Energie in de omgevingsverordening

Jan van Oosten

Klimaatakkoord en sectoren
▪

Uitgangspunt van het Klimaatakkoord is dat de uitstoot van CO2 ten opzichte
van 1990 in 2030 met 49% moet zijn verminderd en in 2050 met 95%

▪

Klimaattafels ten behoeve van klimaatakkoord voor sectoren:
•

Elektriciteit

•

Gebouwde omgeving

•

Industrie

•

Landbouw en landgebruik

•

Mobiliteit

Regionale energiestrategie
▪

Op initiatief van IPO, UvW en VNG wordt de Regionale Energie Strategie (RES)
ontwikkeld
•

Sectoren
-

Elektriciteit

-

Gebouwde Omgeving

▪

In een RES staan de maatregelen voor de regio om het Klimaatakkoord uit te
voeren

▪

Een RES komt tot stand tussen gemeenten, provincies en waterschappen en
alle andere partners (waaronder netbeheerders, kennisorganisaties, de
energiesector en groene partijen)

RES regio’s

Doelstelling Omgevingswet
▪

1.3 Ow

“Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van
het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in
onderlinge samenhang:
a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter
vervulling van maatschappelijke behoeften.”

Duurzaamheid en Chw
▪

Zie ter illustratie 7c Besluit Chw-bestemmingsplan Bedrijventerrein en
windturbinepark Groote Haar, zoals aan de orde in RVS:2018:1398:
“(18) Voorts zijn in de planregels bij het bestemmingsplan Groote Haar onder
meer regels neergelegd die zien op de duurzaamheid en de energietransitie,
waaronder regels over het duurzaamheidsniveau van de te realiseren
gebouwen, het energieverbruik van de bedrijven en de verplichte realisatie van
een warmte-koude opslag voor het bedrijventerrein dan wel een energiesysteem
met een vergelijkbaar energie-effect. Hierbij is gebruik gemaakt van artikel 7c,
eerste lid, onder a, van het Besluit uitvoering Chw waar is bepaald dat in
aanvulling op artikel 3.1, eerste lid, van de Wro in het bestemmingsplan regels
kunnen worden gesteld die strekken ten behoeve van het bereiken en in stand
houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede
omgevingskwaliteit.”

Duurzaamheid en Chw
▪

Zie ter illustratie 7c Besluit Chw-bestemmingsplan Bedrijventerrein en
windturbinepark Groote Haar, zoals aan de orde in RVS:2018:1398:
“(19.4) Naar het oordeel van de Afdeling draagt het stellen van regels in een
bestemmingsplan over innovatieve technieken waarmee invulling wordt gegeven
aan de energietransitie, zoals de toepassing van biomassa en warmte- en
koudeopslag, bij aan innovatieve ontwikkelingen en is daarnaast aannemelijk
dat deze regels bijdragen aan de duurzaamheid.”

Duurzaamheid en Chw
▪

Zie ter illustratie 7c Besluit Chw-bestemmingsplan Bedrijventerrein en
windturbinepark Groote Haar, zoals aan de orde in RVS:2018:1398:
“In de Memorie van Toelichting bij de Omgevingswet (Kamerstukken II, 2013/14,
33 962, nr. 3, p. 12) is het begrip duurzaamheid omschreven als het waarborgen
van de bestaansmogelijkheden van alle mensen op aarde, hier en nu, elders en
later. Het betreft het voorzien in de behoeften van de huidige generatie zonder
daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om
ook in hun behoeften te voorzien. Voorts is in de Memorie van Toelichting
vermeld dat duurzaamheid onder meer gaat over een schoon milieu en een
duurzame energievoorziening, over het concurrentievermogen van de
economie, de toekomstbestendigheid van de zorg, ontwikkelingssamenwerking,
onderwijs, cultureel erfgoed, werkgelegenheid en het financiële systeem, zowel
in Nederland als elders in de wereld.”

