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Uitgelicht
 

Rudy Rabbinge winnaar 
Oeuvreprijs  

Winnaar van de Rachel Carson Oeuvreprijs 
2017 is prof.dr.ir. Rudy Rabbinge, mondiaal 
dé grondlegger van de productie-ecologie. 
Centraal in deze benadering staat het sub-
stantieel terugdringen van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen en kunstmest en het 
tegelijkertijd aanzienlijk verhogen van de op-
brengsten per hectare. 

Uitstoot fijnstof pluimveesector 
met helft omlaag 

 
De uitstoot van fijnstof uit pluimveestallen 
moet binnen tien jaar met de helft omlaag. 
Voor nieuwe pluimveestallen moet zelfs een 
reductie-eis van 70 procent gaan gelden.

Roadmap Circulaire Gronduitgifte 
wereldprimeur  

Met de Roadmap Circulaire Gronduitgifte 
heeft Amsterdam als eerste stad ter wereld 
een instrument ontwikkeld waarmee een op-
drachtgever circulair bouwen kan borgen. De 
markt behoudt de vrijheid om te innoveren en 
met eigen oplossingen te komen.

 

Foto: Michiel Wijnberg
 
Het Europees Parlement heeft ingestemd met een aan-
scherping van de Europese klimaatwet. Het wetsvoor-
stel formuleert doelstellingen voor de verplichte CO2-
uitstootvermindering van lidstaten. De Effort Sharing 
Regulation, zoals de klimaatwet officieel heet, maakt het 
mogelijk om dit EU-brede doel op te knippen in natio-
nale, bindende doelstellingen. Elke EU-lidstaat volgt een 
emissiereductietraject dat wordt berekend met 2018 als 
startjaar. Nederland moet in 2030 36% minder broeikas-
gassen uitstoten dan in 2005. 

Aanscherping 
Europese 
klimaatwet
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Uitstoot fijnstof pluimveesector  
met helft omlaag

De uitstoot van fijnstof uit pluimveestallen moet 
binnen tien jaar met de helft omlaag. Voor nieuwe 
pluimveestallen moet zelfs een reductie-eis van 70 
procent gaan gelden. Deze maatregelen zijn nood-
zakelijk omdat recent onderzoek sterke aanwijzin-
gen geeft dat de uitstoot van fijnstof effecten heeft 
op de gezondheid van omwonenden van pluimvee-
bedrijven. Dit schrijven de staatssecretarissen Van 
Dam (EZ) en Dijksma (IenM) in een brief aan de 
Tweede Kamer.

Pluimveebedrijven stoten meer fijnstof uit dan alle 
andere veehouderijen in Nederland. Uit het vorig 
jaar verschenen onderzoek Veehouderij en Gezond-
heid Omwonenden (VGO) en enkele andere onder-
zoeksrapporten blijkt dat de uitstoot omwonenden 
van veehouderijen gevoeliger maakt voor infecties. 
Bij omwonenden komen vaker longontstekingen 
voor. Ook kampen zij vaker met een verminderde 
longfunctie. Naar aanleiding van de rapporten heeft 
het kabinet samen met de pluimveesector een pak-
ket aan maatregelen opgesteld om de luchtkwaliteit 
rond stallen te verbeteren. Afgelopen februari heeft 
de sector zich hier uit teruggetrokken. Gelet op het 
belang voor de volksgezondheid zet het kabinet nu 
zelf de uitwerking van het maatregelenpakket in 
gang. De besluitvorming over wettelijke maatrege-
len zal worden overgelaten aan het nieuwe kabinet. 

Naast de reductie-eis voor de komende tien jaar 
komt het kabinet ook met maatregelen om de uit-
stoot van fijnstof door pluimveehouderijen op de 
korte termijn aan te pakken. Zo stelt Van Dam over 
de komende vier jaar 1,6 miljoen euro beschikbaar 
voor het ontwikkelen van nieuwe innovatieve oplos-
singen die de uitstoot van fijnstof direct bij de bron, 
in de stal, vermindert.

Verder is het de bedoeling knelpunten weg te ne-
men om nieuwe reductietechnieken sneller erkend 
te krijgen. Ook wordt er een handreiking opgesteld 
voor provincies en gemeenten om te gebruiken bij 
de beoordeling van aanvragen van bedrijven die 
willen uitbreiden of nieuwe bedrijven die zich willen 
vestigen.

Naar aanleiding van het VGO-onderzoek van vo-
rig jaar heeft het kabinet opdracht gegeven voor 
aanvullend onderzoek over de relatie tussen 
veehouderij en gezondheid van omwonenden. 
Dit onderzoek is naar verwachting voor de zo-
mer gereed. Ook zal de Gezondheidsraad voor 
het einde van dit jaar nader advies uitbrengen.  
Persbericht Ministerie van EZ, 01-06-2017

Milieuvriendelijke reinigingstechniek voor  
vliegtuigen

Emirates maakt gebruik van de ‘drywash’ tech-
niek om haar vliegtuigen schoon te maken. Bij 
deze techniek wordt er weinig tot geen water ge-
bruikt, in tegenstelling tot conventionele metho-
den die duizenden liters water per wasbeurt ge-
bruiken. In plaats daarvan wordt er een vloeibaar 
schoonmaakmiddel handmatig aangebracht op 
het gehele buitenoppervlak van het vliegtuig, dat 
vervolgens opdroogt en door middel van schone 
microvezelstof samen met het vuil weer verwijderd 
wordt. Het vliegtuig blijft dan schoon en gepolijst 
achter met een fijn beschermlaagje waardoor het 
geverfde oppervlak langer zijn glans kan behou-
den. Er zitten meerdere voordelen aan de drywash 
techniek. Ten eerste is er weinig water nodig om 
het vliegtuig schoon te maken, waardoor Emira-
tes meer dan 11 miljoen liter per jaar bespaart. 
Daarnaast zorgt deze reinigingstechniek ervoor 
dat het vliegtuig langer schoon blijft, waardoor het 
in plaats van vier of vijf keer nog maar drie keer 
per jaar gereinigd hoeft te worden. Tegelijkertijd 
wordt het brandstofverbruik verminderd doordat 
er minder vuilophoping is wat het vliegtuig ver-
zwaart. Verder maakt de luchtvaartmaatschappij 
gebruik van een innovatieve schuim wastechniek 
voor de vliegtuigmotoren waarmee de airline onge-
veer 200 ton aan CO2-uitstoot per jaar bespaart.  
Persbericht Emirates, 07-06-2017

Circulair Inkopen wint Green Deal Award 2017

De Green Deal Award 2017 gaat naar Circulair In-
kopen. De Green Deal viel in de prijzen vanwe-
ge de succesvolle samenwerking tussen de be-
trokken partijen. Sinds de ondertekening in 2013 
hebben partijen veel bereikt. Er is een brede sa-
menwerking ontstaan tussen bedrijven en zowel 
grote als kleine organisaties. Er is veel (van el-
kaar) geleerd. Het inkopen van circulaire produc-
ten is niet altijd eenvoudig omdat toeleveranciers 
hier vaak nog niet op zijn ingericht. Toch wisten 
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Uitstoot fijnstof pluimveesector  
met helft omlaag

De uitstoot van fijnstof uit pluimveestallen moet 
binnen tien jaar met de helft omlaag. Voor nieuwe 
pluimveestallen moet zelfs een reductie-eis van 70 
procent gaan gelden. Deze maatregelen zijn nood-
zakelijk omdat recent onderzoek sterke aanwijzin-
gen geeft dat de uitstoot van fijnstof effecten heeft 
op de gezondheid van omwonenden van pluimvee-
bedrijven. Dit schrijven de staatssecretarissen Van 
Dam (EZ) en Dijksma (IenM) in een brief aan de 
Tweede Kamer.

Pluimveebedrijven stoten meer fijnstof uit dan alle 
andere veehouderijen in Nederland. Uit het vorig 
jaar verschenen onderzoek Veehouderij en Gezond-
heid Omwonenden (VGO) en enkele andere onder-
zoeksrapporten blijkt dat de uitstoot omwonenden 
van veehouderijen gevoeliger maakt voor infecties. 
Bij omwonenden komen vaker longontstekingen 
voor. Ook kampen zij vaker met een verminderde 
longfunctie. Naar aanleiding van de rapporten heeft 
het kabinet samen met de pluimveesector een pak-
ket aan maatregelen opgesteld om de luchtkwaliteit 
rond stallen te verbeteren. Afgelopen februari heeft 
de sector zich hier uit teruggetrokken. Gelet op het 
belang voor de volksgezondheid zet het kabinet nu 
zelf de uitwerking van het maatregelenpakket in 
gang. De besluitvorming over wettelijke maatrege-
len zal worden overgelaten aan het nieuwe kabinet. 

Naast de reductie-eis voor de komende tien jaar 
komt het kabinet ook met maatregelen om de uit-
stoot van fijnstof door pluimveehouderijen op de 
korte termijn aan te pakken. Zo stelt Van Dam over 
de komende vier jaar 1,6 miljoen euro beschikbaar 
voor het ontwikkelen van nieuwe innovatieve oplos-
singen die de uitstoot van fijnstof direct bij de bron, 
in de stal, vermindert.

Verder is het de bedoeling knelpunten weg te ne-
men om nieuwe reductietechnieken sneller erkend 
te krijgen. Ook wordt er een handreiking opgesteld 
voor provincies en gemeenten om te gebruiken bij 
de beoordeling van aanvragen van bedrijven die 
willen uitbreiden of nieuwe bedrijven die zich willen 
vestigen.

Naar aanleiding van het VGO-onderzoek van vo-
rig jaar heeft het kabinet opdracht gegeven voor 
aanvullend onderzoek over de relatie tussen 
veehouderij en gezondheid van omwonenden. 
Dit onderzoek is naar verwachting voor de zo-
mer gereed. Ook zal de Gezondheidsraad voor 
het einde van dit jaar nader advies uitbrengen.  
Persbericht Ministerie van EZ, 01-06-2017

Milieuvriendelijke reinigingstechniek voor  
vliegtuigen

Emirates maakt gebruik van de ‘drywash’ tech-
niek om haar vliegtuigen schoon te maken. Bij 
deze techniek wordt er weinig tot geen water ge-
bruikt, in tegenstelling tot conventionele metho-
den die duizenden liters water per wasbeurt ge-
bruiken. In plaats daarvan wordt er een vloeibaar 
schoonmaakmiddel handmatig aangebracht op 
het gehele buitenoppervlak van het vliegtuig, dat 
vervolgens opdroogt en door middel van schone 
microvezelstof samen met het vuil weer verwijderd 
wordt. Het vliegtuig blijft dan schoon en gepolijst 
achter met een fijn beschermlaagje waardoor het 
geverfde oppervlak langer zijn glans kan behou-
den. Er zitten meerdere voordelen aan de drywash 
techniek. Ten eerste is er weinig water nodig om 
het vliegtuig schoon te maken, waardoor Emira-
tes meer dan 11 miljoen liter per jaar bespaart. 
Daarnaast zorgt deze reinigingstechniek ervoor 
dat het vliegtuig langer schoon blijft, waardoor het 
in plaats van vier of vijf keer nog maar drie keer 
per jaar gereinigd hoeft te worden. Tegelijkertijd 
wordt het brandstofverbruik verminderd doordat 
er minder vuilophoping is wat het vliegtuig ver-
zwaart. Verder maakt de luchtvaartmaatschappij 
gebruik van een innovatieve schuim wastechniek 
voor de vliegtuigmotoren waarmee de airline onge-
veer 200 ton aan CO2-uitstoot per jaar bespaart.  
Persbericht Emirates, 07-06-2017

Circulair Inkopen wint Green Deal Award 2017

De Green Deal Award 2017 gaat naar Circulair In-
kopen. De Green Deal viel in de prijzen vanwe-
ge de succesvolle samenwerking tussen de be-
trokken partijen. Sinds de ondertekening in 2013 
hebben partijen veel bereikt. Er is een brede sa-
menwerking ontstaan tussen bedrijven en zowel 
grote als kleine organisaties. Er is veel (van el-
kaar) geleerd. Het inkopen van circulaire produc-
ten is niet altijd eenvoudig omdat toeleveranciers 
hier vaak nog niet op zijn ingericht. Toch wisten 
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door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De 
gemeenten Almere en Emmen plaatsen als eer-
sten 120 betaalbare eenpersoons-huurwoningen. 
De eerste crowdfunding van duurzaam vastgoed 
is tot stand gekomen door de samenwerking van 
Oneplanetcrowd en DGI Europe. Door het bun-
delen van kennis van de twee partijen wordt de 
vastgoedmarkt bereikbaar voor particuliere inves-
teerders en krijgen vastgoedontwikkelaars toegang 
tot de benodigde financiering. Vastgoedprojecten 
hebben als voordeel dat toekomstige geldstromen, 
zoals bijvoorbeeld de huurinkomsten, relatief goed 
te voorspellen zijn. Het financieel risico is daardoor 
veelal lager dan crowdfunding van MKB-bedrijven. 
Persbericht DGI Europe / Oneplanetcrowd, 31-05-
2017

Aandeelhouders ExxonMobil willen jaarlijkse 
klimaatrapportage

Op een recente vergadering heeft 62 procent van 
de aandeelhouders van ExxonMobil vóór een re-
solutie gestemd die het olieconcern vraagt om 
vanaf 2018te rapporteren over de gevolgen van 
technologische veranderingen en klimaatveran-
dering voor zijn bedrijfsvoering. Het bestuur had 
geadviseerd tegen te stemmen. Een resultaat dat 
slechts een eerste stap richting daadwerkelijke ac-
tie moet worden gezien, zegt Mark van Baal van 
Follow This, een beweging van groene Shell-aan-
deelhouders. Eerder, in 2015, beloofden ‘zijn’ 
Shell, BP en Statoil al zulke klimaatrapportages 
naar aanleiding van een aandeelhoudersresolutie.  
Persbericht Follow This, 31-05-2017

Bananensector neemt externe kosten niet mee 

De meeste bananen zijn spotgoedkoop. Dat wijst 
erop dat de gevolgen van bijvoorbeeld slecht loon, 
klimaatverandering, ongezond werk en wateruitput-
ting niet in de prijs zijn opgenomen. Deze externe 
kosten worden afgewenteld op de samenleving, 
rechtstreeks of door verlies aan welvaart. Uit on-
derzoek van True Price en Trucost, uitgevoerd in 
Ecuador, Colombia, Peru en de Dominicaanse Re-
publiek, blijken de externe kosten 6,70 dollar per 
doos bananen van 18,14 kilo te zijn. Daarvan is 
60% van sociale aard. De hoogste post is het ge-
volg van ontoereikend loon en gebrek aan sociale 
zekerheid voor de arbeiders en een ontoereikend 
inkomen voor kleine boeren. In de externe milieu-
kosten zijn de grootste boosdoeners landgebruik, 
wateruitputting en klimaatverandering.

Fairtrade gecertificeerde producenten scoren 
aanmerkelijk beter dan het sector-gemiddelde. 
In alle vier de landen blijven hun externe sociale 
en milieukosten daaronder. In totaal komt hun ge-
middelde uit op 3,65 dollar, wat neerkomt op 45% 
minder externe kosten dan de sector als geheel. 
Het belangrijkste onderscheid zit aan de sociale 
kant. In de sector als totaal is de sociale schade 
bijna vier keer zo hoog als bij de groep Fairtrade 
producenten 4 dollar versus 1.05 dollar). Hoofd-
verantwoordelijk voor die kloof zijn loonhoogte, so-
ciale zekerheid en het inkomen van kleine boeren. 
Aan de milieukant ontlopen de scores elkaar veel 
minder: 2.60 dollar aan gemiddelde externe milieu-
kosten bij Fairtrade tegenover 2,70 dollar voor de 
sector als geheel.

De constatering is dat de bananensector kan leren 
van het Fairtrade systeem. Het rapport wijst op tal 
van kansen om praktijken van de beste telers over 
te nemen, buiten en ook binnen Fairtrade. Meer 
opbrengst/ha. is een belangrijke sleutel tot vermin-
dering van de externe kosten. De kunst is om de 
juiste balans te vinden tussen productiviteitsver-
hoging en precies de optimale hoeveelheid input 
aan energie, bemesting en water. Als de inkom-
sten door grotere opbrengsten toenemen, ontstaat 
ook voor sociale maatregelen een betere basis. 
Persbericht Fairtrade & Max Havelaar, 31-05-2017

OVERHEID

Roadmap Circulaire Gronduitgifte  
wereldprimeur 

Met de Roadmap Circulaire Gronduitgifte heeft 
Amsterdam als eerste stad ter wereld een instru-
ment ontwikkeld waarmee een opdrachtgever cir-
culair bouwen kan borgen. In de Roadmap is een 
uitgebreide analyse gemaakt van wat circulair bou-
wen concreet inhoudt en hoe de mate van circu-
lair bouwen kwantitatief en kwalitatief kan worden 
gemeten. Verder biedt de Roadmap praktische 
handvatten voor het vormgeven van een circulaire 
tender. Daarbij behoudt de markt de vrijheid om te 
innoveren en met eigen oplossingen te komen. In 
de Roadmap is aansluiting gezocht bij bestaande 
criteria uit bijvoorbeeld BREEAM. De Roadmap 
gaat dit najaar eerst worden gebruikt voor de uit-
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de deelnemers de positieve energie te behouden. 
Samen vormen zij een brede coalitie die circulair 
inkopen onder de aandacht brengt. Mede doordat 
een aantal projecten zoals het stadkantoor in Ven-
lo en het hoofdkantoor van Alliander veel aandacht 
kregen in de landelijke media, willen steeds meer 
partijen circulariteit verweven in hun inkoopproces. 
Zo wordt bij het Rijk al het meubilair vanaf 2017 
circulair aanbesteed en zijn er spin-offs zoals een 
groep gemeenten die circulair inkopen in de prak-
tijk brengt. Maar ook internationaal is er belang-
stelling, zoals in België waar in juni de Vlaamse 
Green Deal Circulair Aankopen het levenslicht ziet. 
Green Deal Nieuws, juni 2017

Insectenkweker haalt 45 miljoen euro op 

De Brabantse insectenkweker Protix heeft van 
Aqua-spart, Rabobank, de Brabantse Ontwikke-
lings Maatschappij (BOM) en verschillende privé-in-
vesteerders een investering van 45 miljoen euro 
ontvangen. De investering is bedoeld voor opscha-
ling. Protix kweekt in Dongen op grote schaal in-
secten voor vee-, aquacultuur- en diervoeding. De 
insecten zetten organische reststromen in hoog 
tempo om in eiwitten. Daarmee speelt het be-
drijf in op de toenemende vraag naar eiwitten, als 
gevolg van de hard groeiende wereldbevolking. 
www.duurzaambedrijfsleven.nl

Dubbele groeicijfers voeding met  
duurzaamheidskeurmerk

De verkoop van voeding met een duurzaamheids-
claim zit al jaren in de lift. In 2015 groeide dit seg-
ment al met 16% en de groei zette zich in 2016 nog 
sterker door. Het gaat inmiddels om zo’n 3 miljard 
euro aan omzet in alle supermarkten, blijkt uit de 
Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau 
IRI. Volgens de Monitor besteedde de consument 
het afgelopen jaar 590 miljoen euro meer aan pro-
ducten met onafhankelijk geborgde keurmerken. 
Dit is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor 
van maar liefst 27%. De omzet van dit segment 
bedraagt momenteel 12% van de totale omzet in 
supermarkten: duurzaamheid in voeding is de 
niche ontgroeid. Beter Leven maakte in 2016 een 
groeispurt van 53% (+315 miljoen euro) en nam 
de nummer 1 positie over van het keurmerk Bio-
logisch. De consument besteedde ruim 1 miljard 
euro in supermarkten aan vlees, vleeswaren, eie-
ren en maaltijden met één of meerdere Beter Leven 
sterren. Ook de andere keurmerken laten groei-

cijfers zien ver boven de marktgroei. MSC groeit 
met 5%, Biologisch met 12% en ASC is het sterkst 
groeiende keurmerk met een groei van 136%. 
Nieuwsbrief Online Kenniscentrum Duurzaam Onder- 
nemen 12 June 2017

Levensverzekeraars gebruiken invloed op  
palmoliesector niet of nauwelijks

Zeven van de negen grootste levensverzekeraars 
in Nederland gebruiken hun invloed om ontbossing 
en landroof door palmoliebedrijven tegen te gaan 
niet of nauwelijks. Dat blijkt uit een nieuw onder-
zoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer. De on-
derzoekers controleerden wat de verzekeraars de 
afgelopen vier jaar investeerden in tien controver-
siële palmoliebedrijven en hoe ze met die bedrijven 
omgingen. De afgelopen jaren zijn bedrijven zoals 
Wilmar, Golden Agri en IOI geregeld betrokken ge-
weest bij ernstige misstanden rondom landroof en 
ontbossing. Toch werden de bedrijven nauwelijks 
gescreend of ter verantwoording geroepen. Ae-
gon, Allianz, APG, Delta Lloyd, Generali en Legal 
& General scoorden slecht, Nationale Nederlanden 
en Achmea met een 5 en een 6 middelmatig. Vivat 
scoort als enige een 10.

Woordvoerder Rolf Schipper van de Eerlijke Verze-
keringswijzer: “Dat Achmea en Nationale Nederlan-
den met respectievelijk een 6 en een 5 in de top 3 
staan, zegt eigenlijk al genoeg. Verzekeraars moe-
ten zorgen dat hun investeringen niet langer leiden 
tot ontbossing. Vivat toont namelijk aan dat een ver-
zekeraar - ook bij relatief kleine investeringen – wel 
degelijk invloed kan uitoefenen.”

De Eerlijke Verzekeringswijzer doet in het rapport 
een aantal aanbevelingen. Naast het verbeteren van 
de transparantie is een belangrijk punt dat verzeke-
raars hun screening moeten verbeteren. Zelden leidt 
een incident ertoe dat een verzekeraar overgaat tot 
aanvullend onderzoek. Op die manier is het onmo-
gelijk om notoire overtreders effectief aan te pakken. 
Persbericht Eerlijke Verzekeringswijzer, 30-05-2017

Crowdfunding van duurzaam vastgoed

C3 Living is het eerste vastgoedproject dat op het 
crowdfundingplatform Oneplanetcrowd is gelan-
ceerd. Met de woonunits van de maatschappelijke 
onderneming Rendiz wordt duurzaam en zelfvoor-
zienend wonen bereikbaar. De woningen worden 
volledig duurzaam en demontabel geproduceerd 

• Corrigeer marktfalen en zorg dat duurzaam ondernemen loont
• Durf grenzen te stellen
• Creëer experimenteerruimte en vertaal successen naar wettelijke aanpassingen
• Daag de markt uit en koop in op de beste duurzaamheidsprestaties
• Verplicht transparantie, zodat meer marktwerking ontstaat in duurzaamheid
• Vertaal duurzaamheidsbeleid en opgaven actief naar sectoren en convenanten
• Bied een stabiele beleidscontext, inclusief een klimaatwet
• Investeer in innovatie, duurzame en smart-technology
• Geef in mededingingsregels meer ruimte voor samenwerken in duurzaamheid
• Stuur transities door samen te werken met duurzame koplopers
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door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. De 
gemeenten Almere en Emmen plaatsen als eer-
sten 120 betaalbare eenpersoons-huurwoningen. 
De eerste crowdfunding van duurzaam vastgoed 
is tot stand gekomen door de samenwerking van 
Oneplanetcrowd en DGI Europe. Door het bun-
delen van kennis van de twee partijen wordt de 
vastgoedmarkt bereikbaar voor particuliere inves-
teerders en krijgen vastgoedontwikkelaars toegang 
tot de benodigde financiering. Vastgoedprojecten 
hebben als voordeel dat toekomstige geldstromen, 
zoals bijvoorbeeld de huurinkomsten, relatief goed 
te voorspellen zijn. Het financieel risico is daardoor 
veelal lager dan crowdfunding van MKB-bedrijven. 
Persbericht DGI Europe / Oneplanetcrowd, 31-05-
2017

Aandeelhouders ExxonMobil willen jaarlijkse 
klimaatrapportage

Op een recente vergadering heeft 62 procent van 
de aandeelhouders van ExxonMobil vóór een re-
solutie gestemd die het olieconcern vraagt om 
vanaf 2018te rapporteren over de gevolgen van 
technologische veranderingen en klimaatveran-
dering voor zijn bedrijfsvoering. Het bestuur had 
geadviseerd tegen te stemmen. Een resultaat dat 
slechts een eerste stap richting daadwerkelijke ac-
tie moet worden gezien, zegt Mark van Baal van 
Follow This, een beweging van groene Shell-aan-
deelhouders. Eerder, in 2015, beloofden ‘zijn’ 
Shell, BP en Statoil al zulke klimaatrapportages 
naar aanleiding van een aandeelhoudersresolutie.  
Persbericht Follow This, 31-05-2017

Bananensector neemt externe kosten niet mee 

De meeste bananen zijn spotgoedkoop. Dat wijst 
erop dat de gevolgen van bijvoorbeeld slecht loon, 
klimaatverandering, ongezond werk en wateruitput-
ting niet in de prijs zijn opgenomen. Deze externe 
kosten worden afgewenteld op de samenleving, 
rechtstreeks of door verlies aan welvaart. Uit on-
derzoek van True Price en Trucost, uitgevoerd in 
Ecuador, Colombia, Peru en de Dominicaanse Re-
publiek, blijken de externe kosten 6,70 dollar per 
doos bananen van 18,14 kilo te zijn. Daarvan is 
60% van sociale aard. De hoogste post is het ge-
volg van ontoereikend loon en gebrek aan sociale 
zekerheid voor de arbeiders en een ontoereikend 
inkomen voor kleine boeren. In de externe milieu-
kosten zijn de grootste boosdoeners landgebruik, 
wateruitputting en klimaatverandering.

