikkelen maakt onder het huidige recht. 
• Een ontwikkelstrategie gericht op organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie 

kan helpen de transformatie op gang te brengen. Het omgevingsplan is hierin facili-
terend. 

• Opvallend is de langere looptijd van de pilots, startend van 2012 tot 2014.  
• Extra kosten vooral personeelskosten, adviezen en participatie. 
• Bestuurlijke afwegingsruimte wordt op gebied van milieunormen toegepast en is 

kostenverhogend. 
• De kosten blijken vooraf moeilijk in te schatten.  
• De pilots kosten meer geld dan de reguliere werkwijze, maar ze zijn noodzakelijk om 

het gebied te kunnen ontwikkelen. Het huidige recht volstaat niet. 
• De baten liggen vooral bij de ontwikkelaars en de grondeigenaren.  
• Verwacht wordt dat de kosten via het kostenverhaal vergoed kunnen worden. 

 
Pilots ten behoeve van de verbrede reikwijdte van de fysieke leefomgeving  

• De extra kosten zijn in deze pilots beperkt omdat er aangesloten wordt bij de regu-
liere wettelijke taak; het actualiseren van de bestemmingsplannen en de hiervoor 
reeds beschikbare middelen. 

• Hoewel beperkt ten opzichte van de transformatieplannen zijn ook hier extra kosten 
aanwezig, met name gelegen in de participatie, de verbrede reikwijdte, adviezen, 
inhoudelijke (integrale) afstemming. 

• Hoewel dit nu nog moeilijk in te schatten is, wordt verwacht dat ook het digitaliseren 
van het omgevingsplan veel kosten met zich meebrengt. Naast incidentele kosten is 
ook hier rekening te houden met structurele kosten. 
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• De pilots hebben verschillende doelen. Sommige pilots hebben een focus op het 
experimenteren met de verbrede reikwijdte en beperkt nieuwe ontwikkelingen 
toestan, terwijl andere pilots de balans zoeken tussen ontwikkelingen mogelijk ma-
ken en experimenteren met de verbrede reikwijdte.  

• De nieuwe aspecten van de verbrede reikwijdte zijn vaak al sectoraal uitgewerkt. De 
kosten zitten dan met name in het integraal afwegen en het verwerken hiervan in 
het omgevingsplan. Bijvoorbeeld het aspect gezondheid en de GGD. De GGD heeft 
al veel kennis en onderzoeken waardoor het niet per definitie nodig is voor de ver-
brede reikwijdte nieuw onderzoek uit te voeren. De aanwezige kennis en onderzoek 
zijn echter nog niet integraal afgewogen ten opzichte van de andere aspecten van 
de fysieke leefomgeving.  

• Het inventariseren, integraal afwegen en verwerken van alle verordeningen die 
raakvlakken hebben met de fysieke leefomgeving kost veel tijd en wordt vooraf on-
derschat door gemeenten.  

• De bestuurlijke afwegingsruimte in milieunormen wordt in Breda en Deventer niet 
opgezocht, waar de bestuurlijke afwegingsruimte wel wordt opgezocht zijn hiermee 
veel kosten verbonden.  

 
Omgevingsvisie 

• Creëren van draagvlak, het meekrijgen van de betrokken besturen en het afstem-
men met organisaties kost ongeveer de helft van het proces. Niet wordt duidelijk in 
hoeverre dit meer of minder is dan bij een regionaal opgestelde structuurvisie. 

• De extra kosten zitten met name in de participatie, het integrale werken en het expe-
rimenteren. 

• Vergeleken met de huidige structuurvisies is het regionaal opstellen van een omge-
vingsvisie niet standaard. Derhalve wordt ingeschat dat het regionaal opstellen van 
een omgevingsvisie extra kosten vereist ten opzichte van de huidige werkwijze.    

 

Schematisch overzicht: kosten en baten 
 
Kosten voor gemeenten “werken in de geest van de Ow” 
Kosten  Soort 
Nieuwe vormen van participatie ontwikkelen: participa-
tie aan de voorkant, nieuwe werkvormen en techniek 

Invoeringskosten, maar ook extra 
structurele lasten 

Aanvullend onderzoek/expertise: bijvoorbeeld ge-
zondheid, duurzaamheid, MER  

Invoeringskosten, maar ook extra 
structurele lasten 

Digitalisering met oog op Digitaal Stelsel 
 

Invoeringskosten, structurele kos-
ten, mogelijk op lange termijn 
(DSO gereed) minder kosten 

Personeelskosten: door integraal werken zijn er meer 
vakdisciplines betrokken 

Invoeringskosten, extra structure-
le kosten tot dat integratie van 
beleid in alle kerninstrumenten is 
opgenomen 

Experimenteren, kennis uitwisselen, aanvullend advies  Invoeringskosten 
Bestuurlijke afwegingsruimte (maatwerk) vraagt om 
extra onderbouwing en integrale afweging 
 

Invoeringskosten, maar ook struc-
tureel extra kosten 

Integratie van visies/beleid/programma/verordeningen; 
in het kader van de verbrede reikwijdte 

Invoeringskosten, extra structure-
le kosten tot dat integratie van 
beleid in alle kerninstrumenten is 
opgenomen. 
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Meer ‘’echte” samenwerking tussen overheidslagen en 
partners in de regio. 

Invoeringskosten, maar ook extra 
structurele lasten 

Langere looptijd i.v.m. participatie, complexiteit, maat-
werk 
 
 

Invoeringskosten, maar ook extra 
structurele lasten 

 
 
Baten van “werken in de geest van de Ow” 
 
Maatschappelijke baten Wie 
Verbetering van de kwaliteit fysieke leefomgeving door integratie 
van beleid en mogelijkheid van maatwerk: bijvoorbeeld in het lan-
delijk gebied (geur en wonen) 

Maatschappij 

Transformatie en herstructurering wordt makkelijker door nieuwe 
instrumenten (of pas mogelijk gemaakt). Investering in kwaliteit van 
het stedelijk weefsel.  

Maatschappij  

Ruimte is schaars. Er ontstaat letterlijk ruimte voor maatschappelij-
ke opgaven op het gebied van volkshuisvesting, ondernemerschap 
en het samenspel ervan door mogelijkheid tot maatwerk. 

Maatschappij  

Cultuurbreuk van technisch-juridische benadering naar gebied en 
gebruiker: de essentie waar het om gaat (à la keukentafel benade-
ring van het maatschappelijk domein). 

Maatschappij 

Eén centraal overzicht van alle regels voor de gebruikers. Minder 
verspilling door het delen van informatie en integratie van sectoraal 
beleid.  

Maatschappij 

Betere samenwerking van overheden en partijen in de keten Maatschappij 

 
Gemeentelijke baten; organisatorisch en financiën Wie 
Ervaring opdoen met de nieuwe wet en anticiperen op verandering 
omgevingsrecht. 

Gemeente 

Pilots laten tot nu toe nog geen financiële baten zien Gemeente  
Geen opbrengsten voor gemeenten, slechts kostenverhaal.  
Eventuele extra financiële baten enkel wanneer gemeente grond-
posities heeft. 

Gemeente 

 
Verwachte baten op gemeente niveau Wie 
Door integratie van beleid en verordeningen in de nieuwe kernin-
strumenten van de wet op termijn heldere kaders en overzichtelijk 
systeem. 

Gemeente 

Minder kosten voor onderzoek door verschuiving onderzoeksver-
plichtingen naar vergunningsaanvraag en delen van informatie. 
Baten op termijn. 

Gemeente  

Effecten op vergunning, handhaving en effecten van digitaal stelsel 
niet te overzien 

Gemeente 

 
 
 



 

 

Bijlagen 

• Omgevingsplan Rijnhaven Oost, gemeente Alphen aan de Rijn. 
• Geurvisie en geurverordening, gemeente Asten. 
• Omgevingsplan Buitengebied Boekel, gemeente Boekel. 
• Omgevingsplan Breda Zuidwest, gemeente Breda. 
• Omgevingsplan Stedelijk gebied Deventer, gemeente Deventer. 
• Omgevingsplan Luchthaven Twente, gemeente Enschede. 
• Omgevingsvisie Hart van Holland, regionale samenwerking, gemeente Leiden. 
• Omgevingsplan Hembrug, gemeente Zaanstad. 

