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De ontwerp-NOVI 
langs de 
Omgevingswet-lat

De Omgevingswet schrijft een aantal kerninstrumenten voor dat in samen-
hang met elkaar de beleidscyclus vormt. Op strategisch beleidsniveau is de 
omgevingsvisie hierin belangrijk. Elke bestuurslaag stelt tussen nu en 2024 
een zelfbindende omgevingsvisie vast. 
Het Rijk heeft in juni de hoofdtekst van de ontwerp-Nationale omgevingsvi-
sie (NOVI) gelanceerd. Vol verwachting keek beleid makend Nederland uit 
naar deze omgevingsvisie: is de NOVI uitgewerkt naar de geest en letter van 
de Omgevingswet? Kan de NOVI dienen als een voorbeeld voor gemeente en 
provincie, inspireren en de samenleving mobiliseren?

De ontwerp-NOVI stelt het 
volgende: ‘De regio is in 
toenemende mate de 

meest relevante schaal om opga-
ven voor de fysieke leefomgeving 
op te pakken en samenhangende 
keuzes te maken. Volgens de stu-
ringsfilosofie van de Omgevings-
wet staan gemeenten primair aan 
de lat voor de algemene zorg voor 

de fysieke leefomgeving. De wa-
terschappen hebben de functio-
nele zorg voor het waterbeheer. 
De provincies hebben voor de fy-
sieke leefomgeving een duidelijke 
wettelijke taak en verantwoorde-
lijkheid. Het Rijk heeft een rol in 
de samenwerking, de NOVI biedt 
hiervoor een kader. De ministeries 
geven hieraan vorm vanuit hun 

taken en verantwoordelijkheden.’
Kort gezegd betekent dit dat de 
NOVI handelingsperspectief moet 
bieden voor de inzet van be-
voegdheden en instrumenten uit 
de Omgevingswet voor decentra-
le overheden. Maar kunnen ge-
meenten, waterschappen en pro-
vincies ermee uit de voeten? Biedt 
de NOVI houvast? En welke ande-

re verantwoordelijkheden, naast 
die faciliterende rol, bedeelt de 
NOVI toe aan het Rijk? 

Ouderwets
Een omgevingsvisie is enkel zelfbin-
dend maar de NOVI lijkt nu juist 
vooral kader te schetsen voor de-
centrale overheden. Op een twin-
tigtal nationale belangen wil het 

Rijk sturen en richting geven door 
ze te verbinden aan regionale opga-
ven en verantwoordelijkheden. 
Maar of de nationale belangen ef-
fectief en doelmatig door provincies 
of gemeenten behartigd kunnen 
worden, maakt de ontwerp- 
NOVI niet duidelijk. Daarmee lijkt de 
NOVI te snel voorbij te gaan aan het 
subsidiariteitsbeginsel van de Om-
gevingswet.
De nationale belangen komen in 
de NOVI samen in vier prioritei-
ten. Maar de NOVI is in die zin 
ouderwets; de fysieke leefomge-
ving staat niet centraal, het uit-
gangspunt van de Omgevingswet, 
maar juist het toedelen van ruim-
teclaims aan opgaven. Claims die 
groot zijn en waarbij belangen 
botsen. Daarom zijn scherpe keu-
zes nodig waarvoor de NOVI drie 
afwegingsprincipes voorstelt. Een 
logische constatering maar deze 
keuzes worden in dit ontwerp niet 
gemaakt. De definitieve NOVI 
moet nog in interbestuurlijke om-
gevings- en uitvoeringsagenda’s 
uitgewerkt worden zodat hier 
meer duidelijkheid over komt. 

nog geen echt integrale en 
samenhangende keuzes
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Uitgangspunten voor goede afweging in de regionale energiestrategieën

1. Voorkeur voor grootschalige clustering 3. Voorkeur voor energiebesparing, warmtenetten
en ander gebruik van bestaande gasleidingenAfweging tegenover waarden, zoals landschappelijke

kenmerken, nationale veiligheid, natuur, cultureel
erfgoed, water en bodem en maatschapplijk en
bestuurlijk draagvlak nog te maken.

