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Ow: algemene doelstelling en zorgplichten
Algemene taakopdracht voor bestuursorganen (en deels ook burgers)

➢ Algemene doelstelling (art. 1.3 Ow)
✓ Bereiken en in stand houden van een veilige

en gezonde fysieke leefomgeving en een 

goede omgevingskwaliteit +

✓ Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen 

van de fysieke leefomgeving ter vervulling van 

maatschappelijke behoeften

➢ Inclusief doelen Waterwet + ‘tegengaan 

van klimaatverandering’ (art. 2.2, lid 3)

➢ Onderlinge taken en bevoegdheden op en 

met elkaar afstemmen (art. 2.2 Ow)

➢ Algemene zorgplicht: art. 1.6 en 1.7 Ow

➢ Verbodsbepaling voor activiteiten met 

“aanzienlijke nadelige gevolgen” (art. 1.7a)

Hugo Landheer

Herken hierin algemene milieubeginselen, zoals voorzorgprincipe



Kerninstrumenten en klimaatadaptatie

Bij 1, 2, 3 en 6 is vroegtijdige publieksparticipatie voorgeschreven



Klimaatadaptatie op regionaal 

en lokaal niveau in visie, 

beleid en uitvoering

Jan van der Zee



Samenhang kerninstrumenten op regionaal niveau
Idealiter zijn omgevingsvisies leidend

▪ Vanuit omgevingsvisie doorwerking naar programma’s en de verordeningen

▪ Kan zijn dat er ‘RO-/waterinstructieregels’ staan in omgevingsverordening

Visie/beleid op hoofdlijnen

- Milieubeginselen !!!

Juridisch bindende regels 
(zorgplicht, algemene regels & 

vergunningplicht)

Uitwerking beleid + 

concrete maatregelen

Toelichting kleurtjes



Eisen aan omgevingsvisie (hst. 3 Ow)

➢ Hoofdlijnen van het te voeren integrale beleid 
✓ Beschrijft samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, 

verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed

➢ Vormvrij en niet gebonden aan een termijn

➢ Inhoudelijke eisen:
a) Beschrijving hoofdlijnen kwaliteit fysieke leefomgeving

▪ Water en watersystemen zijn onderdeel van fysieke leefomgeving (art. 1.2 Ow)

b) Hoofdlijnen van voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer, bescher-

ming en behoud van het grondgebied

c) Hoofdzaken van het te voeren integrale beleid

➢ Bij opstellen rekening houden met vier milieubeginselen

De laatste eis helpt bij aanpak klimaatadaptatie! 

Water moet sturender worden in RO-/bouwwereld (Deltacommissaris en motie TK)



Omgevingsvisie en milieubeginselen

1. Voorzorgbeginsel

2. Preventiebeginsel 

3. Beginsel dat milieuaantastingen bij 

voorrang aan de bron moeten worden 

bestreden 

4. Beginsel ‘de vervuiler betaalt’ 

Relevant bij klimaatbeleid

Vb: zomaar bouwen op een locatie is 

dus geen optie (nu ook al niet trouwens)



Bkl regelt de ‘weging van het waterbelang’ (watertoets)
Watertoets is ook grondwater- en drinkwatertoets (vgl. zorgplicht art. 2 Dww)

Huidig Watertoetsproces (Bro)

✓ Overlegverplichting gemeente en 

waterschap bij bestemmingsplan

✓ Adviesrol waterschap ontwerp

✓ Waterparagraaf als onderdeel 

toelichting bestemmingsplan

✓ Alleen procedureel

✓ BAW: watertoets afgesproken 

voor alle ruimtelijke plannen

Watertoets Ow (5.37 Bkl)

✓ Instructieregel c.q. inhoudelijke beslisregel bij 

omgevingsplan + afstemmen waterbeheerder

✓ Ook verplicht bij projectbesluit (art. 9.1 Bkl), 

omgevingsverordening (art. 7.1 Bkl) en 

omgevingsplanactiviteit (art. 8.0b en 8.0c)

✓ BG moet rekening houden met de gevolgen 

voor het beheer van watersysteem

✓ Inhoudelijk en procedureel

✓ BAW-afspraken blijven gelden

Ow-criterium: evenwichtige toedeling van 

functies aan locaties

RO-criteria ‘goede ruimtelijke 

ordening’ en ‘ruimtelijke relevantie’

Wim van der Veer

Rekening houden met waterbelang volgt ook al uit de abbb’s (Awb)



Klimaatadaptatie en paar concrete 

mogelijkheden van het omgevingsplan

Cornelis Kuijpers



Bijna alles kan met het omgevingsplan

1. Waterbergingseisen bij nieuwbouw en bestaande bouw

2. Voorschrijven minimaal bouwpeil

3. Maximum aan verharding

4. Verplicht infiltreren hemelwater

5. Verplicht infiltreren (gezuiverd) bedrijfsafvalwater

6. Afkoppelen hemelwater (nieuwbouw en bestaande bouw)

7. Mogelijkheid van beregeningsverbod met drinkwater (bij droogte)

8. Begrenzen maximale maaiveldniveau onbebouwde grond (bv. tuinen)

Wat kan niet? → regels die gaan over constructie bouwwerken (door Bbl)