 
 
 
 

Vertrouwelijke documenten 



Project: Omgevingsplan 
Rijnhaven Oost 
 

 

Gemeente:  
Alphen aan den Rijn 
 
Groote plangebied:  
24 ha 
 
Ligging:  
Binnenstedelijk 
 
Chw:  
10e de tranche, Artikel  
 
Chw-mogelijkheden:  
 
Artikel 7c lid 1 t/m 12 
 
 
Opgave:  
 
Transformatie bedrijventerrein naar gemengd 
woon/werk/recreatie 
 

 
Programma beoogd:  
 
Gemengd wonen, maximaal 600 woningen 
 
 
Projectstatus:  
Ontwerp bestemmingsplan verbrede reikwijdte ligt 
vanaf 28 januari 2016 ter inzage 
 
 

 
 
(Luchtfoto plangebied) 
 



 

Kosten planologisch kader 
 
 

Vraag: Wat zijn de kosten in verband met het 
planologische kader van het Chw-project in 
vergelijking met de oude werkwijze onder de 
Wro?  
 

Kosten planologie Chw-aanpak:  
 
2014/2015 € 220.000 Projectmanagement 

en opstellen ontwerp 
omgevingsplan 

2015 € 150.000 Milieuonderzoeken en 
externe adviezen 

2016 € 75.000 Prognose zienswijze 
beantwoorden en 
vaststellen 

Totale kosten € 445.000  
 
 
 

Inschatting incidentele meerkosten i.v.m. nieuwe 
Extra kosten betreffen vooral personeelsuren: 

• Extra kosten voor vergrote inzet specialisten intern en extern 
• Extra kosten door verkenning van programmatische grenzen van 

het omgevingsplan gericht op organische ontwikkeling 
• Extra kosten voor intern meenemen van raad en college maar ook 

het ambtelijk apparaat 
• Extra kosten voor meer overleg met overlegpartners zoals 

provincie 
• Extra kosten meenemen en informeren externe partijen 
• Extra kosten voor afwijkende besluiten en besluitvormingstraject 

• Extra kosten voor digitalisering 
• Extra kosten door presentaties en workshops 
• Extra kosten door maken gebiedsbeleid Rijnhaven Oost 
• Extra kosten door meer zienswijzen dan normaal, evt. beroep 

 
 

Kosten planologie onder vigerende wetgeving  
 

- Zonder CHW zou er waarschijnlijk een traditioneel 
bestemmingsplan zijn gemaakt met een groter plangebied, tevens 
verdeeld over de westelijke zijde van het oorspronkelijke 
bedrijventerrein Rijnhaven. Ca. 100.000 Euro 
 



Meerwaarde en baten 
Wat is de meerwaarde van het Chw-project?  
 
 
Meerwaarde algemeen; gemeente en andere partijen 

• Gemeente wordt op de kaart gezet door de nieuwe werkwijze 
• Omgevingsplan zet alle regels voor het gebied in één document 
• Het plan is meer flexibel door regels die door beleid worden 

uitgelegd 
• Plan vergt tot meer maatwerk/afstemming initiatiefnemer 
• Plan nodigt uit tot ontwikkelen omdat er veel mogelijk is, 

economische meerwaarde ontwikkelaars 
 
Meerwaarde planologisch kader gemeente 

• Iets minder onderzoekslasten bij vaststelling plan 
• Ervaring opdoen met de nieuwe werkwijze Omgevingswet 
• Voorsorteren op organisatieverandering 

 
Baten financieel  

• Alphen heeft geen grondposities in het gebied en voorziet geen 
baten. 

• Kostenverhaal is nog niet uitgekristalliseerd 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusies  
 
Bij welke instantie liggen de kosten en bij wie 
komen de baten te liggen? 
 
 
Kostendragers voor planologisch kader: 

- Gemeente draagt alle kosten, initiatief nemer moet bij vergunning 
soms meer onderzoek laten verrichten. Kostenverhaal is nog een 
risicofactor 

 
 
Baten van het project komen te vallen bij de volgende partijen: 
 

- Gemeente en maatschappij:  door het hebben van een actueel 
planologisch kader voor het gebied 

- Gemeente: door het ervaring opdoen met Ow 
 
 
 

Aanvullingen en eigen inzichten  
 
Het omgevingsplan zorgt ervoor dat in Rijnhaven Oost bedrijvigheid en 
wonen naast elkaar kunnen bestaan en als binnenstedelijke ontwikkeling 
op een organisch manier vorm gaat krijgen. 
 
 
 
 
 



Project: Asten 
Geurvisie en -verordening 
 

 

Gemeente:  
Gemeente Asten (landelijke gemeente in de Peel met 16.595 inwoners) 
 
Ligging:  
Landelijk gebied  

 
Opgave:  
Aanleiding was de geuroverlast van agrarische bedrijven direct ten zuiden 
van het dorp Heusden door de concentratie van intensieve veehouderijen 
(veel pluimvee en varkens) dat direct ten zuiden van de kern is gehuisvest 
en de vrees voor verdere toename van de schaalvergroting. Ook speelde 
mee dat dit gebied een overschrijding van de fijn stofnormen kent. Naast 
pogingen om de overlast tegen te gaan via gesprekken in de omgeving, 
hebben we onderzocht hoe we de fijn stofbelasting kunnen terugdringen 
en zijn we eind 2014 gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe 
geurverordening om op de langere termijn het woon- en leefklimaat te 
verbeteren. 
 
De afgelopen 2,5 jaarzijn dialooggesprekken met burgers, agrariërs met 
bedrijven die overlast veroorzaken, lokaal ZLTO-bestuur en dorpsraad 
Heusden gevoerd over geuroverlast en het terugdringen ervan. 
 

Projectstatus en –ambitie: 
De huidige stand van zaken is dat in feb. 2016 de gemeenteraad een 
ontwerp geurverordening heeft behandeld en deze ligt nu ter inzage. Hierin 
is voor Heusden en omgeving een strengere norm (0,5 op de kom en 5 
voor het buitengebied) opgenomen dan voor de rest van de gemeente (1 
voor de kom van Asten en Ommel en 10 voor het buitengebied).  

De geurgebiedsvisie die samenhangt met de ontwerp geurverordening is 
in nauwe samenwerking (dialoog) met ZLTO en dorpsraad opgesteld.  
Eerder bleek het niet of nauwelijks mogelijk te zijn om de fijn stofbelasting 
terug te dringen. We onderzoeken op dit moment samen met enkele 
andere gemeenten in deze omgeving en met ondersteuning van het 
Urgentieteam van de provincie NB of het mogelijk is om via het ruimtelijk 
spoor nieuwe knelpunten/overlast tegen te gaan. Dit onderzoek loopt nog. 
 

 
 
 
  



Kosten  
 
 

Vraag: Wat zijn de ambtelijke kosten voor het 
project?  
 

Gemaakte kosten: 
Kosten in de periode nov 2014 tot feb. 2016 
 Uren 

 
kosten 

Gebiedsprofilering 
Heusden 

89.396,00 Euro 
(gebaseerd op 89 
Euro per uur) 

Ambtelijke uren 
november 2014 t/m februari 
2016 
924,45 uur Milieu en RO 
80 uur communicatie 

 Niet gekwantificeerd diensten/capaciteit van het 
Urgentieteam van de 
provincie Noord-Brabant. 

- Personeelskosten: uren van twee milieuambtenaren en twee RO 
ambtenaren plus communicatieondersteuning. 

- Externe ondersteuning/advies via urgentieteam provincie Noord-
Brabant niet in rekening gebracht bij de gemeente  

 kosten  
gebiedsvisie met 
geurverordening tot  
ontwerpfase  

38.936,50 Euro Omgevingsdienst ZO 
Brabant 

faciliteren 
dialoogavonden  

7.657,78 Euro  gemeente Asten (excl 
capaciteit Urgentieteam) 
(huur zaalruimten en 
organisatie 
dialoogavonden) 

onderzoek 
terugdringen geur op 
locatie en algemeen 

11.452,40 Euro juridisch en technisch, 
excl capaciteit/kosten en 
urgentieteam 

Totaal gemaakt  147.442,73 Euro  

 

Verwachte kosten 
Wat komt er nog op ons (en Urgentieteam) af aan uren en kosten? 
 
 
Proceskosten en inhuur ODZOB om te komen tot een vastgestelde 
Geurverordening 
Kosten om huidige knelpunten/overlastlocaties op te lossen; 
Vertaling van de gezondheidsonderzoeken die in het voorjaar worden 
verwacht in het bestemmingsplan Buitengebied; 
Juridisch onderzoek hoe nieuwe knelpunten kunnen worden 
voorkomen via het RO-spoor. 
 