Fairtrade gecertificeerde producenten scoren 
aanmerkelijk beter dan het sector-gemiddelde. 
In alle vier de landen blijven hun externe sociale 
en milieukosten daaronder. In totaal komt hun ge-
middelde uit op 3,65 dollar, wat neerkomt op 45% 
minder externe kosten dan de sector als geheel. 
Het belangrijkste onderscheid zit aan de sociale 
kant. In de sector als totaal is de sociale schade 
bijna vier keer zo hoog als bij de groep Fairtrade 
producenten 4 dollar versus 1.05 dollar). Hoofd-
verantwoordelijk voor die kloof zijn loonhoogte, so-
ciale zekerheid en het inkomen van kleine boeren. 
Aan de milieukant ontlopen de scores elkaar veel 
minder: 2.60 dollar aan gemiddelde externe milieu-
kosten bij Fairtrade tegenover 2,70 dollar voor de 
sector als geheel.

De constatering is dat de bananensector kan leren 
van het Fairtrade systeem. Het rapport wijst op tal 
van kansen om praktijken van de beste telers over 
te nemen, buiten en ook binnen Fairtrade. Meer 
opbrengst/ha. is een belangrijke sleutel tot vermin-
dering van de externe kosten. De kunst is om de 
juiste balans te vinden tussen productiviteitsver-
hoging en precies de optimale hoeveelheid input 
aan energie, bemesting en water. Als de inkom-
sten door grotere opbrengsten toenemen, ontstaat 
ook voor sociale maatregelen een betere basis. 
Persbericht Fairtrade & Max Havelaar, 31-05-2017

OVERHEID

Roadmap Circulaire Gronduitgifte  
wereldprimeur 

Met de Roadmap Circulaire Gronduitgifte heeft 
Amsterdam als eerste stad ter wereld een instru-
ment ontwikkeld waarmee een opdrachtgever cir-
culair bouwen kan borgen. In de Roadmap is een 
uitgebreide analyse gemaakt van wat circulair bou-
wen concreet inhoudt en hoe de mate van circu-
lair bouwen kwantitatief en kwalitatief kan worden 
gemeten. Verder biedt de Roadmap praktische 
handvatten voor het vormgeven van een circulaire 
tender. Daarbij behoudt de markt de vrijheid om te 
innoveren en met eigen oplossingen te komen. In 
de Roadmap is aansluiting gezocht bij bestaande 
criteria uit bijvoorbeeld BREEAM. De Roadmap 
gaat dit najaar eerst worden gebruikt voor de uit-
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de deelnemers de positieve energie te behouden. 
Samen vormen zij een brede coalitie die circulair 
inkopen onder de aandacht brengt. Mede doordat 
een aantal projecten zoals het stadkantoor in Ven-
lo en het hoofdkantoor van Alliander veel aandacht 
kregen in de landelijke media, willen steeds meer 
partijen circulariteit verweven in hun inkoopproces. 
Zo wordt bij het Rijk al het meubilair vanaf 2017 
circulair aanbesteed en zijn er spin-offs zoals een 
groep gemeenten die circulair inkopen in de prak-
tijk brengt. Maar ook internationaal is er belang-
stelling, zoals in België waar in juni de Vlaamse 
Green Deal Circulair Aankopen het levenslicht ziet. 
Green Deal Nieuws, juni 2017

Insectenkweker haalt 45 miljoen euro op 

De Brabantse insectenkweker Protix heeft van 
Aqua-spart, Rabobank, de Brabantse Ontwikke-
lings Maatschappij (BOM) en verschillende privé-in-
vesteerders een investering van 45 miljoen euro 
ontvangen. De investering is bedoeld voor opscha-
ling. Protix kweekt in Dongen op grote schaal in-
secten voor vee-, aquacultuur- en diervoeding. De 
insecten zetten organische reststromen in hoog 
tempo om in eiwitten. Daarmee speelt het be-
drijf in op de toenemende vraag naar eiwitten, als 
gevolg van de hard groeiende wereldbevolking. 
www.duurzaambedrijfsleven.nl

Dubbele groeicijfers voeding met  
duurzaamheidskeurmerk

De verkoop van voeding met een duurzaamheids-
claim zit al jaren in de lift. In 2015 groeide dit seg-
ment al met 16% en de groei zette zich in 2016 nog 
sterker door. Het gaat inmiddels om zo’n 3 miljard 
euro aan omzet in alle supermarkten, blijkt uit de 
Monitor Keurmerken Retail van onderzoeksbureau 
IRI. Volgens de Monitor besteedde de consument 
het afgelopen jaar 590 miljoen euro meer aan pro-
ducten met onafhankelijk geborgde keurmerken. 
Dit is een stijging ten opzichte van het jaar ervoor 
van maar liefst 27%. De omzet van dit segment 
bedraagt momenteel 12% van de totale omzet in 
supermarkten: duurzaamheid in voeding is de 
niche ontgroeid. Beter Leven maakte in 2016 een 
groeispurt van 53% (+315 miljoen euro) en nam 
de nummer 1 positie over van het keurmerk Bio-
logisch. De consument besteedde ruim 1 miljard 
euro in supermarkten aan vlees, vleeswaren, eie-
ren en maaltijden met één of meerdere Beter Leven 
sterren. Ook de andere keurmerken laten groei-

cijfers zien ver boven de marktgroei. MSC groeit 
met 5%, Biologisch met 12% en ASC is het sterkst 
groeiende keurmerk met een groei van 136%. 
Nieuwsbrief Online Kenniscentrum Duurzaam Onder- 
nemen 12 June 2017

Levensverzekeraars gebruiken invloed op  
palmoliesector niet of nauwelijks

Zeven van de negen grootste levensverzekeraars 
in Nederland gebruiken hun invloed om ontbossing 
en landroof door palmoliebedrijven tegen te gaan 
niet of nauwelijks. Dat blijkt uit een nieuw onder-
zoek van de Eerlijke Verzekeringswijzer. De on-
derzoekers controleerden wat de verzekeraars de 
afgelopen vier jaar investeerden in tien controver-
siële palmoliebedrijven en hoe ze met die bedrijven 
omgingen. De afgelopen jaren zijn bedrijven zoals 
Wilmar, Golden Agri en IOI geregeld betrokken ge-
weest bij ernstige misstanden rondom landroof en 
ontbossing. Toch werden de bedrijven nauwelijks 
gescreend of ter verantwoording geroepen. Ae-
gon, Allianz, APG, Delta Lloyd, Generali en Legal 
& General scoorden slecht, Nationale Nederlanden 
en Achmea met een 5 en een 6 middelmatig. Vivat 
scoort als enige een 10.

Woordvoerder Rolf Schipper van de Eerlijke Verze-
keringswijzer: “Dat Achmea en Nationale Nederlan-
den met respectievelijk een 6 en een 5 in de top 3 
staan, zegt eigenlijk al genoeg. Verzekeraars moe-
ten zorgen dat hun investeringen niet langer leiden 
tot ontbossing. Vivat toont namelijk aan dat een ver-
zekeraar - ook bij relatief kleine investeringen – wel 
degelijk invloed kan uitoefenen.”

De Eerlijke Verzekeringswijzer doet in het rapport 
een aantal aanbevelingen. Naast het verbeteren van 
de transparantie is een belangrijk punt dat verzeke-
raars hun screening moeten verbeteren. Zelden leidt 
een incident ertoe dat een verzekeraar overgaat tot 
aanvullend onderzoek. Op die manier is het onmo-
gelijk om notoire overtreders effectief aan te pakken. 
Persbericht Eerlijke Verzekeringswijzer, 30-05-2017

Crowdfunding van duurzaam vastgoed

C3 Living is het eerste vastgoedproject dat op het 
crowdfundingplatform Oneplanetcrowd is gelan-
ceerd. Met de woonunits van de maatschappelijke 
onderneming Rendiz wordt duurzaam en zelfvoor-
zienend wonen bereikbaar. De woningen worden 
volledig duurzaam en demontabel geproduceerd 

• Corrigeer marktfalen en zorg dat duurzaam ondernemen loont
• Durf grenzen te stellen
• Creëer experimenteerruimte en vertaal successen naar wettelijke aanpassingen
• Daag de markt uit en koop in op de beste duurzaamheidsprestaties
• Verplicht transparantie, zodat meer marktwerking ontstaat in duurzaamheid
• Vertaal duurzaamheidsbeleid en opgaven actief naar sectoren en convenanten
• Bied een stabiele beleidscontext, inclusief een klimaatwet
• Investeer in innovatie, duurzame en smart-technology
• Geef in mededingingsregels meer ruimte voor samenwerken in duurzaamheid
• Stuur transities door samen te werken met duurzame koplopers
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gifte van woningbouwkavels en een niet-woning-
bouwkavel. Later wordt het instrument ook ingezet 
voor tenders op het gebied van transformatie, re-
novatie en sloop. De gemeente wil met de Road-
map een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van 
een nationale standaard voor circulair bouwen.  
www.duurzaam-ondernemen.nl

Eindhoven verduurzaamt stadshart

Zeven gemeentelijke gebouwen in Eindhoven wor-
den door warmtekoudeopslag, zonnepanelen en 
warmteterugwinning voor minstens de helft ener-
gieneutraal. De oude plafondplaten van de stad-
huistoren verdwijnen niet in de afvalcontainer, 
maar krijgen in diezelfde toren een tweede leven 
als isolerende gevelplaten. De tapijttegels uit het 
stadskantoor, dat tegenover het stadhuis ligt, die-
nen als vloerbedekking in de nieuw stadhuistoren. 
Ook de pantry’s uit het stadskantoor krijgen daar 
een tweede leven. De jaren 70-toiletten – inmid-
dels weer hip – blijven gewoon zitten, met ver-
nieuwd voegwerk. Onder het stadhuis komt een 
waterbuffer.

Waar het normaal gesproken de duurzaamheidsaf-
delingen van gemeenten zijn die dit soort maat-
regelen bedenken, komen ze nu uit de koker van 
de aannemer, een consortium van zes bedrijven. 
Met de traditionele aanpak – een bestek maken en 
door de laagste inschrijver laten uitvoeren – lukte 
het de gemeente namelijk niet sprongen te maken 
in duurzaamheid. In oktober 2016 is een contract 
ter waarde van 85 miljoen euro ondertekend, dat 
bij extra verduurzaming tot 130 miljoen euro kan 
worden opgerekt. Het gaat om een contract van 
tien jaar plus een optie voor nog eens vijf jaar. 
www.binnenlandsbestuur.nl

Uitvoering waterbeleid op koers 

Minister Schultz van Haegen (IenM) heeft voor het 
tweede jaar op rij de Staat van Ons Water aan de 
Tweede Kamer toegestuurd. Uit deze rapporta-
ge blijkt dat de uitvoering van het waterbeleid op 
koers ligt. Het betreft een rapportage over de uit-
voering van het Nationaal Waterplan 2016-2021, 
het Bestuursakkoord Water uit 2011, het uitvoe-
ringsprogramma van de Beleidsnota Drinkwater 
en de uitvoering van Europese richtlijnen. In 2016 
gaven waterbeheerders en drinkwaterbedrijven 
7,1 miljard euro uit om Nederland te beschermen 
tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende en 

schoon water. Dat is ongeveer hetzelfde bedrag 
als in 2015. De voorgenomen jaarlijkse besparing 
van 750 miljoen euro ten opzichte van 2010 ligt 
ook nog altijd op koers.

Volgens een tussentijdse evaluatie van de gro-
te veiligheidprogramma’s Ruimte voor de Rivier, 
Maaswerken en het tweede Hoogwaterbescher-
mingsprogramma zijn er goede resultaten bereikt. 
Het grootste deel van de projecten is inmiddels ge-
realiseerd en nieuwe opgaven worden opgepakt. 

De rapportage gaat verder in op bijvoorbeeld 
klimaatadaptatie, waterkwaliteit en wat Neder-
land internationaal doet op het gebied van wa-
ter. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan de 
Deltacoalitie - een samenwerkingsverband tus-
sen twaalf landen om wereldwijd klimaatbesten-
dige ontwikkeling van delta’s te stimuleren. Op 
de waterexpertise van het zogenaamde Dutch 
Risk Reduction Team werd veelvuldig een be-
roep gedaan. Ook heeft Nederland een leidende 
rol in het High Level Panel on Water, opgericht 
op initiatief van de Verenigde Naties en de We-
reldbank, dat oplossingen zoekt voor de vraag-
stukken op het gebied van water, klimaat en 
energie. Bekijk voor voorbeelden, meer informa-
tie en infographics ‘www.staatvanonswater.nl’. 
Persbericht Ministerie van IenM, 09-06-2017

Noord-Holland gaat stilte handhaven 

De provincie Noord-Holland heeft plannen om 
de 39 stiltegebieden op te splitsen in Topstiltege-
bieden en Oasegebieden. Door deze opsplitsing 
hoopt de provincie op een handhaafbaar en uit-
voerbaar stiltegebiedenbeleid. In 15 Topstiltege-
bieden wil de provincie inzetten op ‘echte stilte’. 
Dit versterkt de waarde van het stiltegebied voor 
de omgeving en de recreant. Hiervoor zal de Pro-
vinciale Milieuverordening (PMV) worden ingezet 
om te handhaven. Maar ook meer bekendheid en 
zichtbaarheid moeten hieraan bijdragen. In 21 Oa-
segebieden wordt het onderscheid gemaakt tussen 
een stille kern (zonder lawaai door wegverkeer of 
industrielawaai) en een bufferzone. Bij het aanwij-
zen van stille kernen wordt het vliegverkeer bui-
ten beschouwing gelaten. In de stille kernen geldt, 
net als in de Topstiltegebieden, het PMV regime.  
Persbericht Provincie Noord-Holland, 31-05-2017 
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Nieuwe mogelijkheden voor financieren  
energietransitie

De transitie die Nederlandse gemeenten en provin-
cies moeten maken richting een CO2-arme samen-
leving vergt fikse investeringen. Dit blijkt uit een rap-
port dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 
in samenwerking met BNG bank en het Nederlandse 
Investerings Agentschap (NIA) ontwikkelde. Bovenop 
een investering van 300 miljard euro voor bestaand 
beleid, moet Nederland voor de periode 2020-2040 
ongeveer 250 miljard euro aan extra investeringen 
mobiliseren. In het rapport wordt onderscheid ge-
maakt tussen mainstream en non-mainstream inves-
teringen. Investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen 
en windparken kennen inmiddels beperkte risico’s, 
hier is sprake van massaproductie en standaardisa-
tie. Dit zijn mainstream investeringen, veel partijen 
zijn bereid tot financiering van deze oplossingen. 

Voor non-mainstream investeringen is dat echter las-
tiger, daar ligt nog een grote uitdaging. Hierbij gaat 
het vaak om innovatieve oplossingen met een ho-
ger risico. Voorbeelden hiervan zijn veelbelovende 
technieken zoals geothermie of projecten met initieel 
hoge kosten zoals nul-op-de-meter renovaties van 
gebouwen. Hier ligt een belangrijke financieringsuit-
daging, op het totaal van de benodigde investerin-
gen is maar liefst 55% nog non-mainstream. Als ant-
woord hierop heeft de BNG bank, in samenwerking 
met het Ministerie van Economische Zaken en het 
NIA de energietransitie financieringsfaciliteit (ETFF) 
ontwikkeld. BNG bank verstrekt achtergestelde le-
ningen specifiek voor non-mainstream energietran-
sitie projecten. Het NIA controleert of projecten vol-
doen aan de voorwaarden van de regeling. Vanaf 
1 juli 2017 kunnen leningen worden aangevraagd. 
europadecentraal.nl

20 miljoen euro extra subsidie voor  
zonneboilers en warmtepompen

Per 1 juli 2017 is de Investeringssubsidie Duurza-
me Energie (ISDE) aangepast en zijn er nieuwe 
voorwaarden. Het budget voor zonneboilers en 
warmtepompen voor 2017 wordt verhoogd van 
70 naar 90 miljoen euro. De ISDE-subsidie geldt 
voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepom-

pen, biomassaketels en pelletkachels. De gewij-
zigde ISDE-regeling is begin juni gepubliceerd 
in de Staatscourant. Per 1 juli 2017 wijzigen de 
subsidiebedragen voor de lucht-water-warmte-
pompen. Ook kunnen dan gemeenten, provincies 
en openbare lichamen als bedoeld in de Wet ge-
meenschappelijke regelingen in de hoedanigheid 
van marktpartij of als eigenaar of huurder van een 
roerende of onroerende zaak subsidie aanvragen. 
solarmagazine.nl

Amsterdam krijgt woontoren met energie- 
opwekkende ramen

De energieopwekkende ramen van de Delftse start-
up Physee worden in Amsterdam voor het eerst op 
grote schaal toegepast. Op de Amsterdamse woon-
toren Bold plaatst het bedrijf 800 PowerWindows. 
De stroomopwekkende ramen van Physee nemen 
1.800 vierkante meter van de woontoren in beslag. 
De start-up heeft de ramen van een speciale coa-
ting voorzien die 8 tot 10 wattpiek per vierkante me-
ter aan zonnestroom opwekken. Volgens Physee is 
dit voldoende om onder meer laptops en smartpho-
nes van bewoners op te laden. Physee verwacht 
dat de investering in PowerWindows binnen twintig 
jaar wordt terugverdiend.

Daarnaast ziet de start-up kansen om de terugver-
dientijd van PowerWindows te verkorten door de 
kostprijs te verlagen. De Amsterdamse woontoren 
wordt in 2018 gebouwd.  
www.duurzaambedrijfsleven.nl

Geld voor ontwikkeling duurzame energie  
in afgelegen gebieden

De financieringsaanvraag voor het project LOGIC 
(afkorting voor Low carbon Off Grid Communities) 
is goedgekeurd. Het transnationale project LOGIC 
is gericht op het beschikbaar stellen van betaalba-
re, duurzame energie voor afgelegen gebieden in 
de wereld. Door de ontwikkeling van uiteenlopende 
technieken wordt er bijgedragen aan het terugdrin-
gen van de CO2-uitstoot. Met het goedkeuren van de 
aanvraag financiert Europa 60% van het 4,1 miljoen 
kostende project. In totaal werken negen partners 
uit diverse Noordwest Europese landen in drie pilots 
samen aan de ontwikkeling, de demonstratie en de 
implementatie van een duurzame energiemix. Een 
van de pilots zal op Texel plaats vinden. Het eiland is, 
naast het nog te renoveren Monument op de Afsluit-
dijk een van de locaties waar deze stroomvoorzie-
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gifte van woningbouwkavels en een niet-woning-
bouwkavel. Later wordt het instrument ook ingezet 
voor tenders op het gebied van transformatie, re-
novatie en sloop. De gemeente wil met de Road-
map een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van 
een nationale standaard voor circulair bouwen.  
www.duurzaam-ondernemen.nl

Eindhoven verduurzaamt stadshart

Zeven gemeentelijke gebouwen in Eindhoven wor-
den door warmtekoudeopslag, zonnepanelen en 
warmteterugwinning voor minstens de helft ener-
gieneutraal. De oude plafondplaten van de stad-
huistoren verdwijnen niet in de afvalcontainer, 
maar krijgen in diezelfde toren een tweede leven 
als isolerende gevelplaten. De tapijttegels uit het 
stadskantoor, dat tegenover het stadhuis ligt, die-
nen als vloerbedekking in de nieuw stadhuistoren. 
Ook de pantry’s uit het stadskantoor krijgen daar 
een tweede leven. De jaren 70-toiletten – inmid-
dels weer hip – blijven gewoon zitten, met ver-
nieuwd voegwerk. Onder het stadhuis komt een 
waterbuffer.

Waar het normaal gesproken de duurzaamheidsaf-
delingen van gemeenten zijn die dit soort maat-
regelen bedenken, komen ze nu uit de koker van 
de aannemer, een consortium van zes bedrijven. 
Met de traditionele aanpak – een bestek maken en 
door de laagste inschrijver laten uitvoeren – lukte 
het de gemeente namelijk niet sprongen te maken 
in duurzaamheid. In oktober 2016 is een contract 
ter waarde van 85 miljoen euro ondertekend, dat 
bij extra verduurzaming tot 130 miljoen euro kan 
worden opgerekt. Het gaat om een contract van 
tien jaar plus een optie voor nog eens vijf jaar. 
www.binnenlandsbestuur.nl

Uitvoering waterbeleid op koers 

Minister Schultz van Haegen (IenM) heeft voor het 
tweede jaar op rij de Staat van Ons Water aan de 
Tweede Kamer toegestuurd. Uit deze rapporta-
ge blijkt dat de uitvoering van het waterbeleid op 
koers ligt. Het betreft een rapportage over de uit-
voering van het Nationaal Waterplan 2016-2021, 
het Bestuursakkoord Water uit 2011, het uitvoe-
ringsprogramma van de Beleidsnota Drinkwater 
en de uitvoering van Europese richtlijnen. In 2016 
gaven waterbeheerders en drinkwaterbedrijven 
7,1 miljard euro uit om Nederland te beschermen 
tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende en 

schoon water. Dat is ongeveer hetzelfde bedrag 
als in 2015. De voorgenomen jaarlijkse besparing 
van 750 miljoen euro ten opzichte van 2010 ligt 
ook nog altijd op koers.

Volgens een tussentijdse evaluatie van de gro-
te veiligheidprogramma’s Ruimte voor de Rivier, 
Maaswerken en het tweede Hoogwaterbescher-
mingsprogramma zijn er goede resultaten bereikt. 
Het grootste deel van de projecten is inmiddels ge-
realiseerd en nieuwe opgaven worden opgepakt. 

De rapportage gaat verder in op bijvoorbeeld 
klimaatadaptatie, waterkwaliteit en wat Neder-
land internationaal doet op het gebied van wa-
ter. Denk bij dat laatste bijvoorbeeld aan de 
Deltacoalitie - een samenwerkingsverband tus-
sen twaalf landen om wereldwijd klimaatbesten-
dige ontwikkeling van delta’s te stimuleren. Op 
de waterexpertise van het zogenaamde Dutch 
Risk Reduction Team werd veelvuldig een be-
roep gedaan. Ook heeft Nederland een leidende 
rol in het High Level Panel on Water, opgericht 
op initiatief van de Verenigde Naties en de We-
reldbank, dat oplossingen zoekt voor de vraag-
stukken op het gebied van water, klimaat en 
energie. Bekijk voor voorbeelden, meer informa-
tie en infographics ‘www.staatvanonswater.nl’. 
Persbericht Ministerie van IenM, 09-06-2017

Noord-Holland gaat stilte handhaven 

De provincie Noord-Holland heeft plannen om 
de 39 stiltegebieden op te splitsen in Topstiltege-
bieden en Oasegebieden. Door deze opsplitsing 
hoopt de provincie op een handhaafbaar en uit-
voerbaar stiltegebiedenbeleid. In 15 Topstiltege-
bieden wil de provincie inzetten op ‘echte stilte’. 
Dit versterkt de waarde van het stiltegebied voor 
de omgeving en de recreant. Hiervoor zal de Pro-
vinciale Milieuverordening (PMV) worden ingezet 
om te handhaven. Maar ook meer bekendheid en 
zichtbaarheid moeten hieraan bijdragen. In 21 Oa-
segebieden wordt het onderscheid gemaakt tussen 
een stille kern (zonder lawaai door wegverkeer of 
industrielawaai) en een bufferzone. Bij het aanwij-
zen van stille kernen wordt het vliegverkeer bui-
ten beschouwing gelaten. In de stille kernen geldt, 
net als in de Topstiltegebieden, het PMV regime.  
Persbericht Provincie Noord-Holland, 31-05-2017 
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Nieuwe mogelijkheden voor financieren  
energietransitie

De transitie die Nederlandse gemeenten en provin-
cies moeten maken richting een CO2-arme samen-
leving vergt fikse investeringen. Dit blijkt uit een rap-
port dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) 
in samenwerking met BNG bank en het Nederlandse 
Investerings Agentschap (NIA) ontwikkelde. Bovenop 
een investering van 300 miljard euro voor bestaand 
beleid, moet Nederland voor de periode 2020-2040 
ongeveer 250 miljard euro aan extra investeringen 
mobiliseren. In het rapport wordt onderscheid ge-
maakt tussen mainstream en non-mainstream inves-
teringen. Investeringen in bijvoorbeeld zonnepanelen 
en windparken kennen inmiddels beperkte risico’s, 
hier is sprake van massaproductie en standaardisa-
tie. Dit zijn mainstream investeringen, veel partijen 
zijn bereid tot financiering van deze oplossingen. 