Uitvoering RES
▪

Of duurzaamheidsmaatregelen mogelijk zijn onder de Wro in PRV en
bestemmingsplan is twijfelachtig
•

Beperking goede ruimtelijke ordening / ruimtelijke relevantie

•

Chw biedt uitkomst

▪

Doelstelling Omgevingswet omvat duurzaamheidsmaatregelen

▪

RES kan onderdeel zijn van POVI / GOVI en andere instrumenten uit de
Omgevingswet

•

Omgevingsverordening

•

Omgevingsplan

Thema’s RES
▪

Elektriciteit

•

▪

Opwekking en infrastructuur
-

Bv windturbines / zonneweiden / bodemenergiesystemen

-

Opslag

Gebouwde omgeving
•

Energiebesparing en warmtevoorziening

-

Isolatie / EPC

-

(Ondergrondse) energie-infrastructuur

-

Warmtenetten / warmtepompen

RES in de Omgevingsverordening
▪

Subsidiariteit en proportionaliteit (2.3 leden 1 en 2 Ow)

“1. De uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van deze wet wordt
overgelaten aan de bestuursorganen van een gemeente, tenzij daarover andere
regels zijn gesteld.
2. Een bestuursorgaan van een provincie oefent een taak of bevoegdheid, als
dat bij de regeling daarvan is bepaald, alleen uit als dat nodig is:
a. Met het oog op een provinciaal belang en dat belang niet op een doelmatige
en doeltreffende wijze door het gemeentebestuur kan worden behartigd; of
b. voor een doelmatige of doeltreffende uitvoering van de taken en
bevoegdheden op grond van deze wet of de uitvoering van een
internationaalrechtelijke verplichting.”

Provinciaal belang en subsidiariteit onder de Ow
▪

2.3 lid 2 onder a Ow: provinciaal belang

“Provinciale belangen zijn bijvoorbeeld aan de orde bij de
gemeenteoverstijgende problematiek van bedrijfsterreinen, kantoren en
woningbouwprogrammering, de natuurbescherming en het behoeden van de
staat en werking van provinciale infrastructuur voor nadelige gevolgen van
activiteiten. Bij een provinciaal belang valt ook te denken aan een belang
waarbij meer dan één waterschap direct betrokken is. Wanneer een kwestie ook
de rijkswateren raakt, is echter sprake van een nationaal belang.” (33 962, 3, p.
400)

Provinciaal belang en subsidiariteit onder de Ow
▪

2.3 lid 2 onder a Ow: provinciaal belang

“Het enkele feit dat een belang aan de orde is binnen meer dan één gemeente
(bijvoorbeeld twee gemeenten) en dus gemeentegrensoverschrijdend is, maakt
nog niet dat er sprake is van een provinciaal belang dat de uitoefening van
taken of bevoegdheden door de provincie rechtvaardigt. Daarvoor moet er
sprake zijn van een belang dat de belangen van de betreffende gemeenten
overstijgt en dat door die (twee) gemeenten niet doelmatig of doeltreffend kan
worden behartigd.” (33 962, 3. p. 400)

Provinciaal belang en subsidiariteit onder de Ow
▪

2.3 lid 2 onder a Ow: doelmatig en doeltreffend en proportionaliteit

“Dit betekent dat de provincie daadwerkelijk dient te motiveren waarom de
gemeente of een aantal gemeenten niet in staat zijn of niet bereid zijn om op
een doelmatige of doeltreffende wijze met de inzet van de aan hen toekomende
bevoegdheden dat belang te behartigen (subsidiariteit) en waarom de
provinciale bevoegdheid daarvoor wel geschikt is en waarom het gebruik of de
vorm van de bevoegdheid niet verder gaat dan gelet op het doel noodzakelijk is
(proportionaliteit).” (33 962, E, p, 8)

Provinciaal belang en subsidiariteit onder de Ow
▪

“Beide criteria dienen steeds in samenhang toegepast te worden. Er kan
bijvoorbeeld sprake zijn van een niet doelmatige en doeltreffende uitoefening
van een taak of bevoegdheid als die uitoefening door gemeentebesturen
substantieel duurder is of leidt tot vertraging of versnippering bij de uitvoering
van het beleid. Het gaat dus om een efficiëntie- en effectiviteitsafweging in
relatie tot het te bewerkstelligen doel en in relatie tot de inzet van de betreffende
bevoegdheid.” (33 962, E, p. 64-65)