 

Inschatting incidentele meerkosten i.v.m. nieuwe 
werkwijze: 
Incidentele meerkosten € 108.506,23. De meerkosten zijn alle kosten 
minus de feitelijke kosten van de ODZOB voor het opstellen van de 
gebiedsvisie met geurverordening. 
 
 

Kosten planologie onder vigerende wetgeving  
 
Zonder Chw hadden we hetzelfde gedaan.  
 
  



Meerwaarde en baten 
 
 

Wat is de meerwaarde van het Chw-project?  
 
Meerwaarde algemeen; gemeente en andere partijen 

• Verbetering van de fysieke leefomgeving in het landelijke gebied 
• Mogelijk oplossen geurproblematiek, adequate regels voor geur 

(en straks fijnstof) 
• Voorkomen nieuwe knelpunten 
• Opbrengsten participatie: gedragen besluitvorming. Samen met de 

inwoners van Heusden is gezocht naar een verbetering van de 
situatie in Heusden 

 



Project: Omgevingsplan 
Buitengebied Boekel 2016 
 

 

Gemeente:  
Boekel 

 
Groote plangebied:  
31,42 km2 

 
Ligging:  
Gehele buitengebied van de gemeente Boekel, exclusief 

recreatiepark Boekels Ven 

 
Chw:  
11e tranche, Artikel 7c. 

 
Chw-mogelijkheden:  
Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, met betrekking op de 

fysieke leefomgeving. Invoering van instrumenten zoals 
'meldingsplicht', uitgesteld onderzoek of 
'gelijkwaardigheidsregels'. 

Langere doorlooptijd dan de huidige 10 jaar onder de Wro.  

 
Opgave:  
• Integraal omgevingsplan voor het gehele buitengebied maken 

waarin een goede en gezonde fysieke leefomgeving als 
uitgangspunt kan worden genomen. Mede gericht op:  

• minder regels, meer loslaten; 

• deregulering en vertrouwen als uitgangspunt; 
• integratie van alle aspecten rondom de fysieke leefomgeving in 

één ruimtelijk plan; 
• meer ruimte en flexibiliteit voor wenselijke ontwikkelingen; 
• waarborgen en verbeteren van de algemene 

omgevingskwaliteit. 

 
Programma beoogd:  
Er wordt geen concreet gemeentelijk programma / project met dit 
plan beoogd. 

 
Projectstatus:  
Voorontwerp Omgevingsplan is gepubliceerd voor inspraak. 
Vaststelling wordt voorzien voorjaar 2017  

 

 
(Luchtfoto plangebied) 
  



Kosten planologisch kader 
 
 

Vraag: Wat zijn de kosten in verband met het 
planologische kader van het Chw-project in 
vergelijking met de oude werkwijze onder de 
Wro?  
 

Kosten planologie Chw-aanpak:  
 
Kosten  Wro-plan Omgevingsplan 
Personeel 1.022 uren x € 78 =  

€ 79.700 
 

(1.200+720 uren) x € 78 =  
€ 149.800 

 
Participatie  € 0 
Communicatie   + € 5.000 
Onderzoek  + € 10.000 
Samenwerking  € 0 
Digitalisering  + € 20.000 
Juridisch  + € 8.000 
Besluitvorming  + € 10.000 
Afstemming  € 0 
Adviseur(s)  + € 52.000 

 
Onderbouwing: 
1. Boekel is een regiegemeente. Dat wil zeggen dat wij weinig 

vakspecialisten in huis hebben en deze kennis ingehuurd 
wordt, daar waar nodig. De gemeentelijke uren zijn primair die 
van de proces- en projectleider. Dit geldt echter in beide 
situaties. 

2. Onze twee primaire adviseurs werken op basis van een 50% 
afspraak. Ook zij investeren zelf 50% van de extra kosten voor 
het maken van het omgevingsplan. De extra investering voor 

het maken van een omgevingsplan is dus 2x zo groot als de 
gemeente Boekel aan hen afrekend. 

3. Interne werkgroep is vrijwel ongewijzigd t.o.v. een traditioneel 
plan. Wel zijn er meer mensen bevraagd in de inventarisatie en 
bij onderzoek. Beperkte extra capaciteit gevraagd. 

4. Voor het omgevingsplan is meer onderzoek in het kader van de 
MER nodig gebleken. Het betreft in ieder geval een extra 
onderzoekslast van € 10.000 voor de gemeente. 

5. Een buitengebiedplan is veelal conserverend en beoogd 
geen projecten tot uitvoer te brengen. Dit omgevingsplan is 
hoofdzakelijk een beleidsgericht plan en zal zich met de tijd en 
de dagelijkse praktijk verder (moeten) ontwikkelen. Hiervoor is 
vooral gezocht naar flexibiliteitsregelingen die in traditionele zin 
onder het visiegedeelte van een structuurvisie vallen 
(buitenplanse optie worden nu binnen het plan getrokken).  

6. Participatie vraagt beperkt extra aandacht. Dat is bij een 
buitengebiedplan doorgaans al van hoog niveau 

7. Samenwerking met overlegpartijen is intensiever geweest, 
maar in aanvaardbare proporties. Deels ook ingegeven dat 
bepaalde partijen alleen tegen betaling inzet willen leveren 
(GGD, Brabantse Milieufederatie, Veiligheidsregio, commissie 
m.e.r.) Dit is geen participatie, maar extra inhuur adviseurs in 
onze ogen en adviseurs kiezen wij liever zelf uit. Tevens een 
gemiste kans voor betreffende partijen. 

8. Digitalisering is een aanzienlijke kostenpost. Echt integrale 
omgevingsplannen kun je niet goed ontsluiten / lezen met de 
huidige IMRO standaarden. Hiervoor heeft Boekel een eigen 
raadpleegomgeving moeten laten maken met CROtec: € 
20.000 extra investering tov een normaal bestemmingsplan. 

9. Besluitvorming vooral in het voortraject extra geweest door 
extra benodigde middelen en bestuurlijk draagvlak voor het 
omgevingsplan, alsmede aanvraag Chw. Extra investering van 
60 uren en € 10.000 advieskosten. 



10. Naar verwachting extra uren en kosten voor inspraak, 
zienswijzen en beroep door verbrede reikwijdte en opzet 
omgevingsplan: € 8.000. 

11. Inhoudelijke afstemming: Veel extra uren nodig voor overleg 
met de extern adviseur(s) over wat er door sectorale regelingen 
nu bedoeld wordt en welke van strijdige regelingen prevaleert. 
Extra inspanning in uren en overleg (€’s) met de planschrijver. 
In Boekel gaat dit relatief snel door de kleine en compacte 
organisatie en snelle besluitvorming / knopen hakken. In 
andere gemeenten zal de belasting in uren en overleg zeker 
hoger liggen omdat men meer sectoraal en per departement / 
afdeling werkt c.q. is georganiseerd. 

12. Omdat er sprake is van een nieuw fenomeen is er bestuurlijk 
nadrukkelijk gekozen voor extra communicatie in het 
weekblad en op de website. Hier is extra in geïnvesteerd: € 
5.000 

13. Adviseur: onze hoofdadviseur heeft twee opdrachten en maakt 
onderscheid in kosten voor het Omgevingsplan en de 
traditionele opdracht. Tot aan de voorontwerpfase hebben zijn 
totaal voor € 52.000 extra kosten aan de gemeente berekend. 
Zijn hebben hier zelf een gelijke investering voor gedaan. Extra 
kosten voor het Omgevingsplan bedragen derhalve naast 
andere kosten ca € 104.000.  

 

Inschatting incidentele meerkosten i.v.m. nieuwe 
werkwijze: 
Gebaseerd op de werkelijke en ingeschatte nog te maken kosten voor het 
opstellen van een Omgevingsplan. Dit afgezet tegen de kosten die een 
traditioneel bestemmingsplan Buitengebied met zich mee zouden brengen. 
 
Naar inschatting is een aantal (nieuwe) kosten eenmalig en direct in 
verband te brengen met het nieuwe werken: 

- Digitalisering: geheel nieuw systeem moet opgezet worden 
en land straks waarschijnlijk in een landelijke viewer of 

standaard. Afhankelijk van de landelijke doelstelling., welke 
mij momenteel helemaal niet duidelijk is. 

- Het “omgevingsplan” zal aangevochten worden op de 
pilotstatus. Dit is geen structurele kostenpost (juridisch 
advies). 