Voor non-mainstream investeringen is dat echter las-
tiger, daar ligt nog een grote uitdaging. Hierbij gaat 
het vaak om innovatieve oplossingen met een ho-
ger risico. Voorbeelden hiervan zijn veelbelovende 
technieken zoals geothermie of projecten met initieel 
hoge kosten zoals nul-op-de-meter renovaties van 
gebouwen. Hier ligt een belangrijke financieringsuit-
daging, op het totaal van de benodigde investerin-
gen is maar liefst 55% nog non-mainstream. Als ant-
woord hierop heeft de BNG bank, in samenwerking 
met het Ministerie van Economische Zaken en het 
NIA de energietransitie financieringsfaciliteit (ETFF) 
ontwikkeld. BNG bank verstrekt achtergestelde le-
ningen specifiek voor non-mainstream energietran-
sitie projecten. Het NIA controleert of projecten vol-
doen aan de voorwaarden van de regeling. Vanaf 
1 juli 2017 kunnen leningen worden aangevraagd. 
europadecentraal.nl

20 miljoen euro extra subsidie voor  
zonneboilers en warmtepompen

Per 1 juli 2017 is de Investeringssubsidie Duurza-
me Energie (ISDE) aangepast en zijn er nieuwe 
voorwaarden. Het budget voor zonneboilers en 
warmtepompen voor 2017 wordt verhoogd van 
70 naar 90 miljoen euro. De ISDE-subsidie geldt 
voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepom-

pen, biomassaketels en pelletkachels. De gewij-
zigde ISDE-regeling is begin juni gepubliceerd 
in de Staatscourant. Per 1 juli 2017 wijzigen de 
subsidiebedragen voor de lucht-water-warmte-
pompen. Ook kunnen dan gemeenten, provincies 
en openbare lichamen als bedoeld in de Wet ge-
meenschappelijke regelingen in de hoedanigheid 
van marktpartij of als eigenaar of huurder van een 
roerende of onroerende zaak subsidie aanvragen. 
solarmagazine.nl

Amsterdam krijgt woontoren met energie- 
opwekkende ramen

De energieopwekkende ramen van de Delftse start-
up Physee worden in Amsterdam voor het eerst op 
grote schaal toegepast. Op de Amsterdamse woon-
toren Bold plaatst het bedrijf 800 PowerWindows. 
De stroomopwekkende ramen van Physee nemen 
1.800 vierkante meter van de woontoren in beslag. 
De start-up heeft de ramen van een speciale coa-
ting voorzien die 8 tot 10 wattpiek per vierkante me-
ter aan zonnestroom opwekken. Volgens Physee is 
dit voldoende om onder meer laptops en smartpho-
nes van bewoners op te laden. Physee verwacht 
dat de investering in PowerWindows binnen twintig 
jaar wordt terugverdiend.

Daarnaast ziet de start-up kansen om de terugver-
dientijd van PowerWindows te verkorten door de 
kostprijs te verlagen. De Amsterdamse woontoren 
wordt in 2018 gebouwd.  
www.duurzaambedrijfsleven.nl

Geld voor ontwikkeling duurzame energie  
in afgelegen gebieden

De financieringsaanvraag voor het project LOGIC 
(afkorting voor Low carbon Off Grid Communities) 
is goedgekeurd. Het transnationale project LOGIC 
is gericht op het beschikbaar stellen van betaalba-
re, duurzame energie voor afgelegen gebieden in 
de wereld. Door de ontwikkeling van uiteenlopende 
technieken wordt er bijgedragen aan het terugdrin-
gen van de CO2-uitstoot. Met het goedkeuren van de 
aanvraag financiert Europa 60% van het 4,1 miljoen 
kostende project. In totaal werken negen partners 
uit diverse Noordwest Europese landen in drie pilots 
samen aan de ontwikkeling, de demonstratie en de 
implementatie van een duurzame energiemix. Een 
van de pilots zal op Texel plaats vinden. Het eiland is, 
naast het nog te renoveren Monument op de Afsluit-
dijk een van de locaties waar deze stroomvoorzie-



milieu milieucompact compact

8 9

ning in de praktijk zal worden getest en toegepast. 
www.duurzaamnieuws.nl

Utrecht krijgt enorme opslagaccu

Jaarbeurs Utrecht krijgt een van de grootste op-
slagaccu’s van de Benelux. De accu, met een prijs-
kaartje van € 1 mln, wordt geleverd door Tesla en 
zal zonne-energie opslaan, waarmee elektrische 
auto’s kunnen worden opgeladen. De accu krijgt 
een capaciteit van 1,5 megawattuur, waarmee 
een gemiddelde elektrische auto ten minste vijf-
tig keer kan worden opgeladen. Het project wordt 
gezamenlijk gefinancierd door Jaarbeurs Utrecht, 
netbeheerder Stedin, energieleverancier Scholt 
Energy en laadpaalontwikkelaar LomboXnet. 
www.duurzaambedrijfsleven.nl

Rentekorting op zeer energieneutrale  
nieuwbouw

Zeer duurzame nieuwbouwwoningen worden ex-
tra aantrekkelijk. Zeker als het aan Rabobank ligt. 
Dankzij de afstemming tussen Rabobank en RVO.
nl biedt de bank sinds eind 2016 de groene hypo-
theek aan. Met deze variant krijgen kopers een 
korting van 0,5%. Andere banken volgen moge-
lijk met vergelijkbare hypotheken. Kijk voor meer 
informatie op: www.registergroenverklaringen.nl.  
www.rvo.nl

Combinatie van elektrische bus en tram

Den Haag en Utrecht krijgen de primeur van een 
innovatieve vorm van openbaar vervoer. Het Haag-
se openbaarvervoerbedrijf HTM en de provincie 
Utrecht hebben het startschot gegeven voor een 
test met de rijdendebatterij.nl. Zij doen dit in sa-
menwerking met de Utrechtse vervoerder U-OV. De 
‘rijdende batterij’ is een elektrische bus die zich in 
stilstand snel oplaadt nabij de bovenleiding van de 
tram. Deze combinatie van bus en tram kan snel-
ler worden ingevoerd dan traditioneel elektrisch 
busvervoer. Dit komt omdat het bestaande stroom-
netwerk van de tram wordt gebruikt. Bovendien is 
minder gemeenschapsgeld nodig voor het vlot rea-
liseren van schoon en uitstootvrij openbaar vervoer. 
groenecourant.nl

Snelladerfabrikant sleept miljoenenorder binnen

Snelladerfabrikant Heliox gaat ruim honderd elek-
trische bussen van snelladers voorzien. De ‘miljoe-

nenorder’ is de grootste opdracht die het bedrijf uit 
Best tot dusver heeft binnengehaald. Samen met 
busfabrikant VDL en busmaatschappij Connexxion 
(Transdev) gaat Heliox Nederland daarmee van de 
grootste elektrische busvloot ter wereld voorzien. 
Tot dusver telde Eindhoven met 43 batterijbussen 
de grootste vloot, ook met snelladers van Heliox. 
De snelladers hebben een capaciteit van 450 kilo-
watt. In de omgeving van Schiphol, Amsterdam en 
Amstelveen zal laadinfrastructuur voor een totaal-
capaciteit van 13 megawatt worden geplaatst. Dat 
is drie keer zoveel capaciteit als de vloot van Eind-
hoven, die vier megawatt telde. De nieuwe vloot 
wordt eind 2018 opgeleverd.

Heliox is een van de acht genomineerde Nieuwe 
Kampioenen van het FD dit jaar. 
FD, 06-06-2017

Deltaplan versnelt verduurzamen bestaande 
gebouwde omgeving

Het Deltaplan Duurzame Renovatie moet een ver-
snelling realiseren in het verduurzamen van de 
bestaande gebouwde omgeving. Het plan is een 
initiatief van de Dutch Green Building Council in 
samenwerking met marktpartijen uit de bouw- en 
vastgoedsector. Allemaal vinden zij dat het nodig is 
de gebouwde omgeving sneller en grondiger te ver-
duurzamen dan momenteel gebeurt. De gebouwde 
omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40% van de 
CO2-uitstoot. Per gebouwfunctie ligt er een uitda-
gende opgave die uitstoot drastisch te verminderen. 
Het Deltaplan Duurzame Renovatie is daarom opge-
deeld in verschillende deelopgaves, waarvoor werk-
groepen met ieder een eigen voorzitter zijn opgericht. 
Al meer dan tachtig vooraanstaande leiders in de 
bouw- en vastgoedsector hebben zich aangesloten.

Op ‘www.deltaplanduurzamerenovatie.nl’ staat 
meer informatie over het initiatief. 
Dutch Green Building Council, 30-05-2017

Klimaatbesluit Trump valt slecht bij  
Amerikaanse bedrijven

De Verenigde Staten stappen uit het klimaatverdrag 
van Parijs. Volgens president Trump is het huidige 
akkoord niet eerlijk voor de ‘bedrijven, mensen en 
belastingbetalers’ in zijn land. Zijn besluit heeft we-
reldwijd tot heftige oppositie geleid van bedrijven en 
regeringen. Amerikaanse bedrijven als Tesla, Face-
book, Apple, ExxonMobil en Goldman Sachs heb-
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ben de stap bekritiseerd. Duitsland, Frankrijk en Ita-
lië hebben meteen een verklaring getekend waarin 
ze laten weten niet opnieuw over het Parijs-akkoord 
te willen onderhandelen. ‘Trump’s beslissing is een 
terugslag voor het milieu en voor de leiderschap-
spositie van de VS in de wereld’, schreef Lloyd 
Blankfein, ceo van Goldman Sachs.Tesla-oprichter 
Elon Musk en Walt Disney-baas Robert Iger lieten 
in een tweet weten dat ze hun functies in de advies-
raden van het Witte Huis opzeggen. Ook het Neder-
lands-Britse Shell bevestigde haar steun voor het 
Parijs-akkoord en liet weten dat het bedrijf verder 
zijn best zal doen de CO2-uitstoot te verminderen. 
Voordat Trump zijn besluit bekendmaakte, onder-
tekenden honderden bedrijven al een open brief 
waarin ze de president opriepen niet uit het verdrag 
van Parijs te stappen. Verder hebben dertig Ameri-
kaanse staten laten weten door te gaan met hun be-
leid voor het terugdringen van uitstoot van CO2. De 
gouverneurs van New York, Californië en de staat 
Washington hebben een klimaatalliantie opgericht 
en roepen andere staten op zich aan te sluiten.  
FD, 05-05-06

DUURZAME ONTWIKKELING

Extra impuls voor initiatieven die economie 
verduurzamen 

Coalities van bedrijven en maatschappelijke orga-
nisaties ontplooien steeds vaker gezamenlijke initi-
atieven om de economie te verduurzamen. Daarbij 
stuiten zij regelmatig op obstakels. Zoals bijvoor-
beeld dat afspraken die zij maken strijdig zijn met 
mededingingswetgeving of dat niet alle partijen in 
een sector mee willen doen. Met het wetsvoorstel 
‘Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ zorgt mi-
nister Kamp (EZ) ervoor dat een aantal van deze 
obstakels wordt weggenomen.

De afgelopen jaren bleken diverse initiatieven 
voor de ontwikkeling van maatschappelijk verant-
woorde producten en diensten op het gebied van 
bijvoorbeeld energie, voedsel en dierenwelzijn, op 
gespannen voet te staan met mededingingswetge-
ving. Dit vooral vanwege de noodzaak om binnen 
een sector onderling afspraken te maken. Dit gold 
bijvoorbeeld bij de samenwerking tussen Neder-
landse textielproducenten voor eerlijkere lonen in 

productielanden, rond de samenwerkingsafspra-
ken over het sluiten van energiecentrales en rond 
de ‘De Kip van Morgen’ - een overeenkomst tussen 
verschillende supermarkten voor een beter welzijn 
van de plofkip. Het wetsvoorstel schept meer ruim-
te en duidelijkheid vooraf, waardoor dit soort goede 
initiatieven beter en sneller van de grond kunnen 
komen. In het wetsvoorstel zijn daarnaast diverse 
waarborgen ingebouwd om ongewenste effecten 
zoals freeridergedrag te voorkomen. Partijen moe-
ten bij een verzoek voor een wettelijke regeling 
aantonen dat er voldoende draagvlak binnen een 
sector is en dat tegenstanders gehoord zijn. Ook 
moeten voor- en nadelen voor bijvoorbeeld consu-
menten vooraf goed in kaart zijn gebracht.

De internetconsultatie voor het wetsvoorstel is 
gestart. In het derde kwartaal van 2017 volgt een 
besluit over het verdere proces. Het indienen van 
het volledige wetsvoorstel bij de Tweede Kamer zal 
door een nieuw kabinet gebeuren. 
Persbericht Ministerie van EZ, 24-05-2017

Groen licht voor vierentwintig duurzame projecten

De ministerraad heeft op voorstel van minister 
Schultz (IenM) ingestemd met vierentwintig nieu-
we projecten onder de Crisis- en herstelwet. Dit 
betekent dat gemeenten nieuwe duurzame ont-
wikkelingen in gang kunnen zetten, zoals een 
oud industrieterrein verbouwen tot een modern 
en duurzaam bedrijvenpark, woningen bouwen op 
een leegstaand bedrijventerrein of een attractie-
park ontwikkelen. De gemeenten lopen hiermee 
vooruit op de Omgevingswet. De nieuwe projec-
ten vormen de zestiende tranche van het Besluit 
uitvoering Crisis- en herstelwet. In totaal maken 
al meer dan 150 gemeenten gebruik van de mo-
gelijkheden van de Crisis- en herstelwet. Voor 
duurzame en innovatieve projecten mogen zij tij-
delijk afwijken van bestaande wet- en regelgeving. 
Nieuwsbrief Omgevingsweb 06-06-2017

Nederland aan de slag met duurzame  
ontwikkelingsdoelen

Nederland is voortvarend aan de slag gegaan met de 
17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenig-
de Naties (VN), maar moet nog wel werk verzetten 
op het gebied van onder meer klimaat, hernieuwba-
re energie en de kwaliteit van het oppervlaktewater. 
Dat blijkt uit de rapportage ‘Nederland ontwikkelt 
Duurzaam’. Het rapport geeft aan dat klimaatbe-
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ning in de praktijk zal worden getest en toegepast. 
www.duurzaamnieuws.nl

Utrecht krijgt enorme opslagaccu

Jaarbeurs Utrecht krijgt een van de grootste op-
slagaccu’s van de Benelux. De accu, met een prijs-
kaartje van € 1 mln, wordt geleverd door Tesla en 
zal zonne-energie opslaan, waarmee elektrische 
auto’s kunnen worden opgeladen. De accu krijgt 
een capaciteit van 1,5 megawattuur, waarmee 
een gemiddelde elektrische auto ten minste vijf-
tig keer kan worden opgeladen. Het project wordt 
gezamenlijk gefinancierd door Jaarbeurs Utrecht, 
netbeheerder Stedin, energieleverancier Scholt 
Energy en laadpaalontwikkelaar LomboXnet. 
www.duurzaambedrijfsleven.nl

Rentekorting op zeer energieneutrale  
nieuwbouw

Zeer duurzame nieuwbouwwoningen worden ex-
tra aantrekkelijk. Zeker als het aan Rabobank ligt. 
Dankzij de afstemming tussen Rabobank en RVO.
nl biedt de bank sinds eind 2016 de groene hypo-
theek aan. Met deze variant krijgen kopers een 
korting van 0,5%. Andere banken volgen moge-
lijk met vergelijkbare hypotheken. Kijk voor meer 
informatie op: www.registergroenverklaringen.nl.  
www.rvo.nl

Combinatie van elektrische bus en tram

Den Haag en Utrecht krijgen de primeur van een 
innovatieve vorm van openbaar vervoer. Het Haag-
se openbaarvervoerbedrijf HTM en de provincie 
Utrecht hebben het startschot gegeven voor een 
test met de rijdendebatterij.nl. Zij doen dit in sa-
menwerking met de Utrechtse vervoerder U-OV. De 
‘rijdende batterij’ is een elektrische bus die zich in 
stilstand snel oplaadt nabij de bovenleiding van de 
tram. Deze combinatie van bus en tram kan snel-
ler worden ingevoerd dan traditioneel elektrisch 
busvervoer. Dit komt omdat het bestaande stroom-
netwerk van de tram wordt gebruikt. Bovendien is 
minder gemeenschapsgeld nodig voor het vlot rea-
liseren van schoon en uitstootvrij openbaar vervoer. 
groenecourant.nl

Snelladerfabrikant sleept miljoenenorder binnen

Snelladerfabrikant Heliox gaat ruim honderd elek-
trische bussen van snelladers voorzien. De ‘miljoe-

nenorder’ is de grootste opdracht die het bedrijf uit 
Best tot dusver heeft binnengehaald. Samen met 
busfabrikant VDL en busmaatschappij Connexxion 
(Transdev) gaat Heliox Nederland daarmee van de 
grootste elektrische busvloot ter wereld voorzien. 
Tot dusver telde Eindhoven met 43 batterijbussen 
de grootste vloot, ook met snelladers van Heliox. 
De snelladers hebben een capaciteit van 450 kilo-
watt. In de omgeving van Schiphol, Amsterdam en 
Amstelveen zal laadinfrastructuur voor een totaal-
capaciteit van 13 megawatt worden geplaatst. Dat 
is drie keer zoveel capaciteit als de vloot van Eind-
hoven, die vier megawatt telde. De nieuwe vloot 
wordt eind 2018 opgeleverd.

Heliox is een van de acht genomineerde Nieuwe 
Kampioenen van het FD dit jaar. 
FD, 06-06-2017

Deltaplan versnelt verduurzamen bestaande 
gebouwde omgeving

Het Deltaplan Duurzame Renovatie moet een ver-
snelling realiseren in het verduurzamen van de 
bestaande gebouwde omgeving. Het plan is een 
initiatief van de Dutch Green Building Council in 
samenwerking met marktpartijen uit de bouw- en 
vastgoedsector. Allemaal vinden zij dat het nodig is 
de gebouwde omgeving sneller en grondiger te ver-
duurzamen dan momenteel gebeurt. De gebouwde 
omgeving is verantwoordelijk voor bijna 40% van de 
CO2-uitstoot. Per gebouwfunctie ligt er een uitda-
gende opgave die uitstoot drastisch te verminderen. 
Het Deltaplan Duurzame Renovatie is daarom opge-
deeld in verschillende deelopgaves, waarvoor werk-
groepen met ieder een eigen voorzitter zijn opgericht. 
Al meer dan tachtig vooraanstaande leiders in de 
bouw- en vastgoedsector hebben zich aangesloten.

Op ‘www.deltaplanduurzamerenovatie.nl’ staat 
meer informatie over het initiatief. 
Dutch Green Building Council, 30-05-2017

Klimaatbesluit Trump valt slecht bij  
Amerikaanse bedrijven

De Verenigde Staten stappen uit het klimaatverdrag 
van Parijs. Volgens president Trump is het huidige 
akkoord niet eerlijk voor de ‘bedrijven, mensen en 
belastingbetalers’ in zijn land. Zijn besluit heeft we-
reldwijd tot heftige oppositie geleid van bedrijven en 
regeringen. Amerikaanse bedrijven als Tesla, Face-
book, Apple, ExxonMobil en Goldman Sachs heb-

8 9

ben de stap bekritiseerd. Duitsland, Frankrijk en Ita-
lië hebben meteen een verklaring getekend waarin 
ze laten weten niet opnieuw over het Parijs-akkoord 
te willen onderhandelen. ‘Trump’s beslissing is een 
terugslag voor het milieu en voor de leiderschap-
spositie van de VS in de wereld’, schreef Lloyd 
Blankfein, ceo van Goldman Sachs.Tesla-oprichter 
Elon Musk en Walt Disney-baas Robert Iger lieten 
in een tweet weten dat ze hun functies in de advies-
raden van het Witte Huis opzeggen. Ook het Neder-
lands-Britse Shell bevestigde haar steun voor het 
Parijs-akkoord en liet weten dat het bedrijf verder 
zijn best zal doen de CO2-uitstoot te verminderen. 
Voordat Trump zijn besluit bekendmaakte, onder-
tekenden honderden bedrijven al een open brief 
waarin ze de president opriepen niet uit het verdrag 
van Parijs te stappen. Verder hebben dertig Ameri-
kaanse staten laten weten door te gaan met hun be-
leid voor het terugdringen van uitstoot van CO2. De 
gouverneurs van New York, Californië en de staat 
Washington hebben een klimaatalliantie opgericht 
en roepen andere staten op zich aan te sluiten.  
FD, 05-05-06

DUURZAME ONTWIKKELING

Extra impuls voor initiatieven die economie 
verduurzamen 

Coalities van bedrijven en maatschappelijke orga-
nisaties ontplooien steeds vaker gezamenlijke initi-
atieven om de economie te verduurzamen. Daarbij 
stuiten zij regelmatig op obstakels. Zoals bijvoor-
beeld dat afspraken die zij maken strijdig zijn met 
mededingingswetgeving of dat niet alle partijen in 
een sector mee willen doen. Met het wetsvoorstel 
‘Ruimte voor duurzaamheidsinitiatieven’ zorgt mi-
nister Kamp (EZ) ervoor dat een aantal van deze 
obstakels wordt weggenomen.

De afgelopen jaren bleken diverse initiatieven 
voor de ontwikkeling van maatschappelijk verant-
woorde producten en diensten op het gebied van 
bijvoorbeeld energie, voedsel en dierenwelzijn, op 
gespannen voet te staan met mededingingswetge-
ving. Dit vooral vanwege de noodzaak om binnen 
een sector onderling afspraken te maken. Dit gold 
bijvoorbeeld bij de samenwerking tussen Neder-
landse textielproducenten voor eerlijkere lonen in 

productielanden, rond de samenwerkingsafspra-
ken over het sluiten van energiecentrales en rond 
de ‘De Kip van Morgen’ - een overeenkomst tussen 
verschillende supermarkten voor een beter welzijn 
van de plofkip. Het wetsvoorstel schept meer ruim-
te en duidelijkheid vooraf, waardoor dit soort goede 
initiatieven beter en sneller van de grond kunnen 
komen. In het wetsvoorstel zijn daarnaast diverse 
waarborgen ingebouwd om ongewenste effecten 
zoals freeridergedrag te voorkomen. Partijen moe-
ten bij een verzoek voor een wettelijke regeling 
aantonen dat er voldoende draagvlak binnen een 
sector is en dat tegenstanders gehoord zijn. Ook 
moeten voor- en nadelen voor bijvoorbeeld consu-
menten vooraf goed in kaart zijn gebracht.

De internetconsultatie voor het wetsvoorstel is 
gestart. In het derde kwartaal van 2017 volgt een 
besluit over het verdere proces. Het indienen van 
het volledige wetsvoorstel bij de Tweede Kamer zal 
door een nieuw kabinet gebeuren. 
Persbericht Ministerie van EZ, 24-05-2017

Groen licht voor vierentwintig duurzame projecten

De ministerraad heeft op voorstel van minister 
Schultz (IenM) ingestemd met vierentwintig nieu-
we projecten onder de Crisis- en herstelwet. Dit 
betekent dat gemeenten nieuwe duurzame ont-
wikkelingen in gang kunnen zetten, zoals een 
oud industrieterrein verbouwen tot een modern 
en duurzaam bedrijvenpark, woningen bouwen op 
een leegstaand bedrijventerrein of een attractie-
park ontwikkelen. De gemeenten lopen hiermee 
vooruit op de Omgevingswet. De nieuwe projec-
ten vormen de zestiende tranche van het Besluit 
uitvoering Crisis- en herstelwet. In totaal maken 
al meer dan 150 gemeenten gebruik van de mo-
gelijkheden van de Crisis- en herstelwet. Voor 
duurzame en innovatieve projecten mogen zij tij-
delijk afwijken van bestaande wet- en regelgeving. 
Nieuwsbrief Omgevingsweb 06-06-2017

Nederland aan de slag met duurzame  
ontwikkelingsdoelen

Nederland is voortvarend aan de slag gegaan met de 
17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenig-
de Naties (VN), maar moet nog wel werk verzetten 
op het gebied van onder meer klimaat, hernieuwba-
re energie en de kwaliteit van het oppervlaktewater. 
Dat blijkt uit de rapportage ‘Nederland ontwikkelt 
Duurzaam’. Het rapport geeft aan dat klimaatbe-
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scherming en hernieuwbare energie twee onder-
werpen zijn waarmee Nederland aan de bak moet. 
Daarnaast is de kwaliteit van het oppervlaktewater 
een aandachtspunt en is de Nederlandse milieu-
druk op andere landen hoog door de relatief hoge 
invoer van grondstoffen en energie. Eind september 
2015 bereikten de regeringsleiders van de 193 lid-
staten van de VN overeenstemming over een mon-
diale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. 
De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen vormen hier-
van de kern en bevorderen de veiligheid, welvaart, 
duurzaamheid en rechtvaardigheid in de wereld.  
www.uvw.nl

Natuur langs Noordzeekust beter beschermd

De natuur langs de Nederlandse Noordzeekust 
moet beter beschermd worden. Dat hebben natuur-
organisaties, de Rijksoverheid en de visserijsector 
afgesproken. In het Noordzeekustvisserijakkoord 
staan maatregelen om visserij in het gebied te 
verduurzamen en de natuur ruimte te geven zich 
te ontwikkelen. De partijen spraken met elkaar af 
dat er in delen van het gebied tussen Bergen in 
Noord-Holland en de Duitse kust niet meer gevist 
mag worden. Ook worden in dit hele gebied de 
maaswijdtes van visnetten groter, wat moet leiden 
tot minder bijvangst. De vissers krijgen verder ap-
paratuur aan boord die bijhoudt waar ze vissen. De 
Waddenzee en een ondergelopen zandbank voor 
de Zeeuwse kust, de Vlakte van de Raan, krijgen 
eveneens betere bescherming. Deze ondiepe ge-
bieden zijn volgens de natuurorganisaties, waaron-
der het WNF en Natuurmonumenten, ‘kraamkamers 
voor het zeeleven’, omdat er veel verschillende 
diersoorten leven en schollen er het eerste jaar 
van hun leven doorbrengen. De afspraken moeten 
vanaf 2020 worden nageleefd. Als dat niet gebeurt, 
wordt een groter gebied afgesloten voor visserij. 
nos.nl

EUROPA

Aanscherping Europese klimaatwet

Het Europees Parlement heeft ingestemd met een 
verdere aanscherping van de Europese klimaatwet. 
Het wetsvoorstel formuleert doelstellingen voor de 
verplichte CO2-uitstootvermindering van lidstaten. 