Provinciaal belang en subsidiariteit onder de Ow
▪

2.3 lid 2 onder b

•

Nationaal bijvoorbeeld bieden gelijk beschermingsniveau aan burgers, een
gelijk kwaliteitsniveau van voorzieningen of de fysieke leefomgeving en het
bieden van een gelijk speelveld aan het handelsverkeer in Nederland.
Nationaal belang lastig aan te tonen bij regels over o.a. verplichte
aanwezigheid personenlift ogv Bouwbesluit 2012 (33 962, 23, p. 113 en E,
p. 8)

•

Provinciaal bijvoorbeeld bevoegd gezag omgevingsvergunning voor
ontgrondingenactiviteit. Vanwege de brede afweging is een beleidskader of
beleidsregel gewenst. Het is niet efficiënt als alle gemeenten een dergelijk
beleidskader of beleidsregel ontwikkelen voor een vergunning die gemiddeld
minder dan één keer per jaar verleend wordt. (33 962, 23, p. 114)

Provinciaal belang en subsidiariteit onder de Ow
▪

2.2 lid 3 Ow

“3. Een bestuursorgaan treedt bij de uitoefening van zijn taken en
bevoegdheden slechts in de taken en bevoegdheden van een ander
bestuursorgaan voor zover dat nodig is voor de uitoefening van zijn eigen taken
en bevoegdheden.”
“Bestuursorganen moeten bij het uitoefenen van hun taken en bevoegdheden
niet onnodig in de taken of bevoegdheden van andere bestuursorganen treden.
(…). Zo is bijvoorbeeld voorstelbaar dat bij het vaststellen van instructieregels
waar mogelijk met zo open mogelijke formuleringen wordt gewerkt. De
gemeente c.q. de provincie heeft dan zelf de mogelijkheid om invulling te geven
aan deze open formulering en heeft daarbij afwegingsruimte, terwijl het doel
achter de instructieregel wel wordt bereikt.” (33 962, 35)

Provinciaal belang en subsidiariteit onder de Ow
▪

Provinciaal belang of doelmatige en doeltreffende uitvoering taken en
bevoegdheden Ow?

▪

Toepassing beginsel van minste interventie?

Omgevingsverordening: bevoegdheden
▪

Bevoegdheden

•

Instructieregels

•

Algemene regels en maatwerkregels

•

Functietoedelingsregels

Omgevingsverordening: instructieregels
▪

Een omgevingsplan dat voorziet in meer dan 20 woningen is op projectniveau
energiepositief, berekend volgens methode x / beleidsregel y

▪

Omgevingsplannen in de regio x voorzien slechts in nieuwe woningbouw als de
integrale nieuwbouw in regio energiepositief is, berekend volgens methode y /
beleidsregel z

Omgevingsverordening: instructieregels
▪

Omgevingsplannen voorzien slechts in nieuwe woningbouw / kantoren / overige
voorzieningen, indien tenminste x watt per m2 bvo aan duurzame energie wordt
opgewekt

▪

In gebied x maken omgevingsplannen de bouw en het gebruik van
zonnepanelen niet onmogelijk, waaronder ook wordt verstaan dat de opbrengst
door andere ontwikkelingen door toegenomen schaduw met meer dan y %
wordt verminderd

Omgevingsverordening: instructieregels
▪

Een omgevingsplan dat voorziet in een bedrijventerrein van meer dan x m2
voorziet in (een) windturbine(s) / bodemenergiesysteem die voor ten minste y %
voorzien in de energiebehoefte van dat bedrijventerrein berekend volgens z /
beleidsregel q
•

▪

Ontheffingsmogelijkheid als er een andere vorm van energieopwekking
mogelijk is

Een omgevingsplan dat voorziet in een bedrijventerrein, voorziet ook in de
mogelijkheid van het plaatsen van zonnepanelen op grond en gebouwen

Omgevingsverordening: instructieregels
▪

Een omgevingsplan voorziet slechts in een bedrijventerrein indien de reisafstand
per werknemer, anders dan per openbaar vervoer, per vierkante meter niet meer
is dan x, berekend volgens methode y / beleidsregel z