- Extra communicatie en (intern en extern) overleg zal nu 
hoger zijn dan na wetswijziging. Dit zal afnemen naar 
normale proporties als we enkele jaren verder zijn na 
introductie van de Owet. 

 

Kosten planologie onder vigerende wetgeving  
 
Oorspronkelijke projectopdracht hoofdadviseur voor 
bestemmingsplan Buitengebied 2016 bedroeg € 75.000. 
 
Op dit moment zit bedragen deze kosten voor het Omgevingsplan 
alleen voor deze adviseur al € 127.000.  
 
Hierbij komen nog enkele andere, niet voorziene kosten die niet bij 
een bestemmingsplan aan de orde zouden zijn: Totaal ruim € 
140.000. Een stijging van 90% dus. 
  



Meerwaarde en baten 
 
 

Wat is de meerwaarde van het Chw-project?  
Invulhulp: dit is een inschatting van de deskundige met korte tekstuele 
toelichting, indien mogelijk ook financiële inschatting 
 
Meerwaarde algemeen; gemeente en andere partijen 
• Vooral politiek en maatschappelijk van meerwaarde: meer 

integraal toetsen en afwegen.  
• Beperkte economische meerwaarde door makkelijkere 

procedures bij nieuwe ontwikkelingen. Dit is alleen meerwaarde 
voor de burger  

• Gemeentelijke baten door integraliteit planologische kader en/of 
wegvallen van afzonderlijke nota’s zijn niet aan de orde zolang 
er nog geen sprake is van een echt Omgevingsplan voor de 
gehele gemeente. Voor ge bieden buiten ons 
Omgevingsplangebied moeten al die nota’s nog steeds in stand 
blijven en later nog eens aan de orde worden gesteld. Deze 
meerwaarde is in heel Nederland nog nergens geïncasseerd 
door een gemeente. 

• Geen financiële baten voor de Gemeente Boekel 
 
Meerwaarde planologisch kader gemeente 
De grootste meerwaarde zit in de integraliteit van de planvorming 
en toetsing. Hoewel dit nog altijd relatief blijft bij een pilotproject en 
zolang bepaalde sectorale wetten nog steeds niet worden voorzien 
op te gaan in de Omgevingswet. Bijvoorbeeld de gehele Wet 
milieubeheer.  
Een andere meerwaarde zit in het kunnen toetsen aan een breder 
kader dan alleen een “goede ruimtelijke ordening”. Met een 
“goede en gezonde fysieke leefomgeving” komen we al een heel 
eind verder richting een meer breder inzetbaar afwegingskader, 
vooral ook gericht op milieu en gezondheid. 

Conclusies  
 
Bij welke instantie liggen de kosten en bij wie 
komen de baten te liggen? 
 
 
Kostendragers voor planologisch kader: 

- Gemeente Boekel 
 
Baten van het project komen te vallen bij de volgende partijen: 

- Burgers en initiatiefnemers die willen ontwikkelen: zij zullen 
minder investeringen nodig hebben dan onder de oude Wro 
om ontwikkelingen te kunnen realiseren of vergunningen te 
kunnen krijgen. 

- Eigenlijk zijn er helemaal geen baten, maar slechts “minder 
kosten” 

 
 

Aanvullingen en eigen inzichten  
Dit Omgevingsplan is van geheel andere strekking dan enig ander 
Omgevingsplan, welke voor 99% gebaseerd zijn op projecten die tot 
concrete uitvoering van iets strekken. Dit is veel meer een 
beleidsmatig Omgevingsplan met een conserverend plan.  
 
Kosten en baten kun je dan alleen vanuit het gemeentelijk en 
maatschappelijk perspectief benaderen: wat kost zo’n 
bestemmingsplan en welke winst levert ons dit op. En wie profiteert 
en nog meer van een dergelijk pilotplan. In dit geval bijvoorbeeld 
ook andere gemeenten met problemen in de veehouderij, maar ook 
Geonuvum / I&M als het gaat om de digitale omgeving van een echt 
integraal en verbreed Omgevingsplan. 
 



Project:  
Omgevingsplan Breda 
Zuidwest 
 

 

Gemeente:  
Breda 
 
Groote plangebied:  
Circa 440 ha 
 
Ligging:  
Aan de zuidwest zijde van het stedelijk gebied van 
Breda 
 
Chw:  
8e  tranche 
 
Chw-mogelijkheden:  
Verbrede reikwijdte fysieke leefomgeving, verlengde 
looptijd 20 jaar, doorschuiven onderzoeken, 
economische uitvoerbaarheid niet vereist op het 
moment van vaststelling omgevingsplan. 
 
 

Opgave:  
Te komen tot een integraal kader dat enerzijds 
eenvoudiger en beter is voor de burger, maar 
anderzijds zoveel mogelijk hetzelfde 
beschermingsniveau biedt voor een goede fysieke 
leefomgeving. 
 
Programma beoogd:  
Diverse (potentiële) ontwikkellocaties Gemengd: 
maximaal programma circa 350 woningen en circa 25 
ha bedrijventerrein. 
 
Projectstatus:  
Omgevingsplan in voorbereiding. Ontwerp gereed  
3e kwartaal 2016 
 

 
(Luchtfoto plangebied) 



 
 

Kosten planologisch kader 
 
 

Vraag: Wat zijn de kosten in verband met het 
planologische kader van het Chw-project in 
vergelijking met de werkwijze onder de Wro?  
 

Kosten planologie Chw-aanpak:  
 
2014   60.000 Euro  
2015 200.000 Euro  
2016 240.000 Euro Prognose  
totaal 500.000 Euro 
 
 

Inschatting incidentele meerkosten i.v.m. nieuwe 
werkwijze: 
Onderbouwing van de kosten, waarbij de nadruk wordt gelegd op aspecten 
die meer inspanning vragen dan een regulier bestemmingsplantraject: 

x Inspanningen gericht op het maken van een omgevingsplan voor 
een looptijd van 20 jaar onder Chw. Het overgrote deel van de 
kosten zijn personeelsuren.  

x Verbrede inhoudelijke reikwijdte vraagt werken in een grote 
integrale werkgroep van gemeentelijke vakspecialisten.  

x Voor het omgevingsplan wordt aanvullend advies ingewonnen 
door experts te raadplegen, o.a. milieu- en gezondheids-
onderzoek. 

x Ontwikkelen van nieuw beleid en het vertalen van bestaand beleid 
(niet zijnde RO-beleid). 

x Participatie en communicatie: extra inspanning om 
belanghebbenden (bewoners, bedrijven en instellingen) proactief 
bij planvorming te betrekken.   

x Samenwerking met overlegpartijen: Naast reguliere overlegpartijen 
extra inspanning om nieuwe rol van GGD, veiligheidsregio en 
provincie vorm te geven.  

x Kennisuitwisseling in- en extern: uitwisseling met andere 
gemeenten, workshops, ateliers, deelname aan congressen, Chw. 

x Kosten voor digitalisering.  
x Besluitvormingstraject kent naar verwachting meer 

besluitmomenten om te komen tot integrale afweging. 
x Verwacht worden extra kosten voor behandeling van zienswijzen 

en beroep door verbrede inhoudelijke reikwijdte en nieuwe opzet 
van het omgevingsplan.. 

 
 

Kosten planologie onder vigerende wetgeving: 
  
2014-
2016 
 

350.000 Euro Vier afzonderlijke bestemmingsplanprocedures 

2026 100.000 Euro Actualisatie bestemmingsplan onder Ow. 
totaal 450.000 Euro 

 
x Zonder CHW-mogelijkheden was er een regulier bestemmingsplan 

opgesteld dat voor een deel van het plangebied slechts 
bedrijvigheid toestaat, waarbij de uitvoerbaarheid i.v.m. 10 jaar 
periode onder druk staat/stond. 

x Indicatie kosten voor een groot bestemmingsplan gemiddeld 
complex (vuistregel). 

  



Meerwaarde en baten 
 
 

Wat is de meerwaarde van het Chw-project?  
 
Meerwaarde: Ruimtelijk-economisch-maatschappelijk 

x Mogelijkheid om economische uitvoerbaarheid naar realisatiefase 
te verschuiven. 

x Mogelijkheid om een integrale aanpak te kiezen en daarmee 
zaken te verbinden en op elkaar af te stemmen; gebiedsgerichte 
aanpak. 

x Duidelijker kader voor burger.  
x Dwingt tot meer ambtelijke afstemming en samenwerking 
x Mogelijkheid om meer zaken te regelen dan in een 

bestemmingsplan. 
 