De verlagingen dragen bij aan het behalen van het 
Klimaatakkoord van Parijs. De Effort Sharing Re-
gulation, zoals de klimaatwet officieel heet, maakt 
het mogelijk om dit EU-brede doel op te knippen in 
nationaal bindende doelstellingen. Elke EU-lidstaat 
volgt een emissiereductietraject dat wordt berekend 
met 2018 als startjaar. . Nederland moet in 2030 
36% minder broeikasgassen uitstoten dan in 2005. 
Om de lange termijn reducties te waarborgen heb-
ben de leden van het Europees Parlement (EP) te-
vens een doelstelling voor 2050 geformuleerd, 80% 
minder uitstoot dan in 2005.

De verplichte uitstootvermindering van de lidstaten 
is aangescherpt met een extra hoeveelheid CO2 van 
390 miljoen ton voor de periode 2021 tot 2030. Dat 
staat gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van zo’n tachtig 
kolencentrales. “Lidstaten moeten vanaf 2020 direct 
aan het werk om de uitstoot te verminderen”, aldus 
de rapporteur in het EP, Gerben-Jan Gerbrandy. De 
klimaatwet dekt de uitstoot van broeikasgassen die 
buiten het EU CO2-emissiehandelssysteem vallen, 
zoals transport, afval, landbouw en gebouwen. Deze 
sectoren zijn verantwoordelijk voor zo’n 60% van de 
broeikasgassenuitstoot in Europa. Gerbrandy: “We 
moeten er allen aan werken om het Klimaatakkoord 
zo ambitieus mogelijk uit te voeren. Dit aangeno-
men voorstel voorkomt dat nationale regeringen 
nog jaren wachten met maatregelen. Nu is het 
moment om te investeren in schone oplossingen.” 
Europese Ster, 06-06-2017

Commissie werkt aan schone en concurrerende 
mobiliteit

De Europese Commissie onderneemt actie om mo-
biliteit en vervoer in Europa te moderniseren. Dat 
moet de sector helpen om concurrerend te blijven tij-
dens een sociaal verantwoorde transitie naar schone 
energie en digitalisering. Onder de noemer ‘Europa 
in beweging’ wordt een breed scala van initiatieven 
gelanceerd om het verkeer veiliger te maken, eerlij-
ker rekeningrijden te bevorderen, de CO2 -uitstoot, 
luchtvervuiling en congestie te verminderen, de ad-
ministratieve rompslomp voor bedrijven te verlagen, 
zwart werk te bestrijden en werknemers fatsoenlijke 
arbeidsvoorwaarden en rusttijden te verzekeren. De 
langetermijnvoordelen van deze maatregelen reiken 
veel verder dan de vervoerssector: meer banen, 
groei en investeringen, grotere sociale rechtvaardig-
heid, meer keuzemogelijkheden voor consumenten 
en een Europa dat resoluut inzet op lage emissies. 
Persbericht Europese Commissie, 31-05-2017
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Klimaatverandering en waterschaarste  
maken wereld instabieler

Waterschaarste en overstromingsrisico’s in ver-
schillende gebieden zullen toenemen, wat de kans 
op instabiliteit en conflict kan laten groeien. Dat is 
een belangrijke conclusie uit de notitie ‘Water, cli-
mate and conflict: security risks on the increase?’ 
van het PBL, Deltares en het Clingendael Instituut. 
De notitie gaat in op de rol van water in conflicten in 
de context van klimaatverandering en is recent ge-
publiceerd door het Planetary Security Initiative. Uit 
het rapport blijkt dat watergerelateerde problemen 
in de toekomst toenemend impact kunnen hebben 
op het ontstaan van conflict en migratie, of bijdra-
gen aan de intensiteit hiervan. 

Er zijn verschillende recente voorbeelden te noe-
men. Zo heeft de jarenlange extreme droogte in Sy-
rië bijgedragen aan de ontwrichting in het gebied 
en nemen tussen India en Pakistan de spanningen 
toe rond de waterverdeling van de Indus. Ook tus-
sen Egypte, Ethiopië en Soedan bestaan er span-
ningen rond de verdeling van water uit de Nijl. Wa-
ter kan ook gebruikt worden als wapen in conflict. 
Een recent voorbeeld van deze strategische inzet 
van water is het afsluiten van de watertoevoer via 
het Noordelijk-Krimkanaal naar de Russische Krim 
door Oekraïne. Daar waar biomassaproductie geïn-
troduceerd of geïntensiveerd wordt voor energieop-
wekking, kan de competitie om water en land met 
lokale voedselproductie toenemen, vooral in gebie-
den waar de waterbeschikbaarheid al beperkt is.   
www.pbl.nl

Wereldwijde samenwerking om innovatieve  
biobrandstoffen te ontwikkelen

Tussen consortia uit Brazilië (BioVALUE) en het 
BECOOL-consortium, dat wordt gefinancierd door 
de EU, is een grootschalige samenwerking gestart 
gericht op de ontwikkeling van geavanceerde bio-
brandstoffen. Landen als Brazilië produceren al 
veel biobrandstof, hoofdzakelijk suikerrietbagasse, 
maar het blijft een uitdaging om biobrandstoffen – 
bijvoorbeeld voor de luchtvaart of transport – duur-
zaam, betrouwbaar en betaalbaar te produceren. 
Daarom richten de BECOOL en BioVALUE projec-

ten zich gezamenlijk op het naar een hoger plan 
tillen van de gehele waardeketen voor biobrand-
stoffen—van innovatieve biomassaproductie en lo-
gistiek tot efficiënte conversiepaden en exploitatie. 
ECN is een partner in BECOOL en levert technolo-
gie en expertise om biobrandstoffen te produceren 
door biomassavergassing. In dit kader onderzoekt 
ECN nieuwe technologieën voor de vergassing 
van snel groeiende gewassen. 

Deze gewassen worden verbouwd op braakliggen-
de terreinen die ongeschikt zijn voor de productie 
van voedselgewassen of die tijdelijk niet in gebruik 
zijn als landbouwgrond, vertelt Berend Vreug-
denhil, coördinator van ECN’s deelname aan BE-
COOL. “We gaan technieken ontwikkelen voor het 
bij lage temperaturen vergassen van deze nieuwe 
biomassa. Vergassing levert meestal synthesegas 
op, waarvan we biodiesel of DME kunnen maken. 
Daarnaast produceren we met onze methodes ook 
kleine moleculen, zoals benzeen en ethyleen, die 
zeer waardevol zijn voor de productie van chemi-
caliën waarmee de business case voor biomassa 
vergroot wordt. In de vier jaar dat BECOOL zal lo-
pen, zullen we ons richten op het samenbrengen 
van alle relevante experimentele gegevens voor 
de tweede stap: een demonstratie-installatie voor 
de productie van geavanceerde biobrandstoffen.” 
www.ecn.nl

Mega-energiesysteem voor duurzame  
cacaoproductie

Cacaofabriek Theobroma in Nigeria gaat in 2018 
gebruik maken van een grote duurzame energie-in-
stallatie die het Nederlandse Alfen bouwt. Het sys-
teem combineert zonne-energie, bio-energie uit 
cacaoschillen en batterijopslag voor de duurzame 
productie van elektriciteit en stoom. De installatie 
garandeert een betrouwbare energievoorziening en 
bespaart fors op operationele kosten, inclusief meer 
dan één miljoen liter diesel per jaar. Theobroma uit 
Amsterdam, onderdeel van duurzaam grondstoffen-
bedrijf Ecom, verwerkt cacaobonen tot hoogwaar-
dige cacaoproducten voor de chocolade-industrie. 
Haar fabriek in Lagos maakt momenteel gebruik van 
dieselgeneratoren, onder andere vanwege de onbe-
trouwbaarheid van het Nigeriaanse elektriciteitsnet-
werk. Diesel is echter een milieuvervuilende, dure 
brandstof waarvan de lokale aanvoer regelmatig 
stagneert. De installatie wordt in 2018 opgeleverd. 
www.duurzaamgeproduceerd.nl
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Persbericht Europese Commissie, 31-05-2017
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Klimaatverandering en waterschaarste  
maken wereld instabieler
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de context van klimaatverandering en is recent ge-
publiceerd door het Planetary Security Initiative. Uit 
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op het ontstaan van conflict en migratie, of bijdra-
gen aan de intensiteit hiervan. 

Er zijn verschillende recente voorbeelden te noe-
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toe rond de waterverdeling van de Indus. Ook tus-
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www.pbl.nl

Wereldwijde samenwerking om innovatieve  
biobrandstoffen te ontwikkelen

Tussen consortia uit Brazilië (BioVALUE) en het 
BECOOL-consortium, dat wordt gefinancierd door 
de EU, is een grootschalige samenwerking gestart 
gericht op de ontwikkeling van geavanceerde bio-
brandstoffen. Landen als Brazilië produceren al 
veel biobrandstof, hoofdzakelijk suikerrietbagasse, 
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bijvoorbeeld voor de luchtvaart of transport – duur-
zaam, betrouwbaar en betaalbaar te produceren. 
Daarom richten de BECOOL en BioVALUE projec-

ten zich gezamenlijk op het naar een hoger plan 
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door biomassavergassing. In dit kader onderzoekt 
ECN nieuwe technologieën voor de vergassing 
van snel groeiende gewassen. 

Deze gewassen worden verbouwd op braakliggen-
de terreinen die ongeschikt zijn voor de productie 
van voedselgewassen of die tijdelijk niet in gebruik 
zijn als landbouwgrond, vertelt Berend Vreug-
denhil, coördinator van ECN’s deelname aan BE-
COOL. “We gaan technieken ontwikkelen voor het 
bij lage temperaturen vergassen van deze nieuwe 
biomassa. Vergassing levert meestal synthesegas 
op, waarvan we biodiesel of DME kunnen maken. 
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zeer waardevol zijn voor de productie van chemi-
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www.ecn.nl

Mega-energiesysteem voor duurzame  
cacaoproductie

Cacaofabriek Theobroma in Nigeria gaat in 2018 
gebruik maken van een grote duurzame energie-in-
stallatie die het Nederlandse Alfen bouwt. Het sys-
teem combineert zonne-energie, bio-energie uit 
cacaoschillen en batterijopslag voor de duurzame 
productie van elektriciteit en stoom. De installatie 
garandeert een betrouwbare energievoorziening en 
bespaart fors op operationele kosten, inclusief meer 
dan één miljoen liter diesel per jaar. Theobroma uit 
Amsterdam, onderdeel van duurzaam grondstoffen-
bedrijf Ecom, verwerkt cacaobonen tot hoogwaar-
dige cacaoproducten voor de chocolade-industrie. 
Haar fabriek in Lagos maakt momenteel gebruik van 
dieselgeneratoren, onder andere vanwege de onbe-
trouwbaarheid van het Nigeriaanse elektriciteitsnet-
werk. Diesel is echter een milieuvervuilende, dure 
brandstof waarvan de lokale aanvoer regelmatig 
stagneert. De installatie wordt in 2018 opgeleverd. 
www.duurzaamgeproduceerd.nl
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Gemeentelijk beleid tegen uitstoot  
contraproductief

De uitstoot van vrachtverkeer kan tot 70 procent 
omlaag. Daarbij is het van belang dat gemeenten 
hun beleid aanpassen, want dat werkt dikwijls con-
traproductief. Inefficiënt stedelijk vervoer veroor-
zaakt onder andere schadelijke emissies, files en 
geluidshinder. Dat blijkt uit een wiskundig model dat 
onderzoeker Wouter van Heeswijk aan de Univer-
siteit Twente heeft ontwikkeld. Met zijn model kan 
de logistieke druk op steden verminderen en wordt 
transport duurzamer. Het model houdt rekening 
met factoren als subsidies, regelgeving en vervoer-
schema’s. Verder worden initiatieven zoals informa-
tie-uitwisseling en samenwerking tussen transport-
bedrijven meegenomen. 

Van Heeswijk pleit onder meer voor optimaal ge-
bruik van consolidatiecentra. Bijna iedere stad heeft 
zo’n consolidatiecentrum waar vrachtwagens hun 
lading kunnen afgeven. Vaak rijden grote vrachtwa-
gens met een kleine lading een stad in. Het conso-
lidatiecentrum verspreidt de verzamelde vracht zo 
efficiënt mogelijk door de stad. Maar in de praktijk 
werken die consolidatiecentra nog niet goed. Daar-
voor is overheidsingrijpen nodig. Wat verder helpt is 
een mix van subsidies voor het gebruik van het con-
solidatiecentrum en financiële prikkels om vracht-
wagens niet met weinig vracht de stad in te laten. 
Standaardbeleid van gemeenten kan onbedoeld 
contraproductief werken. De gemeente bepaalt bij-
voorbeeld dat vrachtwagens alleen nog in de vroege 
ochtend, nog voor de ochtendspits, de stad in mo-
gen. Dat klinkt logisch. Maar als meerdere steden 
dat bepalen, dan zal een vervoerder die normaal ge-
sproken de leveringen aan deze steden combineert 
nu extra vrachtwagens moeten inzetten. Het gevolg 
kan zijn dat totale transportafstanden toenemen. 
www.binnenlandsbestuur.nl

Circulaire economie goed voor mensen met 
afstand tot arbeidsmarkt 

De inzameling en recycling van afgedankte elektri-
sche apparaten en energiezuinige lampen (e-was-
te) levert op jaarbasis 700 fte aan banen op. Daar-
van wordt inmiddels ruim een kwart (27%) ingevuld 

door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Dat blijkt uit onderzoek van KPMG Sustainability 
in opdracht van Wecycle, de stichting die de inza-
meling en recycling van e-waste in Nederland re-
gelt. Het onderzoek toont aan dat Wecycle in totaal 
677 fte bij haar partners creëert. Het aantal (SROI) 
banen voor mensen met een afstand tot de ar-
beidsmarkt is goed voor 27% van de gecreëerde 
werkgelegenheid (182 fte). Het hoogste aandeel 
SROI wordt gecreëerd bij het sorteren (44%) en 
handmatig verwerken (50%) van e-waste. Hand-
matige verwerking vindt nu plaats bij drie Wecycle 
Service Centers in Nederland en dat aantal zal het 
komende jaar verdubbelen. Groot witgoed (zoals 
wasmachines, vaatwassers en drogers) springt er 
uit met 326 fte waarvan 30% SROI (bijna 100 fte). 
Via sorteren en demonteren in een Wecycle Service 
Center, stromen nu jaarlijks 50 tot 60 mensen door 
naar de reguliere arbeidsmarkt. Denk aan langdurig 
werklozen of mensen met een lichamelijke of ver-
standelijke beperking. 

Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen in de cir-
culaire economie, zullen de komende jaren de re-
tourstromen via tien Wecycle Service Centers in 
Nederland fors toenemen. En daarmee de werkge-
legenheid. Nu zijn nu drie Wecycle Service Centers 
operationeel waar gesorteerd én gedemonteerd 
wordt in Dalfsen, Den Bosch en Ede. Er zijn zes 
locaties waar alleen gesorteerd wordt, te weten 
Alkmaar, Heerenveen, Heerlen, Nieuwegein en 
Roosendaal en dit jaar opent een nieuwe locatie 
in de regio Schiphol. Het doel is dat vanaf begin 
2018 ook op deze locaties handmatig wordt gede-
monteerd. Daarnaast zullen er nieuwe werkzaam-
heden worden ontplooid, zoals het uitvoeren van 
steekproeven of het uitpakken van retourstromen. 
Persbericht Wecycle, 08-06-2017

Chemicaliën in bijna al het Nederlands  
grondwater

Medicijnresten, bestrijdingsmiddelen en overige 
chemicaliën zijn aangetroffen in vrijwel al het ondiep 
grondwater in Nederland. Dat blijkt uit een onder-
zoek dat onderzoeksinstituut KWR in 2015 en 2016 
in opdracht van alle provincies uitvoerde. De aan-
wezigheid van chemicaliën in grondwater is voor 
het eerst landelijk in kaart gebracht, zowel binnen 
als buiten de grondwaterbeschermingsgebieden 
voor drinkwaterwinning. ‘De frequente aanwezig-
heid van onder meer pesticiden, geneesmiddelen 
en industriële componenten is zorgwekkend en 
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maakt duidelijk dat er meer actie nodig is om het 
grondwater en de drinkwaterbronnen te bescher-
men’, stellen de rapporteurs in het rapport. In het 
onderzoek werden zo’n 1000 monsters van diep 
en ondiep grondwater onderzocht op de aanwe-
zigheid van 280 bestrijdingsmiddelen en van cir-
ca 500 ondiepe grondwatermonsters op ruim 210 
nieuwe stoffen, waaronder 100 geneesmiddelen. 
Waterforum Online

Slootjes als levend lab

Leidse wetenschappers onderzoeken in 38 natuur-
getrouwe slootjes de invloed van chemische stof-
fen op biodiversiteit. “Labonderzoek geeft nuttige 
inzichten, maar de uitkomsten zijn nooit goed ver-
taalbaar naar de praktijk” zegt Levend Lab-oprichter 
Martina Vijver over het onderzoek naar chemische 
stoffen uit de landbouw. “Het Levend Lab is een 
bijzondere faciliteit omdat we er laboratoriumre-
sultaten kunnen opschalen naar veldrealisme. We 
meten er wat de werkelijke effecten zijn van chemi-
sche stoffen in de natuur.” De afzonderlijke sloot-
jes van het Levend Lab (levendlab.wordpress.com) 
zijn zo aangelegd dat ze in direct contact kunnen 
staan met open water. De schotten die als ‘sluisjes’ 
worden gebruikt hebben sinds de aanleg eind vo-
rig jaar open gestaan, waardoor er nu insecten en 
andere waterorganismen leven en waterplanten in 
groeien. De resultaten uit onderzoek in de slootjes 
zullen daardoor direct te verbinden zijn aan de na-
tuur. Het Levend Lab is een initiatief van het Cen-
trum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit 
Leiden, maar is een onafhankelijke onderzoekslo-
catie. “Iedereen mag komen samenwerken”, stelt 
Vijver, “vanuit allerlei wetenschappelijke discipli-
nes en van wetenschappers tot schoolklassen.”  
Redactie

Krimp melkveestapel voor klimaat kost  
Nederland 2,1 miljard euro

Het kost Nederland de komende jaren naar schat-
ting 2,1 miljard euro om de melkveestapel te laten 
krimpen. Dit concludeert Milieudefensie naar aan-
leiding van recent onderzoek naar de toekomst van 
de Nederlandse melkveehouderij, uitgevoerd door 
het Louis Bolk Instituut.

Om de doelstellingen van het Klimaatakkoord te ha-
len en te voldoen aan de ammoniakwetgeving van 
de Europese Unie moeten in Nederland voor 2030 
ruim 500.000 koeien verdwijnen. Dat komt neer op 

een krimp van een kwart van de melkveestapel. 
Technische oplossingen om het broeikasgas CO2 
te reduceren alleen schieten tekort, stellen de on-
derzoekers. Zij stellen een pakket concrete maat-
regelen voor die samen een oplossing vormen. Zo 
is een CO2-belasting op vlees en melk een moge-
lijkheid om de opkoop van koeien te betalen. De 
daling van het aantal koeien per hectare moet ge-
leidelijk worden ingevoerd. Andere maatregelen uit 
het pakket zijn de invoer van broeikas-emissierech-
ten in de agrarische sector en een ander bodem-
beheer om de koolstofopslag in landbouwgrond 
te vergroten. Daarnaast moet de overheid boeren 
stimuleren hun inkomstenbronnen uit te breiden of 
om te schakelen naar biologische melkveehouderij. 
Persbericht Milieudefensie, 01-06-2017

Biomassa noodzakelijk voor succesvolle  
energietransitie

Biomassa moet voor de helft gaan bijdragen aan 
een duurzame energievoorziening. Dat conclu-
deert onderzoeksinstelling ECN op basis van di-
verse studies. Voor realisatie moeten nu al forse 
stappen ingezet worden om ontwikkeling van tech-
nologie tijdig tot grootschalige uitrol te kunnen la-
ten komen. Volgens ECN laten diverse scenario’s 
zien dat in de toekomst een derde tot maximaal de 
helft van de energievraag gedekt zal worden met 
elektrische energie (nu: 16 procent). Voor de reste-
rende energievraag is met name biomassa nodig. 
Naast een bijdrage aan de voedsel- en de energie-
voorziening moet biomassa ook ingezet worden als 
grondstof om hoogwaardige chemicaliën en mate-
rialen te produceren. Aanvullend kan met elektri-
sche energie uit zon en wind waterstof gemaakt 
worden, die zowel ingezet kan worden voor de 
energievoorziening als ook als grondstof voor de 
productie van bijvoorbeeld methanol of ammoniak.

Biomassa moet duurzaam worden geproduceerd, 
getransporteerd en ingezet. Certificeringssyste-
men moeten daar duidelijkheid in creëren, waarbij 
rekening gehouden wordt met onder meer broei-
kasgasemissies, concurrentie met voedsel, bio-
diversiteit en indirecte veranderingen van landge-
bruik. Ook wanneer biomassa wordt geïmporteerd 
is borging van de duurzaamheid essentieel. ECN 
pleit ervoor de inzet van biomassa als vervanger 
voor fossiele brandstoffen nu al te stimuleren om 
bij te dragen aan het ontwikkelen van een volwas-
sen competitieve markt voor duurzame biomassa. 
VEMW, 22-05-2017
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getransporteerd en ingezet. Certificeringssyste-
men moeten daar duidelijkheid in creëren, waarbij 
rekening gehouden wordt met onder meer broei-
kasgasemissies, concurrentie met voedsel, bio-
diversiteit en indirecte veranderingen van landge-
bruik. Ook wanneer biomassa wordt geïmporteerd 
is borging van de duurzaamheid essentieel. ECN 
pleit ervoor de inzet van biomassa als vervanger 
voor fossiele brandstoffen nu al te stimuleren om 
bij te dragen aan het ontwikkelen van een volwas-
sen competitieve markt voor duurzame biomassa. 
VEMW, 22-05-2017
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Wetenschappers ontdekken super-koraal

Wetenschappers hebben koraal gevonden dat goed 
tegen klimaatverandering kan. De ontdekking werd 
gedaan in Nieuw-Caledonië bij een eiland rechts 
naast het bekende Great Barrier Reaf van Australië. 
In een halfopen lagoon waar vooral warm, zuursto-
farm water met een lage pH-waarde zit, werd koraal 
gevonden dat juist rijk in omvang en soort is. Het ko-
raal lijkt zich te hebben aangepast aan de moeilijke 
omstandigheden en dat kan helpen bij het voorspel-
len van het gedrag van ander koraal bij klimaatveran-
deringen, schrijven de onderzoekers. Ze benadruk-
ken wel dat voor echte voorspellingen nog meer rif in 
extreme omstandigheden onderzocht moet worden. 
www.bnr.nl

Krimp melkveestapel voor klimaat kost Neder-
land 2,1 miljard euro

Het kost Nederland de komende jaren naar schat-
ting 2,1 miljard euro om de melkveestapel te laten 
krimpen. Om de doelstellingen van het Klimaatak-
koord te halen en te voldoen aan de ammoniakwet-
geving van de Europese Unie moeten in Nederland 
voor 2030 ruim 500.000 koeien verdwijnen, een 
kwart van de melkveestapel. Dit concludeert Mi-
lieudefensie naar aanleiding van recent onderzoek 
naar de toekomst van de Nederlandse melkveehou-
derij, uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut. 

Technische oplossingen om het broeikasgas CO2 
te reduceren alleen schieten tekort, stellen de on-
derzoekers. Zij adviseren een overheidsbeleid dat 
ammoniak, fosfaat en CO2-uitstoot laat dalen, koei-
en in de wei houdt en boeren het aantal koeien per 
hectare laat verminderen om het mestoverschot 
te beperken. De onderzoekers stellen een pakket 
concrete maatregelen voor die samen een oplos-
sing vormen. Zo is een CO2-belasting op vlees en 
melk een mogelijkheid om de opkoop van koeien te 
betalen. 