➢ Verplicht voorschrijven aanleg blauwgroene daken

➢ Voorschrijven dat een gevel warmtewerend en verkoelend wordt ingericht



Tips voor regels klimaatadaptatie in omgevingsplan

Handreiking decentrale regelgeving 

klimaatadaptief bouwen en inrichten:

✓ Wateroverlast

✓ Droogte

✓ Hittestress

✓ Gevolgbeperking overstromingen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2020/04/30/handreiking-regelgeving-klimaat-adaptief-bouwen-en-inrichten


Voorbeeld regels wateroverlast (I)

Artikel x.1 (compenserende waterberging)

1. Met het oog op het beperken van wateroverlast wordt op locaties met de 

functie [functie invullen, bijvoorbeeld Wonen] in [wijk] een 

hemelwaterberging met een minimale capaciteit van <x> l per m2 verhard 

oppervlak aangebracht en in stand gehouden.

2. In [wijk] is sprake van wateroverlast wanneer meer dan 10 cm water op 

straat gedurende meer dan een half uur optreedt.

3. De hemelwaterberging wordt zo ontworpen en in stand gehouden dat deze 

tussen <y> en <z> dagen weer volledig beschikbaar is.

4. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het eerste 

lid als het realiseren van de waterbergingscapaciteit redelijkerwijs niet 

mogelijk is.

5. De hoeveelheid hemelwater die niet kan worden geborgen, kan worden 

geloosd op het openbare riool of de openbare weg.

Nb: Gebruikelijke waarden voor de omvang van de waterberging zijn 40 tot 60 l/m2. 

Voor de termijn van lediging kan gedacht worden aan 2 tot 5 dagen.



Voorbeeld regels wateroverlast (II)
Waterbergingsfonds

Te regelen is dat de bergingsverplichting wordt afgekocht als 

berging redelijkerwijs niet mogelijk is

Artikel x.2 (waterbergingsfonds)

Bij gebruikmaking van de bevoegdheid, bedoeld in artikel x.1, vierde 

lid, kan het bevoegd gezag een financiële voorwaarde verbinden aan 

de omgevingsvergunning.



Voorbeeld regels droogte

Artikel x.1 (Bijzondere omstandigheden: beregeningsverbod bij droogte

1. Extreme of langdurige droogte is een bijzondere omstandigheid als 

bedoeld in artikel 19.0 van de Omgevingswet.

2. Bij extreme of langdurige droogte kunnen burgemeester en 

wethouders besluiten dat het beregenen met drinkwater tijdelijk is 

verboden. In het besluit staat voor welke locatie en voor welke 

periode het beregeningsverbod geldt.

3. Het besluit wordt elektronisch bekend gemaakt, of op andere 

geschikte wijze.



Voorbeeld regels hittestress

Artikel x.1 (hitteprogramma)

1. Voor het gehele gemeentelijke grondgebied wordt een 

hitteprogramma vastgesteld.

2. Het hitteprogramma bevat:

a. maatregelen om de nadelige gevolgen van langdurige 

hitteperiodes te beperken; en

b. maatregelen die met het oog op de gezondheid worden 

genomen tijdens een hitteperiode.

Artikel x.1 (warmtewerende en verkoelende gevel)

Met het oog op het voorkomen en beperken van hittestress 

wordt bij nieuwbouw van gebouwen de gevel van het gebouw 

warmtewerend en verkoelend ingericht.



Klimaatadaptatie en mogelijkheden 

van de waterschapsverordening



Klimaatadaptatie en de waterschapsverordening?

➢ Waterschap heeft een ruim gedefinieerde watersysteembeheertaak, 

gericht op de bij wet vastgelegde watersysteemdoelstellingen. 
1. Voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, 

wateroverlast en waterschaarste,

2. Bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit 

van watersystemen en

3. Vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen

➢ Wat nodig is om het watersysteem te beschermen en te verbeteren 

is, vanwege de taakomschrijving èn de doelen van de wet 

geoorloofd om te regelen. Bevoegdheden zijn er niet voor niks

➢ Klimaatadaptatie vraagt ook veel van de waterschappen
✓ Beleid en maatregelen (Wbp) + regels in waterschapsverordening

Met de keur en ook de waterschapsverordening kan meer dan je denkt



Voorbeelden voor regeling in waterschapsverordening

➢ Compenseren verhard oppervlak

➢ Onttrekkingen grondwater en oppervlaktewater beperken (droogte)

✓ Drempels in algemene regels en vergunningplicht aanscherpen

➢ Beëindigen regeling voor ‘afwijkvergunning peilbesluit’ (bodemdaling)

➢ Ophogen grond verplichten bij nieuwbouw

➢ Bij bronneringen grondwater alleen in oppervlaktewater lozen als 

terugbrengen in de bodem redelijkerwijs niet mogelijk is

➢ Het stellen van regels aan de aanleg/bouw van ondergrondse 

bouwconstructies zoals particuliere kelders

➢ Hemelwater verplicht vertraagd afvoeren naar oppervlaktewater

➢ Actief voorschrijven van infiltratievoorzieningen in bepaalde gebieden

Waterschap kan alles regelen wat nodig is om het watersysteem te beschermen 

en te verbeteren. De specifieke omstandigheden bepalen wat nodig is.



Uit: Handreiking SWB onder de Ow (IenW, april 2021)

Voorbeeld 

samenhang 

instrumenten



Einde

Dirk Smorenberg