Meerwaarde; Planologisch-organisatorisch 

x Het omgevingsplan met een looptijd van 20 jaar. 
x De verbrede reikwijdte en het uitgebreide participatietraject biedt 

de kans om adequate regels voor onderwerpen op te nemen die 
aansluiten bij de wensen van gebruikers, bedrijven en instellingen.  
De verwachting is dat er meer draagvlak zal zijn bij de politiek, 
bestuur en gebruikers. De vraag is  echter of hierdoor juridische 
procedures kunnen worden voorkomen. 

x Alle betrokkenen partijen (gemeente, bestuur, gebruikers, 
ketenpartners) doen in de pilot eerste ervaringen met de 
Omgevingswet op. Van deze ervaringen kan in andere 
toekomstige projecten geprofiteerd worden.  

x Interne werkprocessen kunnen zonodig tijdig worden aangepast 
 
Baten financieel  

x Het doorschuiven van onderzoekslasten naar de 
vergunningsaanvraag en het digitaal beschikbaar stellen van 
onderzoeksrapporten wordt gezien als een lastenvermindering 
voor gemeente en initiatiefnemer.  

x In directe financiële zin worden er geen baten voor de 
gemeentekas verwacht. 

  



Conclusies  
 
Bij welke instantie liggen de kosten voor het 
planologische kader en bij wie komen de baten te 
liggen? 
 
 
Kostendrager voor planologisch kader: 

x Aangezien het gaat om de actualisatie van 4 bestemmingsplan 
gebieden, draagt de gemeente Breda de kosten.  

 
Baten van het project komen te vallen bij de volgende partijen: 

x De baten van het project zijn divers: maatschappelijk, ruimtelijk, 
economisch en organisatorisch. Hiervan profiteren alle 
betrokkenen partijen door de verbetering van de fysieke 
leefomgeving. Dit laat zich echter moeilijk uitdrukken in geld. 

x Interne werkproces ³/ean´�PDNHQ�HQ�7RSGLHQVWYHUOHQLQJ 
x De gemeente Breda heeft geen directe financiële baten door de 

ontwikkeling van het planologische kader. Zie hierboven en 
samenvoegen en afstemmen van verordeningen levert ook wat op 

 
Samenvattend: 
De kosten voor het planologische kader van  ´KHW�RPJHYLQJVSODQ�Breda 
Zuidwest´�OLJJHQ�ELM�GH�JHPHHQWH Breda. De kosten zijn hoger door met 
name door de complexiteit van de opgave in combinatie met de nieuwe 
mogelijkheden onder de Chw. Bovendien kost het veel tijd om tot concrete 
resultaten te komen. De meerwaarde overschrijdt echter de kosten vanuit 
gemeentelijk perspectief. Deze meerwaarde vertaalt zich echter nauwelijks 
in harde financiële baten voor de gemeentebegroting.  
 
 
 
 

Aanvullingen en eigen inzichten  
 
Quote: 
³-H�EHQW�met elkaar op een zoektocht naar de mogelijkheden en 
onmogelijkheden om een zo integraal mogelijk kader te ontwikkelen, dat 
enerzijds eenvoudiger en beter is voor de burger, maar anderzijds zoveel 
mogelijk hetzelfde beschermingsniveau biedt voor een goede fysieke 
leefomgeving�´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Project:  
Omgevingsplan Stedelijk 
Gebied Deventer 
 

 

Gemeente:  
Gemeente Deventer 
 
Groote plangebied:  
Ca 5.000 ha 
 
Ligging:  
Stedelijk gebied Deventer 
 
Chw:  
8e tranche  
 
Chw-mogelijkheden:  
 

- Verbrede reikwijdte fysieke leefomgeving met 
integratie verordeningen 

- verlengde looptijd 20 jaar,  
- doorschuiven  milieukwaliteitseisen tot 

vergunningverlening; 
 

Opgave:  
 

Het opstellen van een grondgebiedsdekkend 
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Opzet is 
te komen tot een integraal kader dat enerzijds 
eenvoudiger en beter is voor de burger, flexibel is en 
ook daar waar nodig ontwikkelruimte geeft. 
Anderzijds biedt het plan zoveel mogelijk hetzelfde 
beschermingsniveau biedt voor een goede fysieke 
leefomgeving. 
 
Programma beoogd:  
Diverse ontwikkellocaties met verschillende 
programma’s binnen een groter geheel. Grootste 
deel van het plan betreft een beheergebied, het gaat 
hier om een grondgebiedsdekkend bestemmingsplan 
met verbrede reikwijdte. Integratie van regelgeving 
en informatie is hierbij een van de grote opgaven.    
 
Projectstatus:  
Het grondgebiedsdekkende bestemmingsplan wordt 
gefaseerd ontwikkeld. Eerst een plan voor het 
stedelijk gebied in 2018. Hierna wordt het 
bestemmingsplan Buitengebied geïntegreerd. 

- concept eind 2016 
- ontwerp 2017 
- vaststelling 2018 

 



 
(Rood is omgevingsplan stedelijk gebied Deventer, groen is 
bestemmingsplan Buitengebied) 
 

  



Kosten planologisch kader 
 
 

Vraag: Wat zijn de kosten in verband met het 
planologische kader van het Chw-project in 
vergelijking met de oude werkwijze onder de 
Wro?  
 

Kosten planologie Chw-aanpak:  
Totaal kosten project 
omgevingsplan stedelijk 
gebied 2014/2015 2016 2017 2018 

Inzet 8 teams     
Overige kosten 
(communicatie, 
participatietraject, 
drukkosten)     

onvoorzien 10.000 20.000 30.000 30.000 

totaal 150.000 200.000 300.000 250.000 
 
 

 
Kosten planologie onder vigerende wetgeving  
Bij de inhaalslag actualisering van de bestemmingsplannen zijn veel 
bestemmingsplagbieden samengevoegd. Deventer had voor de aanvraag 
pilot Omgevingsplan al gekozen om deze clustering/schaalvergroting dor 
te zetten en hiervoor één bestemmingsplan voor het stedelijk gebied te 
ontwikkelen. Op deze wijze had Deventer in 2018 twee 
bestemmingsplannen: één voor het buitengebied en één voor het stedelijk 
gebied. 
Het begrote budget hiervoor is het structurele budget voor de wettelijke 
actualisering van de bestemmingsplannen. Dit budget wordt nu gebruikt 
voor het opstellen van het Omgevingsplan.  

 
Omdat een groot deel van de integratie, schaalvergroting, standaardisatie 
en uniformering ook al in het traditionele te actualiseren bestemmingsplan 
is begroot worden er niet heel veel extra kosten verwacht.  
De post onvoorzien vangt deze mogelijk extra kosten op. Hieronder staat 
aangegeven waar dan aan gedacht wordt. 
 
De specifieke ontwikkelgebieden, waar nu mogelijk meer ontwikkelruimte 
voor ontstaat met het omgevingsplan dragen in principe hun eigen kosten. 
Het onderzoek naar de regelingen en mogelijkheden hiervoor in het 
omgevingsplan komen uit de projecten.  

 
Inschatting incidentele meerkosten i.v.m. nieuwe  
werkwijze: 
Inschatting incidentele meerkosten i.v.m. nieuwe werkwijze: 
Onderbouwing van de kosten, waarbij de nadruk wordt gelegd op aspecten 
die meer inspanning vragen dan een regulier bestemmingsplantraject:  

x Verbrede inhoudelijke reikwijdte vraagt werken in een grote 
integrale werkgroep van gemeentelijke vakspecialisten. .  

x Participatie en communicatie: dit moet een vernieuwend proces 
zijn: extra inspanning om belanghebbenden (bewoners, bedrijven 
en instellingen) proactief bij planvorming te betrekken.  

x Samenwerking met overlegpartijen: Naast reguliere overlegpartijen 
extra inspanning om nieuwe rol van GGD, veiligheidsregio en 
provincie vorm te geven.  

x Kennisuitwisseling in- en extern: uitwisseling met andere 
gemeenten, workshops, ateliers, deelname aan congressen, Chw.  

x Verwacht worden extra kosten voor behandeling van zienswijzen 
en beroep door verbrede inhoudelijke reikwijdte en nieuwe opzet 
van het omgevingsplan. 
 

x Kosten voor digitalisering (pm): aanpassingen software, nieuwe 
standaarden, geodata op orde brengen, nieuwe viewer etc. Dit is 
een groot nog niet te overzien gebied. Risico is benoemd, maar 
niet meegenomen in de begroting.    