De daling van het aantal koeien per hectare - in 
vaktermen grondgebondenheid - moet geleide-
lijk worden ingevoerd. Andere maatregelen uit 
het pakket zijn de invoer van emissierechten in 
de agrarische sector en een ander bodembeheer 
om de koolstofopslag in landbouwgrond te vergro-
ten. Daarnaast moet de overheid boeren stimu-
leren hun inkomstenbronnen uit te breiden of om 
te schakelen naar biologische melkveehouderij. 
Persbericht Milieudefensie, 01-06-2017

Start omvangrijk onderzoek in PFAS-stofgroep

De meest bekende verbindingen in de PFAS-stof-
groep zijn PFOS en PFOA. Vanwege hun bijzon-
dere eigenschappen (vet- en waterafstotend) zijn 
deze stoffen grootschalig toegepast in bijvoorbeeld 
blusschuim, anti-aanbaklagen, regenkleding en 
vuilbescherming van leer, papier en textiel. Deze 
stoffen komen dus op veel plaatsen in grond en 
grondwater voor.

Van PFOS en PFOA is bekend dat ze slecht af-
breekbaar zijn en giftig voor mens en dier. Veel an-
dere eigenschappen zijn echter nog onduidelijk en 
normen ontbreken. Dit soort stoffen worden daarom 
ook wel ’nieuwe bedreigingen’ genoemd. 

Het Expertisecentrum PFAS heeft van twaalf over-
heidsinstanties opdracht gekregen om, samen 
met het RIVM, een Handelingskader op te stellen 
voor PFAS in grond en grondwater. Het ‘Hande-
lingskader PFAS’ moet een antwoord geven op de 
vele vragen waarmee beleidsmakers, bedrijven en 
burgers in de praktijk worden geconfronteerd. Een 
belangrijk onderdeel is het onderzoek naar de aan-
wezigheid van PFAS op 24 ‘verdachte’ locaties. Tot 
deze zomer kunnen geïnteresseerde partijen zich 
melden bij het Expertisecentrum om locaties zoals 
stortplaatsen, bluslocaties of metaalverwerkende 
industrie in te brengen.

Het Expertisecentrum PFAS (www.expertisecen-
trumpfas.nl) is een initiatief van TTE Consultants, 
Witteveen+Bos en Arcadis.  
Persbericht Witteveen+ Bos, 30-05-2017

RECHTSPRAAK

Inpassingsplan dijkverbetering  
Groningen en verzilting

Provinciale staten van Groningen hebben het in-
passingsplan “Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl” 
vastgesteld. Het inpassingsplan heeft ten doel om 
verbetering van de Waddenzeedijk mogelijk te ma-
ken, alsmede een aantal gekoppelde projecten. 
Onder meer wordt op het traject tussen Nieuwstad 
en Laagwatum een “dubbele dijk” voorzien, een 
tweede, meer landinwaarts gelegen dijk. In de pri-
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maire waterkering wordt op dit traject een getijde-
duiker gerealiseerd, waardoor een soort kwelder-
systeem ontstaat. Beoogd wordt innovatie op het 
gebied van waterveiligheid en landbouw, alsme-
de versterking van natuurwaarden langs de kust. 
Provinciale staten bestrijden dat er onvoldoende 
onderzoek naar de gevolgen van het plan is ver-
richt. Om de water af- en aanvoermogelijkheden 
te behouden wordt langs de nieuw te realiseren 
tweede dijk een nieuwe watergang gegraven met 
vergelijkbare dimensies als de bestaande water-
gang, de Watumertocht. Het bestaande peilregime 
wordt gehandhaafd. Het bestaande zoetwater-
plan van het waterschap wordt van kracht voor de 
nieuw aan te leggen kwelsloot. De situatie zal dus 
in zoverre ongewijzigd blijven. Voorts is een uitge-
breid milieueffectrapport (MER) opgesteld, waarin 
alle effecten op de omgeving zijn onderzocht en 
beoordeeld. Onder meer is onderzoek gedaan 
naar verzilting; de conclusie is dat ten aanzien van 
de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit geen ver-
andering op zal treden. Voorts zal een nulmeting 
plaatsvinden voor de aanvang van de werkzaam-
heden voor de aanleg van de tweede dijk. Deze 
gegevens zijn voor belanghebbenden in te zien, 
aldus provinciale staten. Ter zitting hebben provin-
ciale staten toegelicht dat een monitoringsplan zal 
worden opgesteld, waarvoor appellant nog input 
kan leveren. Door middel van peilbuizen zal het 
grondwater en het oppervlaktewater, in vervolg 
op de nulmeting, worden gemonitord. In het MER 
is specifiek aandacht besteed aan de gevolgen 
van het plan voor de landbouw door verzilting. De 
effecten van de dijkversterking op het grond- en 
oppervlaktewater worden als neutraal, dus geen 
effect hebbend, beoordeeld. De Afdeling ziet geen 
aanleiding om te betwijfelen dat een nulmeting zal 
worden uitgevoerd en dat de samenstelling van 
het grond- en oppervlaktewater zal worden ge-
monitord. Gelet daarop is er geen aanleiding voor 
het oordeel dat provinciale staten het plan in ver-
band met onzekerheid ten aanzien van verzilting 
in redelijkheid niet hadden kunnen vaststellen.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 24-05-2017, nr. 
201609330/1/R6

Samenvatting advies ontwerpbesluit  
milieuzones

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft 
advies uitgebracht over de mogelijkheid tot uitbrei-
ding van milieuzones. Het advies is op 12 mei 2017 
openbaar gemaakt.

Inhoud ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit wijzigt 
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990 (RVV 1990). De belangrijkste wijziging betreft 
de uitbreiding van de categorie voertuigen die door 
het instellen van een milieuzone kunnen worden 
geweerd uit bepaalde gebieden. Voorgesteld wordt 
om naast vrachtauto’s (die nu al geweerd kunnen 
worden) ook oudere bestel- en personenauto’s aan 
die categorie toe te voegen. Het betreft bestelauto’s 
en personenauto’s die op diesel rijden en die van 
vóór 2006 dateren en personenauto’s die op ande-
re brandstoffen rijden dan diesel en die van vóór 
juli 1992 dateren. De beperking geldt uitsluitend na 
een verkeersbesluit daarover van de wegbeheer-
der. Daarnaast worden enkele verbeteringen door-
gevoerd en redactionele fouten hersteld.

Het ontwerpbesluit maakt het mogelijk dat overal 
milieuzones kunnen worden ingesteld. Dat is een 
ingrijpende bevoegdheid die kan leiden tot een 
‘lappendeken’ van beperkingen voor bestel- en 
personenauto’s. Dit kan ernstige hinder tot gevolg 
hebben voor de gebruikers van die auto’s. Volgens 
de toelichting is dat niet beoogd. Daarom adviseert 
de Afdeling advisering om nader in te gaan op de 
wijze waarop die hinder wordt tegengegaan. Ook 
moet worden aangegeven hoe het gebruik van mili-
euzones kan worden beperkt tot de situaties waarin 
dit in het belang van het milieu ook daadwerkelijk 
de effectiefste maatregel is. De Afdeling advisering 
adviseert verder om de keuze voor de leeftijdsgren-
zen van de voertuigen beter te motiveren. Ook ad-
viseert zij in te gaan op de handhaafbaarheid van 
het ontwerpbesluit voor auto’s met een buitenlands 
kenteken. Ten slotte zou verder moet worden inge-
gaan op de mogelijkheid van compensatie voor bur-
gers en bedrijven die hun auto moeten vervangen. 
Persbericht Raad van State, 12-05-2017

Dicht bebouwde stedelijke omgeving en  
aanvaardbaarheid geluidhinder

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum 
van de gemeente Amsterdam heeft ontheffing van 
het bestemmingsplan en een reguliere bouwver-
gunning verleend voor het veranderen en vergro-
ten van een gebouw door middel van een uitbouw 
op de begane grondverdieping aan de achtergevel 
en het hierop aanbrengen van een dakterras. Het 
algemeen bestuur heeft zich in redelijkheid op het 
standpunt heeft kunnen stellen dat in een dicht be-
bouwde stedelijke omgeving als hier aan de orde 
enige geluidhinder niet onaanvaardbaar is. Dat de 
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Wetenschappers hebben koraal gevonden dat goed 
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naast het bekende Great Barrier Reaf van Australië. 
In een halfopen lagoon waar vooral warm, zuursto-
farm water met een lage pH-waarde zit, werd koraal 
gevonden dat juist rijk in omvang en soort is. Het ko-
raal lijkt zich te hebben aangepast aan de moeilijke 
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land 2,1 miljard euro

Het kost Nederland de komende jaren naar schat-
ting 2,1 miljard euro om de melkveestapel te laten 
krimpen. Om de doelstellingen van het Klimaatak-
koord te halen en te voldoen aan de ammoniakwet-
geving van de Europese Unie moeten in Nederland 
voor 2030 ruim 500.000 koeien verdwijnen, een 
kwart van de melkveestapel. Dit concludeert Mi-
lieudefensie naar aanleiding van recent onderzoek 
naar de toekomst van de Nederlandse melkveehou-
derij, uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut. 

Technische oplossingen om het broeikasgas CO2 
te reduceren alleen schieten tekort, stellen de on-
derzoekers. Zij adviseren een overheidsbeleid dat 
ammoniak, fosfaat en CO2-uitstoot laat dalen, koei-
en in de wei houdt en boeren het aantal koeien per 
hectare laat verminderen om het mestoverschot 
te beperken. De onderzoekers stellen een pakket 
concrete maatregelen voor die samen een oplos-
sing vormen. Zo is een CO2-belasting op vlees en 
melk een mogelijkheid om de opkoop van koeien te 
betalen. 

De daling van het aantal koeien per hectare - in 
vaktermen grondgebondenheid - moet geleide-
lijk worden ingevoerd. Andere maatregelen uit 
het pakket zijn de invoer van emissierechten in 
de agrarische sector en een ander bodembeheer 
om de koolstofopslag in landbouwgrond te vergro-
ten. Daarnaast moet de overheid boeren stimu-
leren hun inkomstenbronnen uit te breiden of om 
te schakelen naar biologische melkveehouderij. 
Persbericht Milieudefensie, 01-06-2017

Start omvangrijk onderzoek in PFAS-stofgroep

De meest bekende verbindingen in de PFAS-stof-
groep zijn PFOS en PFOA. Vanwege hun bijzon-
dere eigenschappen (vet- en waterafstotend) zijn 
deze stoffen grootschalig toegepast in bijvoorbeeld 
blusschuim, anti-aanbaklagen, regenkleding en 
vuilbescherming van leer, papier en textiel. Deze 
stoffen komen dus op veel plaatsen in grond en 
grondwater voor.

Van PFOS en PFOA is bekend dat ze slecht af-
breekbaar zijn en giftig voor mens en dier. Veel an-
dere eigenschappen zijn echter nog onduidelijk en 
normen ontbreken. Dit soort stoffen worden daarom 
ook wel ’nieuwe bedreigingen’ genoemd. 

Het Expertisecentrum PFAS heeft van twaalf over-
heidsinstanties opdracht gekregen om, samen 
met het RIVM, een Handelingskader op te stellen 
voor PFAS in grond en grondwater. Het ‘Hande-
lingskader PFAS’ moet een antwoord geven op de 
vele vragen waarmee beleidsmakers, bedrijven en 
burgers in de praktijk worden geconfronteerd. Een 
belangrijk onderdeel is het onderzoek naar de aan-
wezigheid van PFAS op 24 ‘verdachte’ locaties. Tot 
deze zomer kunnen geïnteresseerde partijen zich 
melden bij het Expertisecentrum om locaties zoals 
stortplaatsen, bluslocaties of metaalverwerkende 
industrie in te brengen.
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trumpfas.nl) is een initiatief van TTE Consultants, 
Witteveen+Bos en Arcadis.  
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passingsplan “Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl” 
vastgesteld. Het inpassingsplan heeft ten doel om 
verbetering van de Waddenzeedijk mogelijk te ma-
ken, alsmede een aantal gekoppelde projecten. 
Onder meer wordt op het traject tussen Nieuwstad 
en Laagwatum een “dubbele dijk” voorzien, een 
tweede, meer landinwaarts gelegen dijk. In de pri-
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maire waterkering wordt op dit traject een getijde-
duiker gerealiseerd, waardoor een soort kwelder-
systeem ontstaat. Beoogd wordt innovatie op het 
gebied van waterveiligheid en landbouw, alsme-
de versterking van natuurwaarden langs de kust. 
Provinciale staten bestrijden dat er onvoldoende 
onderzoek naar de gevolgen van het plan is ver-
richt. Om de water af- en aanvoermogelijkheden 
te behouden wordt langs de nieuw te realiseren 
tweede dijk een nieuwe watergang gegraven met 
vergelijkbare dimensies als de bestaande water-
gang, de Watumertocht. Het bestaande peilregime 
wordt gehandhaafd. Het bestaande zoetwater-
plan van het waterschap wordt van kracht voor de 
nieuw aan te leggen kwelsloot. De situatie zal dus 
in zoverre ongewijzigd blijven. Voorts is een uitge-
breid milieueffectrapport (MER) opgesteld, waarin 
alle effecten op de omgeving zijn onderzocht en 
beoordeeld. Onder meer is onderzoek gedaan 
naar verzilting; de conclusie is dat ten aanzien van 
de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit geen ver-
andering op zal treden. Voorts zal een nulmeting 
plaatsvinden voor de aanvang van de werkzaam-
heden voor de aanleg van de tweede dijk. Deze 
gegevens zijn voor belanghebbenden in te zien, 
aldus provinciale staten. Ter zitting hebben provin-
ciale staten toegelicht dat een monitoringsplan zal 
worden opgesteld, waarvoor appellant nog input 
kan leveren. Door middel van peilbuizen zal het 
grondwater en het oppervlaktewater, in vervolg 
op de nulmeting, worden gemonitord. In het MER 
is specifiek aandacht besteed aan de gevolgen 
van het plan voor de landbouw door verzilting. De 
effecten van de dijkversterking op het grond- en 
oppervlaktewater worden als neutraal, dus geen 
effect hebbend, beoordeeld. De Afdeling ziet geen 
aanleiding om te betwijfelen dat een nulmeting zal 
worden uitgevoerd en dat de samenstelling van 
het grond- en oppervlaktewater zal worden ge-
monitord. Gelet daarop is er geen aanleiding voor 
het oordeel dat provinciale staten het plan in ver-
band met onzekerheid ten aanzien van verzilting 
in redelijkheid niet hadden kunnen vaststellen.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 24-05-2017, nr. 
201609330/1/R6

Samenvatting advies ontwerpbesluit  
milieuzones

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft 
advies uitgebracht over de mogelijkheid tot uitbrei-
ding van milieuzones. Het advies is op 12 mei 2017 
openbaar gemaakt.

Inhoud ontwerpbesluit. Het ontwerpbesluit wijzigt 
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 
1990 (RVV 1990). De belangrijkste wijziging betreft 
de uitbreiding van de categorie voertuigen die door 
het instellen van een milieuzone kunnen worden 
geweerd uit bepaalde gebieden. Voorgesteld wordt 
om naast vrachtauto’s (die nu al geweerd kunnen 
worden) ook oudere bestel- en personenauto’s aan 
die categorie toe te voegen. Het betreft bestelauto’s 
en personenauto’s die op diesel rijden en die van 
vóór 2006 dateren en personenauto’s die op ande-
re brandstoffen rijden dan diesel en die van vóór 
juli 1992 dateren. De beperking geldt uitsluitend na 
een verkeersbesluit daarover van de wegbeheer-
der. Daarnaast worden enkele verbeteringen door-
gevoerd en redactionele fouten hersteld.

Het ontwerpbesluit maakt het mogelijk dat overal 
milieuzones kunnen worden ingesteld. Dat is een 
ingrijpende bevoegdheid die kan leiden tot een 
‘lappendeken’ van beperkingen voor bestel- en 
personenauto’s. Dit kan ernstige hinder tot gevolg 
hebben voor de gebruikers van die auto’s. Volgens 
de toelichting is dat niet beoogd. Daarom adviseert 
de Afdeling advisering om nader in te gaan op de 
wijze waarop die hinder wordt tegengegaan. Ook 
moet worden aangegeven hoe het gebruik van mili-
euzones kan worden beperkt tot de situaties waarin 
dit in het belang van het milieu ook daadwerkelijk 
de effectiefste maatregel is. De Afdeling advisering 
adviseert verder om de keuze voor de leeftijdsgren-
zen van de voertuigen beter te motiveren. Ook ad-
viseert zij in te gaan op de handhaafbaarheid van 
het ontwerpbesluit voor auto’s met een buitenlands 
kenteken. Ten slotte zou verder moet worden inge-
gaan op de mogelijkheid van compensatie voor bur-
gers en bedrijven die hun auto moeten vervangen. 
Persbericht Raad van State, 12-05-2017

Dicht bebouwde stedelijke omgeving en  
aanvaardbaarheid geluidhinder

Het dagelijks bestuur van het stadsdeel Centrum 
van de gemeente Amsterdam heeft ontheffing van 
het bestemmingsplan en een reguliere bouwver-
gunning verleend voor het veranderen en vergro-
ten van een gebouw door middel van een uitbouw 
op de begane grondverdieping aan de achtergevel 
en het hierop aanbrengen van een dakterras. Het 
algemeen bestuur heeft zich in redelijkheid op het 
standpunt heeft kunnen stellen dat in een dicht be-
bouwde stedelijke omgeving als hier aan de orde 
enige geluidhinder niet onaanvaardbaar is. Dat de 
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uitbouw met dakterras aan de achtergevel is gele-
gen, maakt dat niet anders. In een dicht bebouwde 
stedelijke omgeving zal ook aan de achtergevel eni-
ge geluidhinder moeten worden geduld. Daargela-
ten dat artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit in deze 
zaak niet rechtstreeks van toepassing is aangezien 
het hier niet om een inrichting gaat, kan uit de rap-
porten niet worden afgeleid dat de geluidhinder uit 
oogpunt van een goede ruimtelijke ordening onaan-
vaardbaar is. Daarbij neemt de Afdeling in aanmer-
king dat de woonbestemming door dit bouwplan niet 
wordt gewijzigd, het dakterras een beperkte om-
vang heeft, zodat daarop slechts een beperkt aan-
tal personen tegelijkertijd aanwezig kan zijn, in de 
tuin op het perceel en die op omliggende percelen 
nu ook al personen kunnen verblijven en in grotere 
aantallen dan op het dakterras en dat in een dicht 
bebouwde stedelijke omgeving ook aan de ach-
tergevel enige geluidhinder moet worden geduld.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 31-05-2017, nr. 
201603190/1/A1 

Omzetting shortstaybedrijf naar hotelfunctie  
en beleidskeuze

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie 
van het stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam 
heeft geweigerd Zicob Vastgoed omgevingsvergun-
ning te verlenen voor het omzetten van een short-
staybedrijf en kantoorruimte naar een hotelfunctie. 
Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, is in de 
geschiedenis van de totstandkoming van artikel 2:4 
van de Awb benadrukt dat de strekking van artikel 
2:4 geenszins is dat een bestuursorgaan niet vanuit 
bepaalde beleidskeuzes zou mogen werken, maar 
dat het erom gaat dat het bestuursorgaan de hem 
toevertrouwde belangen niet oneigenlijk behartigt 
door zich bijvoorbeeld door persoonlijke belangen 
of voorkeuren te laten beïnvloeden. Het gaat erom, 
zo is in de toelichting opgemerkt, dat de overheid de 
nodige objectiviteit moet betrachten en zich niet door 
vooringenomenheid mag laten leiden. De rechtbank 
heeft terecht overwogen dat uit de e-mails van de 
ambtenaren kan worden afgeleid dat het algemeen 
bestuur geen hotel wil op de voorgestane locatie en 
naar argumenten heeft gezocht om de aanvraag af 
te wijzen. Die afwijzing betreft een beleidskeuze. In 
Amsterdam zijn de afgelopen jaren veel hotels bij-
gekomen, terwijl de krapte op de woningmarkt is 
toegenomen. Om die reden heeft het algemeen be-
stuur de beleidskeuze gemaakt om in principe geen 
woningen aan de woningvoorraad te onttrekken. De 
e-mails moeten in het licht van die beleidskeuze wor-

den gelezen. Gelet hierop en nu de rechtbank on-
weersproken heeft overwogen dat niet is gebleken 
dat het algemeen bestuur zich bij zijn besluitvorming 
niet objectief heeft opgesteld of het besluit heeft ge-
nomen met het oogmerk Zicob Vastgoed te bena-
delen ten opzichte van anderen, heeft de rechtbank 
ten onrechte geoordeeld dat het algemeen bestuur 
heeft gehandeld in strijd met artikel 2:4 van de Awb.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 31-05-2017, nr. 
201605387/1/A1 

Bouw appartemetencomplex en  
relativiteitsvereiste 

De raad van de gemeente Best heeft het bestem-
mingsplan “Appartementen Golfbest” vastgesteld. 
Het plan maakt de bouw van een appartementen-
complex met maximaal 24 woningen mogelijk. Ap-
pellant sub 1 betoogt dat de voorziene appartemen-
ten te dicht zijn gelegen bij de ter plaatse geldende 
Ke-contour. De in artikel 8:69a van de Awb neerge-
legde relativiteitseis staat in de weg aan een inhou-
delijke beoordeling van deze beroepsgrond. Voor 
appellant sub 1 gaat het immers om het belang 
dat zijn perceel gevrijwaard blijft van de gevolgen 
van de ontwikkeling zoals in het plan voorzien. De 
bescherming tegen luchtverkeerslawaai ter plaatse 
van de nieuwe ontwikkeling is geen belang waar-
voor appellant sub 1 bescherming zoekt. Daarom 
strekt de door [appellant sub 1 ingeroepen regel 
kennelijk niet tot de bescherming van zijn belangen. 
www.RaadvanState.nl; ABRvS 24-05-2017, nr. 
201609125/1/R6 

Zonering rond bovengrondse hoogspannings-
verbinding en goede ruimtelijke ordening 

De raad van de gemeente Helmond heeft het bestem-
mingsplan “Brandevoort II - [locatie B]” vastgesteld. 
Het plan voorziet in de toekenning van de bestem-
ming “Recreatie” en de aanduiding “recreatiewoning” 
aan de bestaande woning op het perceel locatie B. 
De raad heeft de reeds op het perceel bestaande en 
toegestane hoogspanningsverbinding opnieuw in het 
plan opgenomen. Met het plan worden geen wijzigin-
gen aan het tracé van de hoogspanningsverbinding 
en de bijbehorende planologische mogelijkheden 
aangebracht. De rechtszekerheid vereist in het alge-
meen dat bestaand legaal gebruik overeenkomstig 
de bestaande situatie wordt opgenomen in een be-
stemmingsplan, tenzij dit een planregeling met zich 
brengt die vanuit het oogpunt van een goede ruim-
telijke ordening dermate onaanvaardbaar is dat de 
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bestemmingen niet kunnen blijven voortbestaan. In 
opdracht van de raad is nader onderzoek gedaan 
naar de magneetveldzones. De resultaten hiervan 
van zijn opgenomen in het rapport van 11 januari 
2012. Volgens het rapport is de magneetveldzone 
nabij de recreatiewoning berekend op 40 m vanaf de 
hartlijn van de bovengrondse hoogspanningsverbin-
ding. Dit rapport is bij de voorbereiding van het plan 
betrokken. Niet aannemelijk is gemaakt dat dit rap-
port zodanige onjuistheden bevat dat de raad zich 
hier niet op heeft mogen baseren. De gronden met 
de bestemming “Recreatie”, waarin het plan voorziet, 
liggen op ongeveer 65 m van de hartlijn van de bo-
vengrondse hoogspanningsverbinding en derhalve 
ruim buiten de magneetveldzone. Na de ter inzage-
legging van het ontwerpplan is in opdracht van de 
raad opnieuw onderzoek gedaan naar de magneet-
veldzones. De resultaten hiervan zijn opgenomen 
in het rapport van 1 juli 2016. Volgens dit rapport is 
de magneetveldzone nabij de recreatiewoning bere-
kend op 50 m vanaf de hartlijn van de bovengrond-
se hoogspanningsverbinding. De raad heeft in het 
voorliggende plan de begrenzing van de magneet-
veldzone niet gewijzigd naar aanleiding van dit rap-
port. De raad heeft ter zitting verklaard dat de in het 
rapport van 1 juli 2016 berekende magneetveldzone 
van 50 m niet van invloed is op de gronden met de 
bestemming “Recreatie”. De raad wijst erop dat, ook 
indien wordt uitgegaan van de berekening in het rap-
port van 1 juli 2016, de gronden met de bestemming 
“Recreatie” nog steeds buiten de magneetveldzone 
liggen. De raad heeft daarom in laatstgenoemd rap-
port geen aanleiding gezien om in het voorliggende 
plan de buitengrens van de zonering rond het boven-
grondse hoogspanningsverbinding aan te passen. 
De Afdeling acht dit in dit geval niet onredelijk. De 
raad heeft, voor wat betreft de hoogspanningsver-
binding, het bestaande en legale gebruik overeen-
komstig de bestaande situatie in het plan opgeno-
men en zich in redelijkheid op het standpunt kunnen 
stellen dat dit geen planregeling met zich brengt, 
die vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke 
ordening dermate onaanvaardbaar is dat de hoog-
spanningsverbinding niet kan blijven voortbestaan.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 24-05-2017, nr. 
201607531/1/R2 