Benut onbenutte daken en terreinen in bestaand
bebouwd gebied om landbouw en natuur zo veel
mogelijk te ontzien.

2. Voorkeursvolgorde voor zon pv

Grens regionale energiestrategie

Industriegebied, bedrijventerrein of glastuinbouw

Overig bestaand bebouwd gebied

Bronnen: CBS Bodemstatistiek, SVIR, Warmteatlas, TNO,
Structuurvisie Ondergrond, Nationaal Potentieel Aquathermie.
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Figuur 7 uit rapport ‘Nationaal potentieel aquathermie’:
Potentieel Thermische Energie uit Oppervlaktewater:
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Knelpunten benoemen
De kracht van de Omgevingswet 
is juist dat deze wet stelt dat er 
een meer samenhangende afwe-
ging voor beleid en regelgeving 
ontstaat. De Omgevingswet pleit 
voor overzichtelijker en uitvoer-
baar beleid. Stel geen irreële ver-
gezichten vast en laat conflicte-
rende belangen juist vroegtijdig 
ter tafel komen. Benoem niet al-
leen win-win situaties maar laat 
ook zien waar het knelt en wat 
daarom extra aandacht verdient. 
Betrek de samenleving op tijd. 
Werk het voornemen voor de fy-
sieke leefomgeving uit in pro-
gramma’s met maatregelen die 
nodig zijn om de doelen te halen. 
De Omgevingswet wenst een 
overheid die zegt wat ze doet en 
doet wat ze zegt. Juist van de 
NOVI mag je verwachten dat deze 
de hoopvolle verwachtingen van 
de wetgever invult. 
De ontwerp-NOVI stelt de be-
langrijkste strategische opgaven 
duidelijk aan de orde, maar maakt 
nog geen echt integrale en sa-
menhangende keuzes. Dat is een 
gemis, omdat het Rijk aan decen-
trale overheden de primaire ver-
antwoordelijkheid geeft voor de 
fysieke leefomgeving. Bovendien 
zijn vele gemeenten al gestart 
met opstellen van een omge-
vingsvisie en moeten provincies 
op 1 januari 2021 een omge-
vingsvisie hebben vastgesteld. 

Maatschappelijk debat
Zeker als start voor de regionale 
samenwerking aan maatschappe-
lijke opgaven, is meer duidelijk-
heid gewenst. Immers de in de 
NOVI benoemde transitie-opga-
ven komen op het erf van ge-
meenten en provincies terecht. 
De regio wordt nadrukkelijk uit-
genodigd om met voorstellen te 
komen voor zowel NOVI-gebie-
den als de invulling van omge-
vingsagenda’s.  Deze agenda’s 
krijgen uiteindelijk de status van 
een programma onder de Omge-
vingswet. Ter voorbereiding hier-
op wil de minister de tijd tussen 
het uitkomen van deze ont-

werp-NOVI en de definitieve 
NOVI eind dit jaar, benutten voor 
maatschappelijk debat en het 
maken van samenwerkingsaf-
spraken met andere overheden. 
Deze samenwerkingsafspraken 
komen naast bestaande en lo-
pende bestuurlijke afspraken, 
waaronder in het Klimaatak-
koord. Ook dit is een reden om zo 
snel mogelijk helderheid te 
scheppen. 

Het verdient de aanbeveling om 
in de NOVI helder maken wat de 
opgave precies is, wie daar ver-
antwoordelijk voor is, wat de af-
hankelijkheden zijn en zelfs wat 
we dan niet gaan doen. Dat zal 
niet zonder slag of stoot zal gaan, 
maar de Omgevingswet is een 
ambitieuze wet en daar horen 
nou eenmaal daadkrachtige kern-
instrumenten bij.

De energiestransitie, met 

de uitwerking in de 

RES’sen, is een belangrijk 

structurerend element bij 

de inrichting van ons 

land. Beeld: Vereniging 

Deltametropool in 

opdracht van de NOVI.