  



Meerwaarde en baten 
 
 

Wat is de meerwaarde van het CHW-project?  
Invulhulp: dit is een inschatting van de deskundige met korte tekstuele 
toelichting, indien mogelijk ook financiële inschatting 
 
Het doel van het Omgevingsplan is om de ambities uit (structuur)visies en 
andere beleidsdocumenten zo goed mogelijk te vertalen naar en te 
integreren in één plan. Dit plan is een breed bestemmingsplan, een 
juridisch verplicht kader, en geeft door deze brede opzet een helder kader 
gericht op mogelijkheden in de fysieke leefomgeving. 
 
Door elementen met betrekking tot ecologie, landschap, cultuurhistorie, 
archeologie, milieu, ruimtelijke ordening in één plan te integreren ontstaat 
een helder beeld over welke ontwikkelingen gewenst zijn. Ook de 
verwerking van beleidsuitgangspunten in dit plan zoals bij leegstand, 
woonservicezones en infrastructuur geven een totaal beeld. 
 
Door dit kader in het omgevingsplan verbetert de voorkantsturing van 
ontwikkelingen. Vooroverleg over initiatieven met dit kader geeft sneller 
een integraal inzicht over wat wel en niet kan. Het Omgevingsplan vult dit 
in en hiermee wordt onnodige discussie aan de achterkant en vertraging 
zoveel mogelijk voorkomen.  
 
Dit speelt weer in op de veranderende rol van de gemeente naar 
faciliterend en uitnodigend (uitnodigingsplanologie) binnen een 
netwerkorganisatie. Ook de verdergaande standaardisering, uniformiteit  
en bundeling van regelingen zal dit versterken, mede door deregulering.  
Deregulering, flexibiliteit in het plan en een goede digitale 
informatievoorziening (digitaal omgevingsplan) zal processen versnellen 
en proceskosten en onderzoekslasten verminderen. 
 
 
  



Conclusies  
 
Bij welke instantie liggen de kosten en bij wie 
komen de baten te liggen? 
 
Invulhulp: dit is een inschatting van de deskundige met korte tekstuele 
toelichting,  
 
Kostendragers voor planologisch kader: 

- de actualisatie van de bestemmingsplannen in het stedelijk gebied 
tot een omgevingsplan met integratie van andere regelgeving 
wordt opgevangen vanuit de begroting voor de wettelijke taken. 

- Regelingen voor specifieke ontwikkellocaties worden vanuit een 
Grex doorberekend naar ontwikkelende partijen, dan wel via 
kostenverhaal; 

 
Baten van het project komen te vallen bij de volgende partijen: 
Hiervoor wordt kortheidshalve verwezen naar hetgeen voorgaand is 
beschreven onder meerwaarde van het project. 

 
 
Aanvullingen en eigen inzichten 

- De digitaliseringsopgave is niet goed te overzien. Bij de invoering 
van de Wro is dit een grote investering geweest die over enkele 
jaren loopt. De digitale opgave met de Omgevingswet is enorm. 
Hierdoor moet hier heel veel aandacht voor zijn bij de wetgever. 
Het doorschuiven naar de gemeenten is ongewenst en zal grote 
risico’s veroorzaken.  

 



Project:  
Luchthaven Twente 
 

 

Gemeente:  
Enschede 
 
Groote plangebied:  
431 ha 
 
Chw:  
zevende tranche, Artikel 7c 
 
Chw-mogelijkheden:  
Verbreding fysieke leefomgeving 
Looptijd 20 jaar 
Meldingsplicht 
Beleidsregels (ook welstand) 
Afwijken digitale standaarden 
Beperkt doorschuiven onderzoeksplicht 
Maatwerkvoorschriften 
Collegebevoegdheid wijzigen 
 
 
 
 

Opgave:  
Herontwikkeling voormalige militaire luchthaven 
Twenthe 
 
 
 
Programma beoogd:  
Circa: 
60 ha. Leisure 
130 ha. Natuur 
150 ha. Luchthaven 
60 ha. Test- en productieomgeving Advanced 
Materials and Manufactering 
15 ha. Safety & Security 
Drones ontwikkel- en testlocatie 
 
 
 
Projectstatus:  
Deels in voorbereiding, deels in gebruik 
Mrt/apr 2016: vooroverleg 
Jun/jul 2016: ontwerp 
Okt 2016: vaststelling 
Diverse deelinitiatieven zijn al via Wabo-procedures 
gefaciliteerd 
 
 
 



 
 

 
  



Kosten planologisch kader 
 
 

Vraag: Wat zijn de kosten in verband met het 
planologische kader van het Chw-project in 
vergelijking met de oude werkwijze onder de 
Wro?  
 

Kosten planologie Chw-aanpak:  
Geen afwijkingen. Komt met name door alle onderzoeksplicht vanuit 
overige wet- en regelgeving (MER, Passende Beoordeling etc.). Daarnaast 
is het gebied grotendeels in eigendom van een gemeenschappelijke 
regeling en worden de kosten via een exploitatieovereenkomst geborgd.  

 
Inschatting incidentele meerkosten i.v.m. nieuwe 
werkwijze: 
Er is geen extra budget gereserveerd voor de experimentstatus, wordt uit 
reguliere projectgelden betaald. 
 
Circa 250 uur meer uur benodigd voor vergunningverlening en 
handhaving. 
 
 

Kosten planologie onder vigerende wetgeving  
Kosten maken onderdeel uit van de projectbegroting. 
 
 
 
 
 
 

Meerwaarde en baten 
 
 

Wat is de meerwaarde van het Chw-project?  
 
Enschede is in de zevende tranche onder artikel 7c geplaatst omdat een 
eigen aanvraag niet gehonoreerd werd door het ministerie. De in het artikel 
geboden experimenteerruimte sluit daarom maar deels aan bij de 
projectdoelen.  
 
Vanwege de uitspraak Culemborg wordt voorlopig afgezien van het 
toepassen van de Chw. Bijna alle thema’s die relevant zijn, vallen al onder 
een goede ruimtelijke ordening. Daarnaast zijn de economische en 
milieutechnische onderzoeken niet ingezet op een looptijd van 20 jaar. 
Daarnaast biedt de huidige wetgeving ook al de mogelijkheid om relaties 
met beleidsregels te leggen.  
 
Indien het ministerie alsnog op de korte termijn met een reparatiebesluit 
komt, wordt overwogen om op de onderdelen meldingsplicht, doorschuiven 
onderzoeksplicht en wijziging door college alsnog toe te passen. 
 

  



Conclusies  
 
Bij welke instantie liggen de kosten en bij wie 
komen de baten te liggen? 
 
 
Kostendragers voor planologisch kader: 
Gemeenschappelijke regeling Area Development Twente (provincie 
Overijssel en gemeente Enschede) 
 
Baten van het project komen te vallen bij de volgende partijen: 
Toekomstige ontwikkelaars van het gebied en via toename van de 
werkgelegenheid vele partijen in de regio 
 
 



Project: Omgevingsvisie 
het Hart van Holland 
 

 

Gemeente:  
Leiden, Kaag en Braassem, Leiderdorp, Teylingen, 
Oegstgeest, Noordwijk, Wassenaar, Voorschoten, 
Zoeterwoude, Katwijk 
 
Groote plangebied:  
het volledige grondgebied van deze gemeenten 
 
Ligging:  
Tussen de noord- en de zuidvleugel van de randstad 
 
Pilot Omgevingsvisie 
 
Opgave:  
De omgevingsvisie is een integrale visie op de 
fysieke leefomgeving. De visie gaat in op de 
positionering van de regio in de grotere Randstad en 
op de brede maatschappelijke opgave waar de regio 
voor staat. Dit wordt vertaald in een brede 
agendasettende visie op de ruimtelijke ontwikkeling 
van de regio. 
 

 
Programma beoogd:  
De agenda gaat in op thema’s als verstedelijking, 
verduurzaming, versterking van het landschap, 
milieuproblematiek etc. De visie beoogt de in de 
omgevingswet voorgeschreven thema’s te 
behandelen, maar ook breder inzicht te geven in de 
ontwikkeling van de regio. Daadwerkelijke 
programmering zal in het vervolgproces plaatsvinden. 
 
 
Projectstatus:  
80% versie in afronding, oplevering concept naar 
verwachting juli 2016, daarna vaststelling in de 
gemeenteraden. 
 