Subsidie bodemsanering en band aanvrager  
met perceel

GS van Utrecht hebben de aanvraag van appellant 
om subsidie voor bodemsanering afgewezen. Uit 
de bewoordingen van de weigeringsgrond van arti-

kel 11, aanhef en onder, a van de Uitvoeringsveror-
dening volgt dat een band moet bestaan tussen de 
grond en de feitelijke uitoefening van een bedrijf of 
beroep. Anders dan de rechtbank heeft overwogen 
is het enkele feit dat op het perceel een in het han-
delsregister ingeschreven onderneming of rechts-
persoon statutair is gevestigd, daartoe onvoldoen-
de. Ten tijde van de aanvraag waren de besloten 
vennootschappen MAFI Holding B.V. en Sarphati 
Consulting B.V. statutair gevestigd op het perceel en 
appellant is bestuurder van beide vennootschappen. 
Appellant is voorts enig aandeelhouder van MAFI 
Holding B.V. en die vennootschap is enig aandeel-
houder van Sarphati Consulting B.V. De bedrijfsac-
tiviteiten van Sarphati Consulting B.V. bestaan uit 
het (doen) uitoefenen van het beroep ‘advisor’ en de 
bedrijfsactiviteiten van MAFI Holding B.V. bestaan 
uit holdingactiviteiten gericht op vennootschappen 
die ten doel hebben het (doen) uitoefenen van het 
beroep ‘advisor’. De vennootschappen hebben ap-
pellant in 2007 voor onbepaalde tijd ter beschikking 
gesteld aan een adviesbureau. Appellant verricht zijn 
werkzaamheden uitsluitend op of vanuit het kantoor 
van dat adviesbureau in Amsterdam en hij kan geen 
werkzaamheden uitvoeren voor andere adviesbu-
reaus. Het adviesbureau voert de administratie van 
de vennootschappen. De vennootschappen hebben 
een aandeel in het adviesbureau en delen mee in de 
winst en het verlies van het adviesbureau. Vanuit een 
van de vennootschappen wordt aan appellant salaris 
uitgekeerd en wat resteert is voornamelijk een pen-
sioenvoorziening. De hiervoor weergegeven feiten in 
aanmerking genomen, moet worden vastgesteld dat 
appellant zijn werkzaamheden verricht op of vanuit 
het kantoor van het adviesbureau in Amsterdam. De 
op het perceel gevestigde vennootschappen dienen 
alleen voor de uitbetaling van de vergoeding voor die 
werkzaamheden. Er bestaat geen band tussen het 
door appellant feitelijk uitgeoefende bedrijf of beroep 
en het perceel. De in artikel 11, aanhef en onder a, 
van de Uitvoeringsverordening vermelde weigerings-
grond doet zich in dit geval niet voor. De rechtbank 
heeft ten onrechte geoordeeld dat het college de 
aanvraag van appellant op die grond mocht afwijzen. 
www.RaadvanState.nl; ABRvS 24-05-2017, nr. 
201606118/1/A2 

Verlenging geldigheidsduur ontgrondings- 
vergunning en expiratie vergunning 

GS van Groningen hebben de vergunning voor het 
ontgronden van het perceel in kwestie, gewijzigd. 
De ontgrondingsvergunning van 23 augustus 2005 
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uitbouw met dakterras aan de achtergevel is gele-
gen, maakt dat niet anders. In een dicht bebouwde 
stedelijke omgeving zal ook aan de achtergevel eni-
ge geluidhinder moeten worden geduld. Daargela-
ten dat artikel 2.17 van het Activiteitenbesluit in deze 
zaak niet rechtstreeks van toepassing is aangezien 
het hier niet om een inrichting gaat, kan uit de rap-
porten niet worden afgeleid dat de geluidhinder uit 
oogpunt van een goede ruimtelijke ordening onaan-
vaardbaar is. Daarbij neemt de Afdeling in aanmer-
king dat de woonbestemming door dit bouwplan niet 
wordt gewijzigd, het dakterras een beperkte om-
vang heeft, zodat daarop slechts een beperkt aan-
tal personen tegelijkertijd aanwezig kan zijn, in de 
tuin op het perceel en die op omliggende percelen 
nu ook al personen kunnen verblijven en in grotere 
aantallen dan op het dakterras en dat in een dicht 
bebouwde stedelijke omgeving ook aan de ach-
tergevel enige geluidhinder moet worden geduld.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 31-05-2017, nr. 
201603190/1/A1 

Omzetting shortstaybedrijf naar hotelfunctie  
en beleidskeuze

Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie 
van het stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam 
heeft geweigerd Zicob Vastgoed omgevingsvergun-
ning te verlenen voor het omzetten van een short-
staybedrijf en kantoorruimte naar een hotelfunctie. 
Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen, is in de 
geschiedenis van de totstandkoming van artikel 2:4 
van de Awb benadrukt dat de strekking van artikel 
2:4 geenszins is dat een bestuursorgaan niet vanuit 
bepaalde beleidskeuzes zou mogen werken, maar 
dat het erom gaat dat het bestuursorgaan de hem 
toevertrouwde belangen niet oneigenlijk behartigt 
door zich bijvoorbeeld door persoonlijke belangen 
of voorkeuren te laten beïnvloeden. Het gaat erom, 
zo is in de toelichting opgemerkt, dat de overheid de 
nodige objectiviteit moet betrachten en zich niet door 
vooringenomenheid mag laten leiden. De rechtbank 
heeft terecht overwogen dat uit de e-mails van de 
ambtenaren kan worden afgeleid dat het algemeen 
bestuur geen hotel wil op de voorgestane locatie en 
naar argumenten heeft gezocht om de aanvraag af 
te wijzen. Die afwijzing betreft een beleidskeuze. In 
Amsterdam zijn de afgelopen jaren veel hotels bij-
gekomen, terwijl de krapte op de woningmarkt is 
toegenomen. Om die reden heeft het algemeen be-
stuur de beleidskeuze gemaakt om in principe geen 
woningen aan de woningvoorraad te onttrekken. De 
e-mails moeten in het licht van die beleidskeuze wor-

den gelezen. Gelet hierop en nu de rechtbank on-
weersproken heeft overwogen dat niet is gebleken 
dat het algemeen bestuur zich bij zijn besluitvorming 
niet objectief heeft opgesteld of het besluit heeft ge-
nomen met het oogmerk Zicob Vastgoed te bena-
delen ten opzichte van anderen, heeft de rechtbank 
ten onrechte geoordeeld dat het algemeen bestuur 
heeft gehandeld in strijd met artikel 2:4 van de Awb.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 31-05-2017, nr. 
201605387/1/A1 

Bouw appartemetencomplex en  
relativiteitsvereiste 

De raad van de gemeente Best heeft het bestem-
mingsplan “Appartementen Golfbest” vastgesteld. 
Het plan maakt de bouw van een appartementen-
complex met maximaal 24 woningen mogelijk. Ap-
pellant sub 1 betoogt dat de voorziene appartemen-
ten te dicht zijn gelegen bij de ter plaatse geldende 
Ke-contour. De in artikel 8:69a van de Awb neerge-
legde relativiteitseis staat in de weg aan een inhou-
delijke beoordeling van deze beroepsgrond. Voor 
appellant sub 1 gaat het immers om het belang 
dat zijn perceel gevrijwaard blijft van de gevolgen 
van de ontwikkeling zoals in het plan voorzien. De 
bescherming tegen luchtverkeerslawaai ter plaatse 
van de nieuwe ontwikkeling is geen belang waar-
voor appellant sub 1 bescherming zoekt. Daarom 
strekt de door [appellant sub 1 ingeroepen regel 
kennelijk niet tot de bescherming van zijn belangen. 
www.RaadvanState.nl; ABRvS 24-05-2017, nr. 
201609125/1/R6 

Zonering rond bovengrondse hoogspannings-
verbinding en goede ruimtelijke ordening 

De raad van de gemeente Helmond heeft het bestem-
mingsplan “Brandevoort II - [locatie B]” vastgesteld. 
Het plan voorziet in de toekenning van de bestem-
ming “Recreatie” en de aanduiding “recreatiewoning” 
aan de bestaande woning op het perceel locatie B. 
De raad heeft de reeds op het perceel bestaande en 
toegestane hoogspanningsverbinding opnieuw in het 
plan opgenomen. Met het plan worden geen wijzigin-
gen aan het tracé van de hoogspanningsverbinding 
en de bijbehorende planologische mogelijkheden 
aangebracht. De rechtszekerheid vereist in het alge-
meen dat bestaand legaal gebruik overeenkomstig 
de bestaande situatie wordt opgenomen in een be-
stemmingsplan, tenzij dit een planregeling met zich 
brengt die vanuit het oogpunt van een goede ruim-
telijke ordening dermate onaanvaardbaar is dat de 
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bestemmingen niet kunnen blijven voortbestaan. In 
opdracht van de raad is nader onderzoek gedaan 
naar de magneetveldzones. De resultaten hiervan 
van zijn opgenomen in het rapport van 11 januari 
2012. Volgens het rapport is de magneetveldzone 
nabij de recreatiewoning berekend op 40 m vanaf de 
hartlijn van de bovengrondse hoogspanningsverbin-
ding. Dit rapport is bij de voorbereiding van het plan 
betrokken. Niet aannemelijk is gemaakt dat dit rap-
port zodanige onjuistheden bevat dat de raad zich 
hier niet op heeft mogen baseren. De gronden met 
de bestemming “Recreatie”, waarin het plan voorziet, 
liggen op ongeveer 65 m van de hartlijn van de bo-
vengrondse hoogspanningsverbinding en derhalve 
ruim buiten de magneetveldzone. Na de ter inzage-
legging van het ontwerpplan is in opdracht van de 
raad opnieuw onderzoek gedaan naar de magneet-
veldzones. De resultaten hiervan zijn opgenomen 
in het rapport van 1 juli 2016. Volgens dit rapport is 
de magneetveldzone nabij de recreatiewoning bere-
kend op 50 m vanaf de hartlijn van de bovengrond-
se hoogspanningsverbinding. De raad heeft in het 
voorliggende plan de begrenzing van de magneet-
veldzone niet gewijzigd naar aanleiding van dit rap-
port. De raad heeft ter zitting verklaard dat de in het 
rapport van 1 juli 2016 berekende magneetveldzone 
van 50 m niet van invloed is op de gronden met de 
bestemming “Recreatie”. De raad wijst erop dat, ook 
indien wordt uitgegaan van de berekening in het rap-
port van 1 juli 2016, de gronden met de bestemming 
“Recreatie” nog steeds buiten de magneetveldzone 
liggen. De raad heeft daarom in laatstgenoemd rap-
port geen aanleiding gezien om in het voorliggende 
plan de buitengrens van de zonering rond het boven-
grondse hoogspanningsverbinding aan te passen. 
De Afdeling acht dit in dit geval niet onredelijk. De 
raad heeft, voor wat betreft de hoogspanningsver-
binding, het bestaande en legale gebruik overeen-
komstig de bestaande situatie in het plan opgeno-
men en zich in redelijkheid op het standpunt kunnen 
stellen dat dit geen planregeling met zich brengt, 
die vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke 
ordening dermate onaanvaardbaar is dat de hoog-
spanningsverbinding niet kan blijven voortbestaan.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 24-05-2017, nr. 
201607531/1/R2 

Subsidie bodemsanering en band aanvrager  
met perceel

GS van Utrecht hebben de aanvraag van appellant 
om subsidie voor bodemsanering afgewezen. Uit 
de bewoordingen van de weigeringsgrond van arti-

kel 11, aanhef en onder, a van de Uitvoeringsveror-
dening volgt dat een band moet bestaan tussen de 
grond en de feitelijke uitoefening van een bedrijf of 
beroep. Anders dan de rechtbank heeft overwogen 
is het enkele feit dat op het perceel een in het han-
delsregister ingeschreven onderneming of rechts-
persoon statutair is gevestigd, daartoe onvoldoen-
de. Ten tijde van de aanvraag waren de besloten 
vennootschappen MAFI Holding B.V. en Sarphati 
Consulting B.V. statutair gevestigd op het perceel en 
appellant is bestuurder van beide vennootschappen. 
Appellant is voorts enig aandeelhouder van MAFI 
Holding B.V. en die vennootschap is enig aandeel-
houder van Sarphati Consulting B.V. De bedrijfsac-
tiviteiten van Sarphati Consulting B.V. bestaan uit 
het (doen) uitoefenen van het beroep ‘advisor’ en de 
bedrijfsactiviteiten van MAFI Holding B.V. bestaan 
uit holdingactiviteiten gericht op vennootschappen 
die ten doel hebben het (doen) uitoefenen van het 
beroep ‘advisor’. De vennootschappen hebben ap-
pellant in 2007 voor onbepaalde tijd ter beschikking 
gesteld aan een adviesbureau. Appellant verricht zijn 
werkzaamheden uitsluitend op of vanuit het kantoor 
van dat adviesbureau in Amsterdam en hij kan geen 
werkzaamheden uitvoeren voor andere adviesbu-
reaus. Het adviesbureau voert de administratie van 
de vennootschappen. De vennootschappen hebben 
een aandeel in het adviesbureau en delen mee in de 
winst en het verlies van het adviesbureau. Vanuit een 
van de vennootschappen wordt aan appellant salaris 
uitgekeerd en wat resteert is voornamelijk een pen-
sioenvoorziening. De hiervoor weergegeven feiten in 
aanmerking genomen, moet worden vastgesteld dat 
appellant zijn werkzaamheden verricht op of vanuit 
het kantoor van het adviesbureau in Amsterdam. De 
op het perceel gevestigde vennootschappen dienen 
alleen voor de uitbetaling van de vergoeding voor die 
werkzaamheden. Er bestaat geen band tussen het 
door appellant feitelijk uitgeoefende bedrijf of beroep 
en het perceel. De in artikel 11, aanhef en onder a, 
van de Uitvoeringsverordening vermelde weigerings-
grond doet zich in dit geval niet voor. De rechtbank 
heeft ten onrechte geoordeeld dat het college de 
aanvraag van appellant op die grond mocht afwijzen. 
www.RaadvanState.nl; ABRvS 24-05-2017, nr. 
201606118/1/A2 

Verlenging geldigheidsduur ontgrondings- 
vergunning en expiratie vergunning 

GS van Groningen hebben de vergunning voor het 
ontgronden van het perceel in kwestie, gewijzigd. 
De ontgrondingsvergunning van 23 augustus 2005 
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is verleend tot uiterlijk 10 jaar na het onherroepelijk 
worden van dit besluit met het recht tot verlenging 
van perioden van ongeveer 10 jaar tot een maxi-
mum van 30 jaar. Bij uitspraak van de Afdeling van 
13 september 2006 is deze ontgrondingsvergun-
ning onherroepelijk geworden. De Afdeling is van 
oordeel dat hieruit volgt dat de bij besluit van 23 
augustus 2005 verleende ontgrondingsvergunning 
op 13 september 2016 is geëxpireerd. Gelet daar-
op was de ontgrondingsvergunning ten tijde van het 
nemen van het bestreden besluit verlopen en was 
een verlenging van de geldigheidsduur daarom niet 
meer mogelijk. In de door het college en belang-
hebbende gestelde omstandigheden dat het bestre-
den besluit maar een week te laat is genomen, de 
aanvraag om verlenging van de ontgrondingsver-
gunning ruim op tijd was ingediend, in het besluit 
van 23 augustus 2005 staat ‘met het recht tot ver-
lenging tot een maximum van 30 jaar’, waarbij het 
recht wordt voorbehouden tot aanpassing van de 
voorwaarden en het college meerdere malen heeft 
gecommuniceerd voornemens te zijn medewerking 
te verlenen aan de verlenging, ziet de Afdeling gelet 
op het belang van de rechtszekerheid geen aan-
leiding voor het oordeel dat een uitzondering moet 
worden gemaakt op de regel dat de geldigheids-
duur van een ontgrondingsvergunning niet kan wor-
den verlengd indien die vergunning geëxpireerd is.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 24-05-2017, nr. 
201608137/1/R3 

OMGEVINGSWET 

Minister Schultz staat voor  
gebruiksgemak Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft dinsdag 30 mei 2017 ge-
debatteerd met minister Schulz (IenM) over vier 
algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) die 
voortvloeien uit de Omgevingswet: Brief inzake 
aanbieding ontwerpbesluiten Omgevingswet (EK 
33.118, C), Ontwerp omgevingsbesluit, Ontwerp-
besluit activiteiten leefomgeving, Ontwerpbesluit 
bouwwerken leefomgeving en Ontwerpbesluit kwa-
liteit leefomgeving. 

Minister Schulz betoogde dat de Omgevingswet be-
doeld is om snellere, betere besluitvorming tot stand 
te brengen en om de kwaliteit van de leefomgeving 

te bevorderen. Deze grootschalige herziening is niet 
bedoeld om op alle fronten het beleid te vernieuwen. 
De grote vernieuwingen zijn apart onder gebracht, 
omdat dit aparte politieke afwegingen zijn. Hoofd-
doel is nu om het gebruiksgemak van de omgevings-
recht te verbeteren. Alle regels (voor bijvoorbeeld 
een bestemmingsplan) zijn voortaan op één plek te 
vinden. Over het vastleggen van normen in AMv-
B’s merkte de minister op dat deze besluiten even 
zwaarwegend zijn als wettelijk vastgelegde normen. 
Ook AMvB’s worden voorgelegd aan het parlement 
ter goedkeuring. Het voordeel van een AMvB is dat 
deze sneller kan worden aangepast en beter ken-
baar is voor burgers. Verder merkte de minister op 
dat er wel degelijk een aantal normen is vastgelegd 
in de Omgevingswet. De minister zegde toe dat zij 
extra aandacht zal besteden aan het advies van de 
Raad van State op dit punt. De reguliere voorberei-
dingsprocedure is volgens de minister in de meeste 
gevallen voldoende. De uitgebreide procedure dekt 
alle gevallen die daar niet onder vallen. De minis-
ter acht het niet verstandig als het bevoegd gezag 
zelf kan kiezen welke procedure wordt gevolgd.

Volgens de minister is het moeilijk om objectieve par-
ticipatienormen op te stellen. Wel is geregeld dat be-
sluiten deugdelijk moeten worden voorbereid en ge-
motiveerd. De minister zal een extra motiveringsplicht 
toevoegen om dit verder te waarborgen. Het bevoegd 
gezag zal bij de motivatie ingaan op de vraag of de 
relevante partijen voldoende betrokken zijn. Ook de 
inspiratiegids zal bijdragen aan het bevorderen van 
participatie. De minister merkte in het debat op dat 
er steeds wordt gekeken hoe zowel het economisch 
belang als het omgevingsbelang kan worden ge-
diend. Het begrip ‘zwaarwegende economische be-
langen’ wordt in een later stadium nader toegelicht. 

De minister onderstreepte het grote belang van de 
transitie naar duurzame energie. Schulz merkte op 
dat de eindverantwoordelijkheid voor het borgen 
van lucht- en waterkwaliteit bij de Rijksoverheid ligt. 
Bij overschrijding van de normen wordt er door de 
gemeenten maatregelen genomen. Het basisbe-
schermingsniveau van lucht is Europees vastge-
legd, voor geluid en trilling geldt dit niet. Dit betekent 
echter geen verslechtering van de huidige situatie. 
Er zit volgens de minister inderdaad een aanscher-
ping van de regels voor financiële compensatie 
voor natuurschade in het pakket, maar deze is klei-
ner dan door de buitenwereld wordt gepercipieerd. 
Verder zijn er volgens de minister geen extra mid-
delen nodig voor het monitoren van deze regelge-
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ving. De minister gaf aan dat de AMvB’s samen met 
de Invoeringswet zullen worden aangeboden voor 
advisering door de Raad van State. Dit advies zal 
zwaarwegend zijn. 

Tijdens het debat zijn een aantal moties ingediend; 
hierover wordt binnenkort gestemd. 
Eerste Kamer, 30-05-2017, 33.118

Update Basisgids Omgevingswet 

De Basisgids Omgevingswet maakt het juridisch 
stelsel van de Omgevingswet inzichtelijk voor ge-
interesseerden uit overheden, bedrijfsleven en 
maatschappij. De Basisgids bestaat uit een hand-
leiding en materialen voor trainingen en presen-
taties. Sinds de lancering van de eerste versie in 
maart 2017 is de Basisgids meer dan 1000 keer 
bekeken; in de weken na publicatie liep de teller 
op tot 400 downloads per week. In de nu versche-
nen vernieuwde versie is een aantal nieuwe info-
graphics opgenomen, die de ontwikkelingen in de 
Omgevingswet en regels correct weergeven. Ook 
zijn enige inhoudelijke verbeteringen in de teksten 
opgenomen. Daarmee is de Basisgids inhoudelijk 
weer op orde. Verder is de redactie bezig met de 
voorbereiding van specifieke modules voor be-
stuurders, beleidsmedewerkers, milieu- en RO-ad-
viseurs, vergunningverleners en handhavers. 
aandeslagmetdeomgevingswet.nl

WET- EN REGELGEVING

Nieuwe erkende maatregelen  
in Activiteitenregeling

Op 1 juli 2017 treedt in werking de Regeling van de 
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 7 
juni 2017, nr. IENM/BSK-2071/134147, tot wijziging 
van bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieube-
heer en artikel 7 van de Tijdelijke regeling imple-
mentatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-effici-
entie (invoering tweede lichting en correctie eerste 
lichting erkende maatregellijsten energiebesparing). 
De wijziging van de Activiteitenregeling breidt het 
aantal bedrijfstakken uit, waarvoor via een erkende 
maatregellijst invulling kan worden gegeven aan de 
norm van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. In 
artikel 2.15 is de plicht verwoord tot het treffen van 

alle energiebesparende maatregelen die zich in vijf 
jaar of minder terugverdienen. Daarnaast wordt een 
aantal correcties op de bestaande maatregellijsten 
doorgevoerd en worden deze maatregellijsten aan-
gevuld met nieuwe maatregelen. Voor de sectoren 
zorg, onderwijs, kantoren, rubber en kunststof, me-
taal en datacenters gold reeds een erkende maatre-
gellijst. Het aantal nieuwe maatregelen dat per sector 
wordt toegevoegd verschilt. Met name voor de sec-
toren in de ‘gebouwde omgeving’ (kantoren, zorg en 
onderwijs) zijn extra maatregelen aan de orde. Voor 
de autoschadeherstelsector geldt daarentegen dat 
er geheel geen extra maatregelen zijn toegevoegd 
en is slechts de bestaande maatregelenlijst ver-
duidelijkt. In deze sector geen mogelijkheid tot het 
aanvullen met nog ontbrekende activiteiten en type 
maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. 
Voor de overige sectoren geldt dat er een relatief be-
perkt aantal maatregelen is toegevoegd. Voor iede-
re sector uit deze zogenoemde eerste lichting geldt 
dat het eerder genoemde voorbehoud, dat voor een 
aantal activiteiten en type maatregelen nog geen 
erkende maatregelen golden, is vervallen. Tevens 
is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de aan-
duidingen van de bedrijfstakken uit de eerste lich-
ting te stroomlijnen en enkele foutjes te corrigeren. 
Staatscourant 2017 nr. 30584, 08-06-2017

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Op 7 juni 2017 is in werking getreden de Regeling 
van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Mi-
lieu van 29 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/56131, 
houdende verlenging van de Subsidieregeling sa-
nering verkeerslawaai. Deze subbsidieregeling 
bevat regels over het van rijkswege verstrekken 
van subsidie voor de kosten van maatregelen die 
worden getroffen in het kader van de sanering van 
verkeerslawaai, voor zover in deze kosten niet 
op andere wijze wordt voorzien. Sinds 2011 is de 
subsidieregeling alleen nog bestemd voor sane-
ringsprojecten nabij gemeentelijke en provinciale 
wegen. De sanering nabij rijksinfrastructuur valt on-
der hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer en wordt 
door Rijkswaterstaat en ProRail uitgevoerd met 
geld uit het Meerjarenprogramma Geluid (MJPG), 
dat valt onder het Infrastructuurfonds. Het is van 
belang dat de bestaande Subsidieregeling sane-
ring verkeerslawaai wordt voortgezet totdat deze 
wordt vervangen door nieuwe regelgeving op ba-
sis van de Omgevingswet. Zo wordt voorkomen dat 
de lokale sanering van verkeerslawaai stagneert.  
Staatscourant 2017 nr. 30765, 06-06-2017
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is verleend tot uiterlijk 10 jaar na het onherroepelijk 
worden van dit besluit met het recht tot verlenging 
van perioden van ongeveer 10 jaar tot een maxi-
mum van 30 jaar. Bij uitspraak van de Afdeling van 
13 september 2006 is deze ontgrondingsvergun-
ning onherroepelijk geworden. De Afdeling is van 
oordeel dat hieruit volgt dat de bij besluit van 23 
augustus 2005 verleende ontgrondingsvergunning 
op 13 september 2016 is geëxpireerd. Gelet daar-
op was de ontgrondingsvergunning ten tijde van het 
nemen van het bestreden besluit verlopen en was 
een verlenging van de geldigheidsduur daarom niet 
meer mogelijk. In de door het college en belang-
hebbende gestelde omstandigheden dat het bestre-
den besluit maar een week te laat is genomen, de 
aanvraag om verlenging van de ontgrondingsver-
gunning ruim op tijd was ingediend, in het besluit 
van 23 augustus 2005 staat ‘met het recht tot ver-
lenging tot een maximum van 30 jaar’, waarbij het 
recht wordt voorbehouden tot aanpassing van de 
voorwaarden en het college meerdere malen heeft 
gecommuniceerd voornemens te zijn medewerking 
te verlenen aan de verlenging, ziet de Afdeling gelet 
op het belang van de rechtszekerheid geen aan-
leiding voor het oordeel dat een uitzondering moet 
worden gemaakt op de regel dat de geldigheids-
duur van een ontgrondingsvergunning niet kan wor-
den verlengd indien die vergunning geëxpireerd is.  
www.RaadvanState.nl; ABRvS 24-05-2017, nr. 
201608137/1/R3 

OMGEVINGSWET 

Minister Schultz staat voor  
gebruiksgemak Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft dinsdag 30 mei 2017 ge-
debatteerd met minister Schulz (IenM) over vier 
algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) die 
voortvloeien uit de Omgevingswet: Brief inzake 
aanbieding ontwerpbesluiten Omgevingswet (EK 
33.118, C), Ontwerp omgevingsbesluit, Ontwerp-
besluit activiteiten leefomgeving, Ontwerpbesluit 
bouwwerken leefomgeving en Ontwerpbesluit kwa-
liteit leefomgeving. 