▪

Een omgevingsplan stelt de realisatie van een zonneweide niet afhankelijk van
een omgevingsvergunning, indien die zonneweide voldoet aan de voorwaarden
a–z

Omgevingsverordening: instructieregels
▪

Een omgevingsplan houdt rekening met warmtenetwerken

▪

Een omgevingsplan voor locatie x voorziet in een programma gericht op het
bereiken van een CO2 uitstoot door die ontwikkeling van maximaal y

▪

Een omgevingsplan stelt activiteit x afhankelijk van een omgevingsvergunning.
In de beoordelingsregels wordt duurzaamheidsvereiste y opgenomen

Omgevingsverordening: instructieregels
▪

Nog meer ideeën voor instructieregels?

Omgevingsverordening: algemene regels /
maatwerkregels
▪

Een omgevingsverordening kan voor locatie x als maatwerkregel bevatten dat
een strengere EPC van toepassing is dan in het Bbl is opgenomen

▪

Nog meer ideeën?

Omgevingsverordening: functietoedelingsregels
▪

4.2 lid 2 Ow

“Bij omgevingsverordening kunnen alleen regels worden gesteld over
activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke
leefomgeving met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan
locaties, als het onderwerp van zorg niet doelmatig en doeltreffend met een
regel als bedoeld in artikel 2.22, eerste lid, of een instructie als bedoeld in artikel
2.33, eerste lid, kan worden behartigd.”

Omgevingsverordening: functietoedelingsregels
“Artikel 4.2, tweede lid, is in het wetsvoorstel opgenomen in het licht van de
mogelijkheid om, in aanvulling op de toedeling van functies aan een locatie door de
gemeente, in de omgevingsverordening een beschermende nevenfunctie toe te
delen aan de locatie of daarover regels te stellen. Deze mogelijkheid bestaat nu ook
al in het omgevingsrecht. Voorbeelden zijn de toedeling van de functie
grondwaterschermingsgebied of stiltegebied (nu Wet milieubeheer), zeer kwetsbaar
gebied voor ammoniak (nu Wet ammoniak en veehouderij), gebied waar een
provinciale omgevingswaarde geldt en beperkingengebied voor een provinciale weg
(nu provinciale wegenverordening).” (33 962, E, p. 123)

Omgevingsverordening: functietoedelingsregels
▪

Niet bedoeld voor functietoedeling die verder gaat dan een beschermende
nevenfunctie. Dan verricht de provincie een taak die uitputtend aan de
gemeente is toebedeeld, terwijl het omgevingsplan aldaar ex 122 Gemeentewet
vervalt
“Er zou dan ook strijd ontstaan met het beginsel van de minst belastende
interventie dat is opgenomen in artikel 2.2, derde lid, en met de in artikel 4.2,
tweede lid, opgenomen randvoorwaarde dat functietoedeling in de
omgevingsverordening alleen gebeurt als inzet van instructieregels of instructies
niet doelmatig en doeltreffend is.” (33 962, E, p. 123)

▪

Kunnen de voorbeelden in de vorige sheet niet gerealiseerd worden via
instructieregels of instructies?

Omgevingsverordening: functietoedelingsregels
▪

Toekenning nevenfunctie warmtenet

▪

Meer ideeën?

Denk ook aan het privaatrecht, al dan niet als
onderdeel van het programma
▪

Onderdeel van een programma kan zijn de instelling van een privaatrechtelijk
parkmanagementsysteem bij uitgifte van nieuwe bedrijventerreinen

▪

Maar dit kan ook worden geregeld in het gronduitgiftebeleid

Energie in de omgevingsverordening
▪

Kortom, op het gebied van energie is heel veel mogelijk in de
omgevingsverordening

▪

Regels in omgevingsverordening voor milieubelastende activiteit nog buiten
beschouwing gelaten

▪

Het begint met goede ideeën voor de energietransitie

▪

De omgevingsverordening kent niet veel beperkingen, behalve
•

subsidiariteit, proportionaliteit en beginsel van minste interventie

•

uitputtende hogere regelingen

•

(politieke) haalbaarheid en betaalbaarheid maatregelen

Vragen?
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