 
 
 
 
  



Kosten planologisch kader 
 
 

Vraag: Wat zijn de kosten in verband met het 
planologische kader van het Chw-project in 
vergelijking met de oude werkwijze onder de 
Wro?  
 

Kosten planologie Chw-aanpak:  
De kosten bestaan uit personele kosten. Binnen Leiden ongeveer 2,5 fte 
op jaarbasis. Daarnaast de personele kosten van de andere deelnemers, 
dit verschilt per gemeente.  
Projectkosten tot dusver 100.000 euro, verwachte projectkosten voor 2016 
120.000 euro (exclusief personele kosten).  
 
 

Inschatting incidentele meerkosten i.v.m. nieuwe 
werkwijze: 
Omdat de omgevingsvisie in tegenstelling tot de structuurvisie een 
integrale aanpak vraagt, is er veel extra inzet vereist. En daarmee ook 
extra kosten. Tevens is de te behandelen problematiek in hoge mate 
gemeentegrens overschrijdend. Dat leidt tot veel meerwerk in de 
afstemming, zowel binnen als tussen gemeenten. Het is lastig deze extra 
kosten te kwantificeren, het product is namelijk anders. Dat de meerkosten 
substantieel zijn is echter wel duidelijk. 
 
We merken dat we dankzij het pilottraject waarin we participeren veel 
kennis hebben opgedaan m.b.t. de nieuwe manier van werken. 
Tegelijkertijd is het ook een zoektocht geweest, waardoor dit veel tijd. 
Waar we bij aanvang dachten met een aantal korte slagen onze 
structuurvisie bij de tijd konden brengen blijkt in de praktijk dat we van voor 
af aan moesten beginnen. Door de integrale opgave, maar ook door de 
regionale insteek. Dat betekent dat we veel tijd hebben moeten steken in 
het leerproces. De pilot is daarvoor zeer behulpzaam geweest, heeft meer 

opgeleverd dan gedacht. Een traject waarin ruimte is voor dit leerproces is 
daarom ook onontbeerlijk. Omdat ook de rest van de organisatie hierin 
moet worden meegenomen is dit ongeveer een kwart van het proces. 
 
 

 
Kosten planologie onder vigerende wetgeving:  
 
 

- Omdat de integrale werkwijze voor iedereen nieuw is, is het voor 
veel mensen niet duidelijk wat van ze gevraagd wordt. Daarnaast 
zijn mensen ook veelal niet gewend om integraal te kijken. De 
gemeentelijke organisatie is veelal sectoraal ingericht. Om toch de 
gewenste kwaliteit te kunnen leveren moet er dus veel extra inzet 
geleverd worden. Hoe meer er op deze wijze gewerkt wordt in de 
toekomst, hoe makkelijker dat hopelijk gaat. Tegelijkertijd zal dan 
ook de organisatie hier beter op moeten worden ingericht.  

- De hoeveelheid extra kosten zijn wederom moeilijk inzichtelijk te 
maken. 

 
 
 
  



Meerwaarde en baten 
 
 

Wat is de meerwaarde van het Chw-project?  
 
De meerwaarde van de visie ligt in: 

• het versterken van de samenwerking en het vergroting van het 
vertrouwen tussen de gemeenten 

• het vergroten van de slagkracht van de gemeenten 
• het beter verdelen van de baten en de lasten voor gemeenten 
• het verbeteren van woon- werk- en leefklimaat voor inwoners en 

ondernemers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusies  
 
Bij welke instantie liggen de kosten en bij wie 
komen de baten te liggen? 
 
De kosten van de visie liggen bij de deelnemende gemeenten en primair 
bij de gemeente Leiden. De baten liggen, bij een succesvolle uitvoering 
van de visie, bij de samenleving als geheel, omdat het leidt tot een 
verbetering van het leefklimaat en een beter investeringsklimaat in de 
regio. 
 
Het feit dat we de omgevingsvisie regionaal insteken heeft ook veel 
betekenis in het kader van kosten en baten. Het vraagt veel afstemming, 
veel tijd gaat zitten in het meekrijgen van bestuurders, afstemming tussen 
organisaties, vergroten van draagvlak etc. Dit vormt de helft van het 
proces. Tegelijkertijd zijn we in staat om onze analyses te verdiepen en 
een veel steviger agenda neer te leggen. Het leidt tot betere oplossingen, 
waardoor de maatschappelijke baten uiteindelijk ook hoger zijn. 
 



Project:  
Omgevingsplan Hembrug 
 

 

Gemeente:  
Zaanstad 
 

Grootte plangebied:  
42 ha 
 

Ligging:  
Binnenstedelijke ontwikkellocatie 
 

Chw:  
7de tranche, artikel 7 e. 
 

Chw-mogelijkheden:  
Verbrede reikwijdte fysieke leefomgeving, verlengde 
looptijd 20 jaar, doorschuiven onderzoeken, 
economische uitvoerbaarheid niet vereist op het 
moment van vaststelling omgevingsplan. 
Tevens toepassing Interimwet Stad en Milieu 
 

Opgave:  
Organische ontwikkeling gericht op transformatie 
voormalig defensielocatie/industrieterrein naar  
gemengde woon-werkfuncties  
 

Programma beoogd:  
Gemengd: maximaal programma; 500 woningen of 
180.000 m2 bvo bedrijfsruimte 
 
Projectstatus:  
Omgevingsplan in voorbereiding.  
Voorontwerp gereed 3de kwartaal 2016 

 
 
(Luchtfoto Hembrugterrein aan Noordzeekanaalgebied en Zaan) 
 
  



Kosten planologisch kader 
 

Vraag: Wat zijn de kosten voor het planologische 
kader van het Chw-project in vergelijking met de 
oude werkwijze onder de Wro?  
 

Kosten planologie Chw-aanpak:  
2012-2015 
 

350.000 Euro Afsprakenkader Hembrug 2012. 
Reeds gemaakte kosten met name in 
2014/2015 

2016 250.000 Euro Prognose  
Aanvraag gemeenteraad  

2017 200.000 Euro Prognose 
Aanvraag gemeenteraad 

totaal 800.000 Euro 
Onderbouwing van de kosten, waarbij de nadruk wordt gelegd op aspecten 
die meer inspanning vragen dan een regulier bestemmingsplantraject: 

• Inspanningen gericht op het maken van een omgevingsplan voor 
een looptijd van 20 jaar onder Chw. Het overgrote deel van de 
kosten zijn personeelsuren in combinatie met extern onderzoek. 

• Verbrede inhoudelijke reikwijdte vraagt werken in een grote 
integrale werkgroep van gemeentelijke vakspecialisten.  

• Voor het omgevingsplan is aanvullend advies ingewonnen door 
experts te raadplegen, o.a. over Interimwet, milieuonderzoek. 

• Scenarioverkenning om de programmatische grenzen van het 
omgevingsplan gericht op organische ontwikkeling te verkennen. 

• Opstellen van gebiedspaspoorten voor Hembrug als nieuw 
instrument om ruimtelijke kwaliteit te waarborgen. 

• Ontwikkelen van nieuw beleid gericht op onder andere 
evenementen (voorheen in verordeningen geregeld). 

• Samenwerking van initiatiefnemers: Rijksvastgoedbedrijf, 
gemeente en provincie.  

• Ontwikkeling van organische ontwikkelstrategie m.b.t. 
kostenverhaal in relatie met omgevingsplan. 

• Participatie en communicatie: extra inspanning om 
belanghebbenden (bewoners, bedrijven en andere partijen) 
proactief bij planvorming te betrekken. Regelmatige overleggen 
met adviesgroep bewoners, ondernemers, havenbedrijf etc.  

• Samenwerking met overlegpartijen: Naast reguliere overlegpartijen 
extra inspanning om nieuwe rol van GGD, veiligheidsregio en 
provincie vorm te geven.  

• Kennisuitwisseling in- en extern: uitwisseling met andere 
gemeenten, workshops, ateliers, deelname aan congressen, Chw. 

• Kosten voor digitalisering en 3d modellen.  
• Besluitvormingstraject kent meer besluitmomenten om te komen 

tot integrale afweging en maatwerk voor deze locatie. 
• Verwacht worden extra kosten voor behandeling van zienswijzen 

en beroep door verbrede inhoudelijke reikwijdte en nieuwe opzet 
van het omgevingsplan.  