Minister Schulz betoogde dat de Omgevingswet be-
doeld is om snellere, betere besluitvorming tot stand 
te brengen en om de kwaliteit van de leefomgeving 

te bevorderen. Deze grootschalige herziening is niet 
bedoeld om op alle fronten het beleid te vernieuwen. 
De grote vernieuwingen zijn apart onder gebracht, 
omdat dit aparte politieke afwegingen zijn. Hoofd-
doel is nu om het gebruiksgemak van de omgevings-
recht te verbeteren. Alle regels (voor bijvoorbeeld 
een bestemmingsplan) zijn voortaan op één plek te 
vinden. Over het vastleggen van normen in AMv-
B’s merkte de minister op dat deze besluiten even 
zwaarwegend zijn als wettelijk vastgelegde normen. 
Ook AMvB’s worden voorgelegd aan het parlement 
ter goedkeuring. Het voordeel van een AMvB is dat 
deze sneller kan worden aangepast en beter ken-
baar is voor burgers. Verder merkte de minister op 
dat er wel degelijk een aantal normen is vastgelegd 
in de Omgevingswet. De minister zegde toe dat zij 
extra aandacht zal besteden aan het advies van de 
Raad van State op dit punt. De reguliere voorberei-
dingsprocedure is volgens de minister in de meeste 
gevallen voldoende. De uitgebreide procedure dekt 
alle gevallen die daar niet onder vallen. De minis-
ter acht het niet verstandig als het bevoegd gezag 
zelf kan kiezen welke procedure wordt gevolgd.

Volgens de minister is het moeilijk om objectieve par-
ticipatienormen op te stellen. Wel is geregeld dat be-
sluiten deugdelijk moeten worden voorbereid en ge-
motiveerd. De minister zal een extra motiveringsplicht 
toevoegen om dit verder te waarborgen. Het bevoegd 
gezag zal bij de motivatie ingaan op de vraag of de 
relevante partijen voldoende betrokken zijn. Ook de 
inspiratiegids zal bijdragen aan het bevorderen van 
participatie. De minister merkte in het debat op dat 
er steeds wordt gekeken hoe zowel het economisch 
belang als het omgevingsbelang kan worden ge-
diend. Het begrip ‘zwaarwegende economische be-
langen’ wordt in een later stadium nader toegelicht. 

De minister onderstreepte het grote belang van de 
transitie naar duurzame energie. Schulz merkte op 
dat de eindverantwoordelijkheid voor het borgen 
van lucht- en waterkwaliteit bij de Rijksoverheid ligt. 
Bij overschrijding van de normen wordt er door de 
gemeenten maatregelen genomen. Het basisbe-
schermingsniveau van lucht is Europees vastge-
legd, voor geluid en trilling geldt dit niet. Dit betekent 
echter geen verslechtering van de huidige situatie. 
Er zit volgens de minister inderdaad een aanscher-
ping van de regels voor financiële compensatie 
voor natuurschade in het pakket, maar deze is klei-
ner dan door de buitenwereld wordt gepercipieerd. 
Verder zijn er volgens de minister geen extra mid-
delen nodig voor het monitoren van deze regelge-
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ving. De minister gaf aan dat de AMvB’s samen met 
de Invoeringswet zullen worden aangeboden voor 
advisering door de Raad van State. Dit advies zal 
zwaarwegend zijn. 

Tijdens het debat zijn een aantal moties ingediend; 
hierover wordt binnenkort gestemd. 
Eerste Kamer, 30-05-2017, 33.118

Update Basisgids Omgevingswet 

De Basisgids Omgevingswet maakt het juridisch 
stelsel van de Omgevingswet inzichtelijk voor ge-
interesseerden uit overheden, bedrijfsleven en 
maatschappij. De Basisgids bestaat uit een hand-
leiding en materialen voor trainingen en presen-
taties. Sinds de lancering van de eerste versie in 
maart 2017 is de Basisgids meer dan 1000 keer 
bekeken; in de weken na publicatie liep de teller 
op tot 400 downloads per week. In de nu versche-
nen vernieuwde versie is een aantal nieuwe info-
graphics opgenomen, die de ontwikkelingen in de 
Omgevingswet en regels correct weergeven. Ook 
zijn enige inhoudelijke verbeteringen in de teksten 
opgenomen. Daarmee is de Basisgids inhoudelijk 
weer op orde. Verder is de redactie bezig met de 
voorbereiding van specifieke modules voor be-
stuurders, beleidsmedewerkers, milieu- en RO-ad-
viseurs, vergunningverleners en handhavers. 
aandeslagmetdeomgevingswet.nl

WET- EN REGELGEVING

Nieuwe erkende maatregelen  
in Activiteitenregeling

Op 1 juli 2017 treedt in werking de Regeling van de 
Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 7 
juni 2017, nr. IENM/BSK-2071/134147, tot wijziging 
van bijlage 10 van de Activiteitenregeling milieube-
heer en artikel 7 van de Tijdelijke regeling imple-
mentatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-effici-
entie (invoering tweede lichting en correctie eerste 
lichting erkende maatregellijsten energiebesparing). 
De wijziging van de Activiteitenregeling breidt het 
aantal bedrijfstakken uit, waarvoor via een erkende 
maatregellijst invulling kan worden gegeven aan de 
norm van artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit. In 
artikel 2.15 is de plicht verwoord tot het treffen van 

alle energiebesparende maatregelen die zich in vijf 
jaar of minder terugverdienen. Daarnaast wordt een 
aantal correcties op de bestaande maatregellijsten 
doorgevoerd en worden deze maatregellijsten aan-
gevuld met nieuwe maatregelen. Voor de sectoren 
zorg, onderwijs, kantoren, rubber en kunststof, me-
taal en datacenters gold reeds een erkende maatre-
gellijst. Het aantal nieuwe maatregelen dat per sector 
wordt toegevoegd verschilt. Met name voor de sec-
toren in de ‘gebouwde omgeving’ (kantoren, zorg en 
onderwijs) zijn extra maatregelen aan de orde. Voor 
de autoschadeherstelsector geldt daarentegen dat 
er geheel geen extra maatregelen zijn toegevoegd 
en is slechts de bestaande maatregelenlijst ver-
duidelijkt. In deze sector geen mogelijkheid tot het 
aanvullen met nog ontbrekende activiteiten en type 
maatregelen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. 
Voor de overige sectoren geldt dat er een relatief be-
perkt aantal maatregelen is toegevoegd. Voor iede-
re sector uit deze zogenoemde eerste lichting geldt 
dat het eerder genoemde voorbehoud, dat voor een 
aantal activiteiten en type maatregelen nog geen 
erkende maatregelen golden, is vervallen. Tevens 
is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de aan-
duidingen van de bedrijfstakken uit de eerste lich-
ting te stroomlijnen en enkele foutjes te corrigeren. 
Staatscourant 2017 nr. 30584, 08-06-2017

Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

Op 7 juni 2017 is in werking getreden de Regeling 
van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Mi-
lieu van 29 mei 2017, nr. IENM/BSK-2017/56131, 
houdende verlenging van de Subsidieregeling sa-
nering verkeerslawaai. Deze subbsidieregeling 
bevat regels over het van rijkswege verstrekken 
van subsidie voor de kosten van maatregelen die 
worden getroffen in het kader van de sanering van 
verkeerslawaai, voor zover in deze kosten niet 
op andere wijze wordt voorzien. Sinds 2011 is de 
subsidieregeling alleen nog bestemd voor sane-
ringsprojecten nabij gemeentelijke en provinciale 
wegen. De sanering nabij rijksinfrastructuur valt on-
der hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer en wordt 
door Rijkswaterstaat en ProRail uitgevoerd met 
geld uit het Meerjarenprogramma Geluid (MJPG), 
dat valt onder het Infrastructuurfonds. Het is van 
belang dat de bestaande Subsidieregeling sane-
ring verkeerslawaai wordt voortgezet totdat deze 
wordt vervangen door nieuwe regelgeving op ba-
sis van de Omgevingswet. Zo wordt voorkomen dat 
de lokale sanering van verkeerslawaai stagneert.  
Staatscourant 2017 nr. 30765, 06-06-2017
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Nieuwe regels verbetering vergunningverlening, 
toezicht en handhaving (VTH)

In het Staatsblad van 17 mei 2017 is gepubliceerd 
het Besluit van 21 april 2017 tot wijziging van het 
Besluit omgevingsrecht (verbetering vergunning-
verlening, toezicht en handhaving). Dit besluit wij-
zigt het Besluit omgevingsrecht (Bor) en geeft ter 
uitvoering van de Wet tot wijziging van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering 
vergunningverlening, toezicht en handhaving) (wet 
VTH) de instrumenten voor het oplossen van be-
langrijke problemen bij de uitvoering van de taken 
ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH-taken) op het gebied van het om-
gevingsrecht. 

Met dit wijzigingsbesluit wordt het toepassingsbe-
reik van hoofdstuk 7 van het Bor uitgebreid met het 
basistakenpakket, de procescriteria voor de uitvoe-
ring en het digitaal uitwisselen van inspectiegege-
vens via Inspectieview Milieu. Dit wijzigingsbesluit 
stelt regels over:
• De basistaken die door een omgevingsdienst 

worden uitgevoerd (paragraaf 2.1).
• De aanwijzing van omgevingsdiensten voor 

basistaken die een bijzondere deskundigheid 
vereisen. Het gaat hierbij om de basistaken ten 
aanzien van activiteiten in bedrijven die vallen 
onder het Besluit risico’s zware ongevallen 
2015 (Brzo) en bedrijven waarbinnen zich een 
installatie als bedoeld in categorie 4 van bijlage 
1 bij de EU-richtlijn industriële emissies (IED) 
bevindt (paragraaf 2.1).

• De werkprocessen die nodig zijn voor de 
totstandkoming van een kwalitatief goede 
uitvoering en handhaving. Dit betreft de 
procescriteria voor uitvoering en handhaving 
zoals opgenomen in het document 
Kwaliteitscriteria 2.1. dat is ontwikkeld door het 
Programma Uitvoering met Ambitie5 (hierna: 
PUmA) (paragraaf 2.2).

• De gevallen waarin in ieder geval is voldaan 
aan de verplichting tot het uitwisselen van 
gegevens en de wijzen waarop gegevens 
toegankelijk moeten worden gemaakt 
(paragraaf 2.3).

• Het aanwijzen van bestuursorganen 
die bevoegd zijn uit eigen beweging en 
desgevraagd verplicht gegevens (aan elkaar) 
beschikbaar te stellen (paragraaf 2.3).

Staatsblad 2017, 193, 17-05-2017

Aanpassing ladder voor duurzame  
verstedelijking

Op 1 juli 2017 treedt in werking het Besluit van 21 
april 2017 tot wijziging van het Besluit ruimtelijke 
ordening in verband met de aanpassing van de 
ladder voor duurzame verstedelijking. De belang-
rijkste wijzigingen betreffen een vereenvoudiging 
door het loslaten van de afzonderlijke ‘treden’ en 
het vervangen van het begrip ‘actuele regionale 
behoefte’ door: behoefte. Zowel voor nieuwe ste-
delijke ontwikkelingen binnen als buiten bestaand 
stedelijk gebied moet de behoefte worden beschre-
ven. Uitgangspunt voor de wijziging is dat met het 
oog op een zorgvuldig ruimtegebruik, een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling in beginsel in bestaand ste-
delijk gebied wordt gerealiseerd. Indien de nieuwe 
stedelijke ontwikkeling voorzien wordt buiten het 
bestaand stedelijk gebied, dient dat nadrukkelijk te 
worden gemotiveerd in de toelichting. Tevens wordt 
de mogelijkheid geboden in een nieuw derde lid, om 
de toepassing van de Ladder door te schuiven naar 
het uitwerkings- of wijzigingsplan. De verwachting 
is dat de Ladder hierdoor beter hanteerbaar zal zijn, 
beter aansluit bij het geheel aan vereisten aan een 
toelichting bij bestemmingsplannen en tot minder 
onderzoekslasten zal leiden.

Gemeenten en provincies kunnen via www.infomil.
nl de nieuwe Handreiking en de Helpdesk benut-
ten. De Handreiking bevat een toelichting op de 
wetstekst, veel praktijkvoorbeelden en informatie 
over relevante jurisprudentie. Dit helpt gemeenten 
om een gedegen motivering op te stellen voor de 
keuzes die zij maken bij nieuwe stedelijke ontwikke-
lingen. De Ladder stimuleert daarmee transparantie 
in de besluitvorming. Voor vragen kan men contact 
opnemen met de Helpdesk.

Overheid en markt werken samen in de aanpak van 
overcapaciteit via de gezamenlijke Retailagenda, 
Retaildeals en het Voortgangsoverleg Aanpak Leeg-
stand Kantoren. De partijen werken samen aan de 
economische vitaliteit en leefbaarheid van steden en 
dorpen. Onderdeel van de aanpak vormt het voorko-
men van onnodig ‘bouwen in de wei’ en het tegengaan 
van leegstand.  Komend jaar werkt het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu aan integratie van de Ladder in 
het Besluit kwaliteit leefomgeving van de Omgevings-
wet. De strekking van de Ladder blijft dan hetzelfde, 
omdat deze in lijn met Omgevingswet is opgesteld. 
Staatsblad 2017 182, 12-05-2017 / IPO Nieuws, 30-
05-2017
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Wet implementatie herziene m.e.r.-richtlijn

Op 16 mei 2017 is de Implementatiewet ‘herziening 
m.e.r.-richtlijn’ in werking getreden. Met deze wet 
wordt de herziene Europese m.e.r.-richtlijn (lees: 
project-m.e.r.) in Nederlandse wetgeving vertaald. 
Met de wijziging wil men: 1) de m.e.r.-beoordelings-
procedure verduidelijken, 2) de kwaliteit en de inhoud 
van het MER verbeteren, en 3) de m.e.r.-procedure 
stroomlijnen met milieubeoordelingen van andere 
EU-regelgeving (denk aan de passende beoorde-
ling). Een volledig overzicht van de wijzigingen is ge-
publiceerd in de Staatscourant van 25 januari 2017. 
InfoMil Actueel, 30-05-2017

BERICHTEN

Rudy Rabbinge winnaar Rachel Carson  
Oeuvreprijs

Winnaar van de Rachel Carson Oeuvreprijs 2017 
is prof.dr.ir. Rudy Rabbinge, mondiaal dé grond-
legger van de productie-ecologie. Centraal in deze 
benadering staat het substantieel terugdringen van 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest 
en het tegelijkertijd aanzienlijk verhogen van de 
opbrengsten per hectare. Vrijwel overal ter wereld 
kan men enorm van onze aanpak leren. De visie 
van Rabbinge op de landbouw kan niet alleen de 
sleutel zijn om alle monden te voeden, maar ook te 
voorzien van een rijk voedingspakket. Verdienste-
lijk is ook zijn pleidooi voor ‘Healthy aging’, waarbij 
een op het individu afgestemd dieet een belangrijke 
rol speelt om ook op latere leeftijd een goede ge-
zondheid te genieten en langer te leven. De genen-
kaart bepaalt bijvoorbeeld in belangrijke mate of je 
op latere leeftijd kans hebt op het ontwikkelen van 
obesitas of suikerziekte. Het tijdig kiezen voor een 
op maat gesneden voedingspatroon kan dat voor-
komen. Een verdere stimulering van deze ontwik-
keling is zeer gewenst.

Volgens de jury hebben de maatschappijvisie en het 
wetenschappelijke werk van Rabbinge een enorme 
impact. Nu al, maar nog in veel belangrijker mate in 
de toekomst gezien de uitdagingen die de samenle-
ving op landbouwkundig gebied wachten. De jury is 
zich er overigens van bewust dat de persoon Rab-
binge niet onomstreden is: met name in kringen van 

de biologische landbouw roepen de standpunten 
van Rabbinge weerstand op. Dit kan echter ook als 
pré worden gezien. Rabbinge is wars van dogma’s, 
transparant, schuwt het debat niet en redeneert zui-
ver. Dankzij zijn grote vakinhoudelijke kennis brengt 
hij regelmatig verrassende inzichten naar voren.

De prijs wordt eens in de vijf jaar uitgereikt door de 
VVM, netwerk van milieuprofessionals. Eerdere win-
naars waren Wouter van Dieren, Klaas van Egmond 
en Lucas Reijnders. De jury bestond uit: Joop Bou-
ma (Trouw), Patricia de Cocq (HAS Hogeschool), 
Klaas van Egmond (Universiteit Utrecht), Bas Eick-
hout (Europarlementariër), Lot van Hooijdonk (wet-
houder Utrecht) Bram van de Klundert (voormalig 
directeur Waddenfonds), Pieter Leroy (Radboud 
Universiteit), Paquita Pérez (Open Universiteit) 
en Stientje van Veldhoven (D66, Tweede Kamer). 
Persbericht VVM, 08-06-2017

Verantwoord beleggen rendeert 

Om kennis en informatie over duurzaam beleggen 
toegankelijk te maken voor pensioenbestuurders, 
heeft een groep bestuurders en experts in 2016 
het Sustainable Pension Investments Lab (SPIL) 
opgericht. Op persoonlijke titel ontwikkelen de le-
den van SPIL ideeën voor een verdere verduurza-
ming van de belegging van de Nederlandse pen-
sioengelden en gaan zij hierover in gesprek met 
de sector en betrokkenen. Als het aan SPIL ligt 
worden onze pensioenen zo snel mogelijk duur-
zaam belegd. Uitgebreid empirisch onderzoek van 
SPIL laat zien dat verantwoord beleggen niet ten 
koste gaat van de financiële prestatie. Sterker, het 
kan daar een positieve bijdrage aan leveren, zo-
wel in de vorm van een hoger rendement als in de 
vorm van een lager risico. Dit schrijft SPIL in haar 
publicatie ‘Het financiële rendement van verant-
woord beleggen’. De publicatie is te vinden op de 
nieuwe website van SPIL: www.spilplatform.com 
Persbericht SPIL, 14-06-2017

Duurzame mobiliteitsoplossing voor  
de ‘last mile’

Als eerste parkeerbedrijf in Europa biedt Q-Park 
in samenwerking met e-bike to go elektrische fiet-
sen aan die eenvoudig via de smartphone te hu-
ren zijn. Hiermee kan snel, duurzaam en eenvou-
dig de ‘last mile’ naar de eindbestemming in de 
binnenstad worden afgelegd. Het initiatief start in 
Amsterdam en Den Haag en wordt bij succes in 
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Nieuwe regels verbetering vergunningverlening, 
toezicht en handhaving (VTH)

In het Staatsblad van 17 mei 2017 is gepubliceerd 
het Besluit van 21 april 2017 tot wijziging van het 
Besluit omgevingsrecht (verbetering vergunning-
verlening, toezicht en handhaving). Dit besluit wij-
zigt het Besluit omgevingsrecht (Bor) en geeft ter 
uitvoering van de Wet tot wijziging van de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht (verbetering 
vergunningverlening, toezicht en handhaving) (wet 
VTH) de instrumenten voor het oplossen van be-
langrijke problemen bij de uitvoering van de taken 
ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en 
handhaving (VTH-taken) op het gebied van het om-
gevingsrecht. 

Met dit wijzigingsbesluit wordt het toepassingsbe-
reik van hoofdstuk 7 van het Bor uitgebreid met het 
basistakenpakket, de procescriteria voor de uitvoe-
ring en het digitaal uitwisselen van inspectiegege-
vens via Inspectieview Milieu. Dit wijzigingsbesluit 
stelt regels over:
• De basistaken die door een omgevingsdienst 

worden uitgevoerd (paragraaf 2.1).
• De aanwijzing van omgevingsdiensten voor 

basistaken die een bijzondere deskundigheid 
vereisen. Het gaat hierbij om de basistaken ten 
aanzien van activiteiten in bedrijven die vallen 
onder het Besluit risico’s zware ongevallen 
2015 (Brzo) en bedrijven waarbinnen zich een 
installatie als bedoeld in categorie 4 van bijlage 
1 bij de EU-richtlijn industriële emissies (IED) 
bevindt (paragraaf 2.1).

• De werkprocessen die nodig zijn voor de 
totstandkoming van een kwalitatief goede 
uitvoering en handhaving. Dit betreft de 
procescriteria voor uitvoering en handhaving 
zoals opgenomen in het document 
Kwaliteitscriteria 2.1. dat is ontwikkeld door het 
Programma Uitvoering met Ambitie5 (hierna: 
PUmA) (paragraaf 2.2).

• De gevallen waarin in ieder geval is voldaan 
aan de verplichting tot het uitwisselen van 
gegevens en de wijzen waarop gegevens 
toegankelijk moeten worden gemaakt 
(paragraaf 2.3).

• Het aanwijzen van bestuursorganen 
die bevoegd zijn uit eigen beweging en 
desgevraagd verplicht gegevens (aan elkaar) 
beschikbaar te stellen (paragraaf 2.3).

Staatsblad 2017, 193, 17-05-2017

Aanpassing ladder voor duurzame  
verstedelijking

Op 1 juli 2017 treedt in werking het Besluit van 21 
april 2017 tot wijziging van het Besluit ruimtelijke 
ordening in verband met de aanpassing van de 
ladder voor duurzame verstedelijking. De belang-
rijkste wijzigingen betreffen een vereenvoudiging 
door het loslaten van de afzonderlijke ‘treden’ en 
het vervangen van het begrip ‘actuele regionale 
behoefte’ door: behoefte. Zowel voor nieuwe ste-
delijke ontwikkelingen binnen als buiten bestaand 
stedelijk gebied moet de behoefte worden beschre-
ven. Uitgangspunt voor de wijziging is dat met het 
oog op een zorgvuldig ruimtegebruik, een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling in beginsel in bestaand ste-
delijk gebied wordt gerealiseerd. Indien de nieuwe 
stedelijke ontwikkeling voorzien wordt buiten het 
bestaand stedelijk gebied, dient dat nadrukkelijk te 
worden gemotiveerd in de toelichting. Tevens wordt 
de mogelijkheid geboden in een nieuw derde lid, om 
de toepassing van de Ladder door te schuiven naar 
het uitwerkings- of wijzigingsplan. De verwachting 
is dat de Ladder hierdoor beter hanteerbaar zal zijn, 
beter aansluit bij het geheel aan vereisten aan een 
toelichting bij bestemmingsplannen en tot minder 
onderzoekslasten zal leiden.

Gemeenten en provincies kunnen via www.infomil.
nl de nieuwe Handreiking en de Helpdesk benut-
ten. De Handreiking bevat een toelichting op de 
wetstekst, veel praktijkvoorbeelden en informatie 
over relevante jurisprudentie. Dit helpt gemeenten 
om een gedegen motivering op te stellen voor de 
keuzes die zij maken bij nieuwe stedelijke ontwikke-
lingen. De Ladder stimuleert daarmee transparantie 
in de besluitvorming. Voor vragen kan men contact 
opnemen met de Helpdesk.