 

Inschatting incidentele meerkosten i.v.m. nieuwe 
werkwijze: 

• Vooral de kosten voor extern advies en kennisuitwisseling zijn 
direct verbonden met de nieuwe werkwijze.  

• Kenmerkend is dat alle onderdelen en stappen meer tijd kosten 
door innovatieve aanpak en lokaal maatwerk. De uitgangssituatie 
is bovendien inhoudelijk complex en er wordt maatwerk toegepast. 

• Ca 50% van de kosten zijn toe te rekenen aan het experimenteren 
met de nieuwe werkwijze en de vereiste maatwerkaanpak 
(inschatting) 
 

Kosten planologie onder vigerende wetgeving: 
2015 
 

100.000 Euro Regulier bestemmingsplan dat slechts 
bedrijvigheid faciliteert 

2025 100.000 Euro Actualisatie bestemmingsplan onder Ow. 
totaal 200.000 Euro 

• Zonder CHW-mogelijkheden was er een regulier bestemmingsplan 
opgesteld dat slechts bedrijvigheid toestaat, waarbij de 
uitvoerbaarheid i.v.m. 10 jaar periode onder druk staat/stond. 

• Indicatie kosten voor een groot bestemmingsplan gemiddeld 
complex (vuistregel). 



Meerwaarde en baten 
 
 

Wat is de meerwaarde van het Chw-project?  
 
Meerwaarde: Ruimtelijk-economisch-maatschappelijk 

• Omgevingsplan maakt gebiedsontwikkeling mogelijk van max. 500 
woningen en max 180.000 m2 bvo. Met bestemmingsplan onder 
de Wro was deze ontwikkeling juridisch niet houdbaar. 

• Brownfield development: Transformatie van een voormalig 
industriegebied van 42 ha in het hart van de metropoolregio 
Amsterdam aan het Noordzeekanaalgebied. Door gunstige ligging 
en verkeersontsluiting heeft deze locatie grote economische 
potentie voor zowel woningen als ook bedrijvigheid. De 
woningopgave in regio Amsterdam is groot. 

• Verstedelijking door intensivering en transformatie in het 
bestaande stedelijke weefsel gaat niet ten laste van natuur en 
landschap erbuiten.  

• Verbrede planologische mogelijkheden, waaronder woningbouw, 
hebben gunstig effect op de business case, waardoor bestaande 
kwaliteiten zoals bijvoorbeeld monumenten en bos kunnen worden 
versterkt. Door het globale karakter van het omgevingsplan is 
echter onduidelijk of en hoe veel woningen in verhouding tot 
bedrijfsruimte daadwerkelijk wordt gerealiseerd. ( 

• Spin-off van de gebiedsontwikkeling als motor voor 
grensoverschrijdende ontwikkeling Noordzeekanaalgebied en 
ZaanIJ-ontwikkeling. 

• Leisure, bedrijvigheid en woningbouw dragen bij aan de 
aantrekkelijkheid van Zaanstad als woon- en werklocatie. 

 
Meerwaarde; Planologisch-organisatorisch 

• Het omgevingsplan met een looptijd van 20 jaar faciliteert de 
organische gebiedsontwikkeling en is het instrument om de 
ambities van samenwerkende partijen waar te maken. Het 
instrument is specifiek geschikt voor de opgave in het gebied. 

• De verbrede reikwijdte en het uitgebreide participatietraject biedt 
de kans om adequate regels voor onderwerpen op te nemen die 
aansluiten bij de wensen van gebruikers en belanghebbenden, 
bijvoorbeeld het evenementenbeleid. De verwachting is dat er 
meer draagvlak is bij politiek, bestuur en gebruikers voor de 
gebiedsontwikkeling door integrale afweging. De verwachting is  
echter ook dat hierdoor juridische procedures niet kunnen worden 
voorkomen als individuele belangen in het geding komen. 

• Alle betrokkenen partijen (gemeente, bestuur, gebruikers, 
ketenpartners) doen in de pilot eerste ervaringen met de 
omgevingswet op. Van deze ervaringen kan in andere toekomstige 
projecten geprofiteerd worden.  

• Het doorschuiven van onderzoekslasten naar de 
vergunningsaanvraag en het digitaal beschikbaar stellen van 
onderzoeksrapporten wordt gezien als een lastenvermindering 
voor gemeente en initiatiefnemer.  

 
Baten financieel  

• Zaanstad is geen grondeigenaar van deze locatie en de 
ontwikkeling wordt ook niet gezien als verdienmogelijkheid. 

• De eigenaar/gebiedsexploitant gaat uit van een kostendekkende 
grondexploitatie voor deze langjarige ontwikkeling. 

• Door de transformatieopgave en de aanwezige problematiek staat 
de business case onder druk. De verbreding van de 
programmatische mogelijkheden (woningen) zijn gunstig voor de 
business case/exploitatie. De grondeigenaar RVB is risicodragend 
en heeft mogelijk financiële baten. Marktpartijen hebben tot nu toe 
afgezien van de rol van ontwikkelaar i.v.m. de grootte van gebied 
en aanwezige risico’s. 

• De organische ontwikkeling begint inmiddels te lopen waardoor er 
veel vraag naar bedrijfsruimte op het terrein is, diverse 
ondernemingen zich hebben gevestigd en de eigenaar 
huurinkomsten heeft. 

• In directe financiële zin worden er geen baten voor de 
gemeentekas verwacht door de ontwikkeling van het gebied. 

• In indirecte zin zijn er financiële baten door meer opbrengsten voor 
de gemeente door OZB belasting of meer inning van (bouw)leges 

 



Conclusies  
 
Bij welke instantie liggen de kosten voor het 
planologische kader en bij wie komen de baten te 
liggen? 
 
 
Kostendrager voor planologisch kader: 

• In het afsprakenkader voor het Hembrugterrein is vastgelegd dat 
de gemeente Zaanstad de kosten voor het planologische kader 
voor haar rekening neemt.  

• De eigenaar RVB is verantwoordelijk voor de gebiedsontwikkeling. 
Provincie Noord-Holland heeft bovendien financieel bijgedragen. 

 
Baten van het project komen te vallen bij de volgende partijen: 

• De baten van het project zijn divers: maatschappelijk, ruimtelijk- en 
economisch, organisatorisch. Hiervan profiteren alle betrokkenen 
partijen door de verbetering van de fysieke leefomgeving en ruimte 
voor woningbouw en het bedrijfsleven. 

• Financiële baten die direct voortvloeien vanuit de verbrede 
programmatische mogelijkheden verhogen de kostendekkenheid 
van de business case. Deze baten komen te liggen bij de 
risicodragende ontwikkelaar/grondeigenaar, die uitgaat van een 
kostendekkende grondexploitatie voor de langjarige ontwikkeling. 

• De gemeente Zaanstad heeft geen directe financiële baten door 
de ontwikkeling van het planologische kader. 

 
 
Samenvattend: 
De kosten voor het planologische kader ”het omgevingsplan Hembrug” 
liggen bij de gemeente Zaanstad. Deze kosten zijn erg hoog met name 
door de complexiteit van de opgave in combinatie met de nieuwe 
mogelijkheden onder de Chw en de noodzakelijkheid van het gebruiken 
van de interimwet S&M. Bovendien kost het veel tijd om tot concrete 
resultaten te komen. De meerwaarde overschrijdt echter de kosten vanuit 

gemeentelijk perspectief. De gebiedsontwikkeling heeft een enorme 
meerwaarde voor de stad en regio vanuit maatschappelijk, ruimtelijk en 
economisch perspectief. Deze meerwaarde vertaalt zich echter nauwelijks 
in harde financiële baten voor de gemeentebegroting. Indirect draagt de 
ontwikkeling bij aan OZB inkomsten en leges. (hoe veel?) 
 

Aanvullingen en eigen inzichten  
 
 
Quote procesmanager: 
 
“Je bent op zoek naar een  planologisch kader dat aansluit bij de 
organische gebiedsontwikkeling, in een milieubelaste omgeving, met 
bijzonder industrieel erfgoed, op een strategische plek. Zowel voor 
Zaanstad en haar burgers erg belangrijk, als voor de regio door de ligging 
in de metropool. De locatie is té mooi en té belangrijk om die zoektocht 
naar het optimaal benutten van kansen niet met elkaar te doen. Daarnaast 
geeft het gewoon heel veel terug aan de organisatie en de politiek. De hele 
organisatie leert. Al met al  overstijgende maatschappelijke baten de 
gemeentelijke kosten.” 
 