Overheid en markt werken samen in de aanpak van 
overcapaciteit via de gezamenlijke Retailagenda, 
Retaildeals en het Voortgangsoverleg Aanpak Leeg-
stand Kantoren. De partijen werken samen aan de 
economische vitaliteit en leefbaarheid van steden en 
dorpen. Onderdeel van de aanpak vormt het voorko-
men van onnodig ‘bouwen in de wei’ en het tegengaan 
van leegstand.  Komend jaar werkt het ministerie van 
Infrastructuur en Milieu aan integratie van de Ladder in 
het Besluit kwaliteit leefomgeving van de Omgevings-
wet. De strekking van de Ladder blijft dan hetzelfde, 
omdat deze in lijn met Omgevingswet is opgesteld. 
Staatsblad 2017 182, 12-05-2017 / IPO Nieuws, 30-
05-2017
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Wet implementatie herziene m.e.r.-richtlijn

Op 16 mei 2017 is de Implementatiewet ‘herziening 
m.e.r.-richtlijn’ in werking getreden. Met deze wet 
wordt de herziene Europese m.e.r.-richtlijn (lees: 
project-m.e.r.) in Nederlandse wetgeving vertaald. 
Met de wijziging wil men: 1) de m.e.r.-beoordelings-
procedure verduidelijken, 2) de kwaliteit en de inhoud 
van het MER verbeteren, en 3) de m.e.r.-procedure 
stroomlijnen met milieubeoordelingen van andere 
EU-regelgeving (denk aan de passende beoorde-
ling). Een volledig overzicht van de wijzigingen is ge-
publiceerd in de Staatscourant van 25 januari 2017. 
InfoMil Actueel, 30-05-2017

BERICHTEN

Rudy Rabbinge winnaar Rachel Carson  
Oeuvreprijs

Winnaar van de Rachel Carson Oeuvreprijs 2017 
is prof.dr.ir. Rudy Rabbinge, mondiaal dé grond-
legger van de productie-ecologie. Centraal in deze 
benadering staat het substantieel terugdringen van 
het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest 
en het tegelijkertijd aanzienlijk verhogen van de 
opbrengsten per hectare. Vrijwel overal ter wereld 
kan men enorm van onze aanpak leren. De visie 
van Rabbinge op de landbouw kan niet alleen de 
sleutel zijn om alle monden te voeden, maar ook te 
voorzien van een rijk voedingspakket. Verdienste-
lijk is ook zijn pleidooi voor ‘Healthy aging’, waarbij 
een op het individu afgestemd dieet een belangrijke 
rol speelt om ook op latere leeftijd een goede ge-
zondheid te genieten en langer te leven. De genen-
kaart bepaalt bijvoorbeeld in belangrijke mate of je 
op latere leeftijd kans hebt op het ontwikkelen van 
obesitas of suikerziekte. Het tijdig kiezen voor een 
op maat gesneden voedingspatroon kan dat voor-
komen. Een verdere stimulering van deze ontwik-
keling is zeer gewenst.

Volgens de jury hebben de maatschappijvisie en het 
wetenschappelijke werk van Rabbinge een enorme 
impact. Nu al, maar nog in veel belangrijker mate in 
de toekomst gezien de uitdagingen die de samenle-
ving op landbouwkundig gebied wachten. De jury is 
zich er overigens van bewust dat de persoon Rab-
binge niet onomstreden is: met name in kringen van 

de biologische landbouw roepen de standpunten 
van Rabbinge weerstand op. Dit kan echter ook als 
pré worden gezien. Rabbinge is wars van dogma’s, 
transparant, schuwt het debat niet en redeneert zui-
ver. Dankzij zijn grote vakinhoudelijke kennis brengt 
hij regelmatig verrassende inzichten naar voren.

De prijs wordt eens in de vijf jaar uitgereikt door de 
VVM, netwerk van milieuprofessionals. Eerdere win-
naars waren Wouter van Dieren, Klaas van Egmond 
en Lucas Reijnders. De jury bestond uit: Joop Bou-
ma (Trouw), Patricia de Cocq (HAS Hogeschool), 
Klaas van Egmond (Universiteit Utrecht), Bas Eick-
hout (Europarlementariër), Lot van Hooijdonk (wet-
houder Utrecht) Bram van de Klundert (voormalig 
directeur Waddenfonds), Pieter Leroy (Radboud 
Universiteit), Paquita Pérez (Open Universiteit) 
en Stientje van Veldhoven (D66, Tweede Kamer). 
Persbericht VVM, 08-06-2017

Verantwoord beleggen rendeert 

Om kennis en informatie over duurzaam beleggen 
toegankelijk te maken voor pensioenbestuurders, 
heeft een groep bestuurders en experts in 2016 
het Sustainable Pension Investments Lab (SPIL) 
opgericht. Op persoonlijke titel ontwikkelen de le-
den van SPIL ideeën voor een verdere verduurza-
ming van de belegging van de Nederlandse pen-
sioengelden en gaan zij hierover in gesprek met 
de sector en betrokkenen. Als het aan SPIL ligt 
worden onze pensioenen zo snel mogelijk duur-
zaam belegd. Uitgebreid empirisch onderzoek van 
SPIL laat zien dat verantwoord beleggen niet ten 
koste gaat van de financiële prestatie. Sterker, het 
kan daar een positieve bijdrage aan leveren, zo-
wel in de vorm van een hoger rendement als in de 
vorm van een lager risico. Dit schrijft SPIL in haar 
publicatie ‘Het financiële rendement van verant-
woord beleggen’. De publicatie is te vinden op de 
nieuwe website van SPIL: www.spilplatform.com 
Persbericht SPIL, 14-06-2017

Duurzame mobiliteitsoplossing voor  
de ‘last mile’

Als eerste parkeerbedrijf in Europa biedt Q-Park 
in samenwerking met e-bike to go elektrische fiet-
sen aan die eenvoudig via de smartphone te hu-
ren zijn. Hiermee kan snel, duurzaam en eenvou-
dig de ‘last mile’ naar de eindbestemming in de 
binnenstad worden afgelegd. Het initiatief start in 
Amsterdam en Den Haag en wordt bij succes in 
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heel Nederland uitgerold. De e-bikes hebben een 
actieradius van ruim zestig kilometer en worden 
compleet met led-verlichting en een handige krat 
beschikbaar gesteld. Op slot zetten kan overal, af-
melden kan ook op andere e-bike to go locaties. 
Persbericht Q-Park en E-bike, 06-06-2017

Samenwerking voor groen verkavelen en ruilen 

Het Kadaster en het Nationaal Groenfonds zijn een 
samenwerking aangegaan op het gebied van na-
tuur, landschap, recreatie en milieu. Deze bunde-
ling van krachten moet leiden tot een snellere re-
alisatie van gezamenlijke groene doelen. “We zijn 
zeer blij met deze samenwerking”, zegt Bert Hoeve 
van het Kadaster. “De samenwerking richt zich met 
name op groen verkavelen en groen ruilen. Het ver-
beteren van de agrarische structuur is heel goed te 
combineren met het realiseren van natuurdoelen en 
waterdoelen: schoon water, het beperken van bo-
demdaling, veelzijdige natuur en weidse recreatie. 
Daarnaast proberen we met groen ruilen de terrein-
beherende instanties te ondersteunen daar waar be-
hoeftes liggen aan onderlinge ruilingen. Door goede 
onderlinge samenwerking en begeleiding realiseren 
we méér natuur én een verbeterde landbouwstruc-
tuur.” De samenwerking houdt onder meer in dat op 
basis van data en adviesdiensten van het Kadaster 
het proces wordt begeleid om daar vervolgens de 
financieringsmogelijkheden van Nationaal Groen-
fonds in mee te nemen. Voor Nationaal Groenfonds 
is het van belang dat de financiering altijd maat-
schappelijke, groene meerwaarde oplevert. “De sa-
menwerking met een professionele partij als het Ka-
daster bij natuurinclusief verkavelen en groen ruilen 
zorgt ervoor dat we die groene meerwaarde snel-
ler bereiken”, aldus directeur Jean–Paul Schaaij. 
Persbericht Nationaal Groenfonds, 31-05-2017

Van olieput naar natuurgebied

Dankzij een initiatief van Landschap Noord-Hol-
land, de provincie Noord-Holland en Bodemzorg, 
zijn de ‘olieputten van Van Staveren’ in Aalsmeer 
succesvol omgezet in natuurgebied. Het betreft 
hier een eilandje in de Oosteinderpoel, waar In de 
jaren ’50 en ’60 - op legale wijze - olie-afval werd 
verwerkt in twee gegraven putten. De locatie was 
jarenlang een met hekken afgezette ‘IBC-locatie’, 
waarbij de risico’s volgens het principe van Isole-
ren, Beheersen en Controleren door middel van 
inspecties en metingen werden beheerst. Deze 
maatregelen zouden in principe eeuwigdurend 

moeten zijn. Omdat dit, zeker in een natuurgebied, 
geen ideale situatie is, besloten de drie partijen 
tot een duurzame eindige aanpak. Met de nu uit-
gevoerde sanering, waarbij olie en verontreinigde 
grond zijn opgeruimd, zijn de risico’s van de ver-
ontreiniging voor mens en natuur definitief weg-
genomen. De locatie wordt ontwikkeld tot natuur.  
Gezamenlijk persbericht, 01-06-2017

Kwaliteit grond- en oppervlaktewater nog  
onvoldoende

De nitraatconcentraties in grondwater voldeden in 
2015 niet overal aan de norm en er zit nog te veel 
stikstof en fosfaat in grond- en oppervlaktewater. Dit 
blijkt uit een rapportage van RIVM, in samenwerking 
met Rijkswaterstaat en Deltares. Landbouw vormt 
een belangrijke bron voor nitraat, stikstof en fosfaat 
in oppervlaktewater. De concentraties uit 2015 zijn 
vergelijkbaar met de concentraties uit de jaren die 
daar recent aan voorafgingen. De conclusies uit 
de vorig jaar verschenen Nitraatrapportage blijven 
daardoor onveranderd. Sinds het begin van de jaren 
’90 zijn de nitraatconcentraties in het water op land-
bouwbedrijven afgenomen en is de kwaliteit van het 
oppervlaktewater verbeterd. Ten opzichte van de vo-
rige monitoringsronde zijn de verbeteringen in de wa-
terkwaliteit echter beperkt. In het ondiepe grondwater 
komen de meeste overschrijdingen van de nitraat-
norm voor. De nitraatconcentraties in diepere grond-
water en het oppervlaktewater zijn meestal lager, 
dit komt onder andere doordat het nitraat afbreekt. 

De bevindingen worden gebruikt voor de onder-
handelingen die Nederland met de Europese 
Commissie voert over het zesde Nederlandse 
Nitraatrichtlijnactieprogramma. Hierin legt Ne-
derland alle maatregelen vast om te voldoen aan 
de Europese eisen aan het nationale mestbeleid.  
www.rivm.nl

Doppenrapport maant aan tot actie

Het leeuwendeel van de plastic doppen op het 
strand komt van consumenten. Dit toont Stichting 
De Noordzee aan met het allereerste doppenrap-
port van Nederland. Doppen horen bij de top vijf 
van het meest dodelijke afval in zee. Zeezoog-
dieren, vogels en vissen zien plastic doppen met 
soms dodelijke gevolgen aan voor voedsel. Het is 
de eerste keer dat de vervuiling door plastic dop-
pen op deze grondige manier in kaart is gebracht.  
Persbericht Stichting Noordzee, 09-06-2017

22 23

Nationale omgevingswetgeving in behandeling
Stand van zaken 9 juni 2017
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Omgevingswet
16-6-14 Omgevingswet 33962 156 KB 26-4-16

Aanvullingswet Bodem 17-5-16 17-5-16

Aanvullingswet Geluid 17-5-16 17-5-16

Aanvullingswet Natuur 21-11-16

Aanvullingswet Grondeigendom 1-7-16 1-7-16

Aanvullingswet Ammoniak en veehouderij

Omgevingsbesluit 1-7-16 AMvB 1-7-16

Besluit kwaliteit leefomgeving 1-7-16 AMvB 1-7-16

Besluit activiteiten leefomgeving 1-7-16 AMvB 1-7-16

Besluit bouwen leefomgeving 1-7-16 AMvB 1-7-16

Invoeringswet Omgevingswet 5-1-17 5-1-17

Wet milieubeheer
9-11-94 Duurzaam geproduceerd hout 23982 9-7-02

3-2-00 Wijziging duurzaam geproduceerd hout 26998 14-9-00

14-10-02 Wijziging duurzaam geproduceerd hout 28631 27-1-05

19-9-16 Initiatiefwetsvoorstel  Veldman: invoering van het heffen van 
de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

34542 24-2-17

2-2-17 Verwijdering asbest en asbesthoudende producten 34675 2-2-17

18-2-17 Landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen 
van de Wm

34679 1-6-17

Overige
5-7-12 Wet open overheid (Woo) 33328 19-4-16

7-9-16 Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering 
van een stelsel van fosfaatrechten

34532 229 KB 9-6-17

12-9-16 Klimaatwet 34534 27-1-17

28-9-16 Initiatief Smaling Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet 
ivm groepsverbod

34560 28-9-16

11-10-16 Wijziging Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en Wet 
dieren (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds)
ivm groepsverbod

34570 1-12-16

27-10-16 Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot  
stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94  
en Trb. 2016, 162)

34589 28-3-17

27-10-16 Verzamelwet luchtvaart 34591 14-2-17

8-12-16 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet 
(voortgang energietransitie)

34627 1-3-17

26-1-17 Wijziging Wro ordening en Invoeringswet Wro (afschaffing 
actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersveror-
deningen

34666 18-5-17

13-2-17 Wijziging Wm en Woningwet in verband met het invoeren 
van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzi-
gingen van de Wm

34679 13-2-17

Wijziging Wet bescherming Antarctica 4-4-17 4-4-17
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heel Nederland uitgerold. De e-bikes hebben een 
actieradius van ruim zestig kilometer en worden 
compleet met led-verlichting en een handige krat 
beschikbaar gesteld. Op slot zetten kan overal, af-
melden kan ook op andere e-bike to go locaties. 
Persbericht Q-Park en E-bike, 06-06-2017

Samenwerking voor groen verkavelen en ruilen 

Het Kadaster en het Nationaal Groenfonds zijn een 
samenwerking aangegaan op het gebied van na-
tuur, landschap, recreatie en milieu. Deze bunde-
ling van krachten moet leiden tot een snellere re-
alisatie van gezamenlijke groene doelen. “We zijn 
zeer blij met deze samenwerking”, zegt Bert Hoeve 
van het Kadaster. “De samenwerking richt zich met 
name op groen verkavelen en groen ruilen. Het ver-
beteren van de agrarische structuur is heel goed te 
combineren met het realiseren van natuurdoelen en 
waterdoelen: schoon water, het beperken van bo-
demdaling, veelzijdige natuur en weidse recreatie. 
Daarnaast proberen we met groen ruilen de terrein-
beherende instanties te ondersteunen daar waar be-
hoeftes liggen aan onderlinge ruilingen. Door goede 
onderlinge samenwerking en begeleiding realiseren 
we méér natuur én een verbeterde landbouwstruc-
tuur.” De samenwerking houdt onder meer in dat op 
basis van data en adviesdiensten van het Kadaster 
het proces wordt begeleid om daar vervolgens de 
financieringsmogelijkheden van Nationaal Groen-
fonds in mee te nemen. Voor Nationaal Groenfonds 
is het van belang dat de financiering altijd maat-
schappelijke, groene meerwaarde oplevert. “De sa-
menwerking met een professionele partij als het Ka-
daster bij natuurinclusief verkavelen en groen ruilen 
zorgt ervoor dat we die groene meerwaarde snel-
ler bereiken”, aldus directeur Jean–Paul Schaaij. 
Persbericht Nationaal Groenfonds, 31-05-2017

Van olieput naar natuurgebied

Dankzij een initiatief van Landschap Noord-Hol-
land, de provincie Noord-Holland en Bodemzorg, 
zijn de ‘olieputten van Van Staveren’ in Aalsmeer 
succesvol omgezet in natuurgebied. Het betreft 
hier een eilandje in de Oosteinderpoel, waar In de 
jaren ’50 en ’60 - op legale wijze - olie-afval werd 
verwerkt in twee gegraven putten. De locatie was 
jarenlang een met hekken afgezette ‘IBC-locatie’, 
waarbij de risico’s volgens het principe van Isole-
ren, Beheersen en Controleren door middel van 
inspecties en metingen werden beheerst. Deze 
maatregelen zouden in principe eeuwigdurend 

moeten zijn. Omdat dit, zeker in een natuurgebied, 
geen ideale situatie is, besloten de drie partijen 
tot een duurzame eindige aanpak. Met de nu uit-
gevoerde sanering, waarbij olie en verontreinigde 
grond zijn opgeruimd, zijn de risico’s van de ver-
ontreiniging voor mens en natuur definitief weg-
genomen. De locatie wordt ontwikkeld tot natuur.  
Gezamenlijk persbericht, 01-06-2017

Kwaliteit grond- en oppervlaktewater nog  
onvoldoende

De nitraatconcentraties in grondwater voldeden in 
2015 niet overal aan de norm en er zit nog te veel 
stikstof en fosfaat in grond- en oppervlaktewater. Dit 
blijkt uit een rapportage van RIVM, in samenwerking 
met Rijkswaterstaat en Deltares. Landbouw vormt 
een belangrijke bron voor nitraat, stikstof en fosfaat 
in oppervlaktewater. De concentraties uit 2015 zijn 
vergelijkbaar met de concentraties uit de jaren die 
daar recent aan voorafgingen. De conclusies uit 
de vorig jaar verschenen Nitraatrapportage blijven 
daardoor onveranderd. Sinds het begin van de jaren 
’90 zijn de nitraatconcentraties in het water op land-
bouwbedrijven afgenomen en is de kwaliteit van het 
oppervlaktewater verbeterd. Ten opzichte van de vo-
rige monitoringsronde zijn de verbeteringen in de wa-
terkwaliteit echter beperkt. In het ondiepe grondwater 
komen de meeste overschrijdingen van de nitraat-
norm voor. De nitraatconcentraties in diepere grond-
water en het oppervlaktewater zijn meestal lager, 
dit komt onder andere doordat het nitraat afbreekt. 

De bevindingen worden gebruikt voor de onder-
handelingen die Nederland met de Europese 
Commissie voert over het zesde Nederlandse 
Nitraatrichtlijnactieprogramma. Hierin legt Ne-
derland alle maatregelen vast om te voldoen aan 
de Europese eisen aan het nationale mestbeleid.  
www.rivm.nl

Doppenrapport maant aan tot actie

Het leeuwendeel van de plastic doppen op het 
strand komt van consumenten. Dit toont Stichting 
De Noordzee aan met het allereerste doppenrap-
port van Nederland. Doppen horen bij de top vijf 
van het meest dodelijke afval in zee. Zeezoog-
dieren, vogels en vissen zien plastic doppen met 
soms dodelijke gevolgen aan voor voedsel. Het is 
de eerste keer dat de vervuiling door plastic dop-
pen op deze grondige manier in kaart is gebracht.  
Persbericht Stichting Noordzee, 09-06-2017
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Nationale omgevingswetgeving in behandeling
Stand van zaken 9 juni 2017
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Omgevingswet
16-6-14 Omgevingswet 33962 156 KB 26-4-16

Aanvullingswet Bodem 17-5-16 17-5-16

Aanvullingswet Geluid 17-5-16 17-5-16

Aanvullingswet Natuur 21-11-16

Aanvullingswet Grondeigendom 1-7-16 1-7-16

Aanvullingswet Ammoniak en veehouderij

Omgevingsbesluit 1-7-16 AMvB 1-7-16

Besluit kwaliteit leefomgeving 1-7-16 AMvB 1-7-16

Besluit activiteiten leefomgeving 1-7-16 AMvB 1-7-16

Besluit bouwen leefomgeving 1-7-16 AMvB 1-7-16

Invoeringswet Omgevingswet 5-1-17 5-1-17

Wet milieubeheer
9-11-94 Duurzaam geproduceerd hout 23982 9-7-02

3-2-00 Wijziging duurzaam geproduceerd hout 26998 14-9-00

14-10-02 Wijziging duurzaam geproduceerd hout 28631 27-1-05

19-9-16 Initiatiefwetsvoorstel  Veldman: invoering van het heffen van 
de rioolheffing en de afvalstoffenheffing van de gebruiker

34542 24-2-17

2-2-17 Verwijdering asbest en asbesthoudende producten 34675 2-2-17

18-2-17 Landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzigingen 
van de Wm

34679 1-6-17

Overige
5-7-12 Wet open overheid (Woo) 33328 19-4-16

7-9-16 Wijziging van de Meststoffenwet in verband met de invoering 
van een stelsel van fosfaatrechten

34532 229 KB 9-6-17

12-9-16 Klimaatwet 34534 27-1-17

28-9-16 Initiatief Smaling Wijziging Elektriciteitswet 1998 en Gaswet 
ivm groepsverbod

34560 28-9-16

11-10-16 Wijziging Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en Wet 
dieren (herziening heffingenstelsel Diergezondheidsfonds)
ivm groepsverbod

34570 1-12-16

27-10-16 Goedkeuring van de op 12 december 2015 te Parijs tot  
stand gekomen Overeenkomst van Parijs (Trb. 2016, 94  
en Trb. 2016, 162)

34589 28-3-17

27-10-16 Verzamelwet luchtvaart 34591 14-2-17

8-12-16 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en van de Gaswet 
(voortgang energietransitie)

34627 1-3-17

26-1-17 Wijziging Wro ordening en Invoeringswet Wro (afschaffing 
actualiseringsplicht bestemmingsplannen en beheersveror-
deningen

34666 18-5-17

13-2-17 Wijziging Wm en Woningwet in verband met het invoeren 
van het landelijk asbestvolgsysteem en enige andere wijzi-
gingen van de Wm

34679 13-2-17

Wijziging Wet bescherming Antarctica 4-4-17 4-4-17
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AGENDA

28/29-06: Erasmus Energy Forum 2017
The industry’s foremost business leaders, policy-makers, 
international investors, regulators, innovators and academics 
will gather at the Erasmus Energy Forum 2017for a series of 
constructive debates that will determine the future of the energy 
market. It’s a networking event to learn and discover paths to a 
zero carbon future and 1 100% renewable energy landscape.

29-06: Van Food Waste naar Food Profit
In samenwerking met Wageningen Academy organiseert het 
MVO Netwerk Food & Agribusiness de netwerkbijeenkomst 
‘Van Food Waste naar Food Profit’. Centraal staat het voorko-
men van voedselverspilling of, waar dat niet kan, wat te doen 
met grondstoffen die overblijven.

07-09: Making Waves
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu organiseert samen 
met het Ministerie van Economische Zaken het evenement 
Making Waves op 7 september 2017 op de Afsluitdijk. Hierbij 
worden zo’n zeshonderd mensen uitgenodigd op basis van hun 
betrokkenheid en besliskracht op verschillende waterthema’s. 

10/13-09: 4th Water Research Conference
The Role of Water Technology Innovation in the Blue Eco-
nomy. That’s the title 4th Water Research Conference in 
Waterloo (Canada).  This international water conference  aims 
to highlight, discuss and advance state-of-the-art thinking and 
research to support the transition towards a Blue Economy.

21 t/m 23-09: Springtij Forum
Het uitgebreide programma, de informele sfeer en de bijzon-
dere locatie maken Springtij tot een uniek evenement. Spring-
tij Forum 2017 vindt plaats van donderdag 21 september t/m 
zaterdag 23 september 2017. 

04/06-10: WaterSmart Innovations 2017
The 10th annual WaterSmart Innovations (WSI) Conference 
and Exposition is scheduled for October 4-6 at the South 
Point Hotel and Conference Center in Las Vegas. The Sou-
thern Nevada Water Authority is again presenting WSI in part-
nership with the Alliance for Water Efficiency, American Water 
Works Association, the U.S. EPA’s WaterSense Program, and 
other forward-thinking public- and private-sector organizati-
ons. The conference  will feature more than 100 professional 
sessions, an Expo Hall showcasing water-efficient products 
and services, and technical tours to venues illustrating Sou-
thern Nevada’s commitment to water efficiency. 

05-10: Dag van de Omgevingswet 2017
Op 5 oktober vindt de zesde editie plaats van de Dag van de 
Omgevingswet. Dit keer zijn we voor het eerst te gast bij de 
Provincie Utrecht. Tijdens het plenaire programma spreekt 
Ed Nijpels over het belang van de Omgevingswet voor het 
welslagen van de energietransitie. Verder laten Rosemarie 
Bastianen (Directeur Eenvoudig Beter, Ministerie van IenM) 
en Ineke van der Hee (Directeur Programma Aan de Slag 
met de Omgevingswet) in een duopresentatie de combinatie 
van wetgeving en praktijk tot uiting komen. Net als tijdens de 
eerdere edities staat het leeuwendeel van de bijeenkomst in 
het teken van deelsessies, dit keer circa dertig stuks. 

10-10: IenM mer-dag 2017
De tweejaarlijkse IenM mer-dag, dé landelijke dag voor planvor-
ming en milieueffectrapportage, vindt plaats op 10 oktober in Hil-
versum. Centraal staan de kansen en mogelijkheden voor m.e.r. 

27-10: Green Pharmacy Conference 2017
Medicines, unlike pesticides, can not be easily banned or 
replaced. Therefore, the healthcare sector itself is looking for 
solutions to this societal challenge. During this symposium 
concrete options for action will be described. The University 
Medical Centre of Utrecht will demonstrate what they are 
doing in this area.

06/10-11: JCI wereldcongres 2017
Van 6 - 10 november 2017 vindt in Amsterdam het JCI we-
reldcongres plaats, een jaarlijks evenement van JCI (Junion 
Chamber International). Duizenden JCI-leden wereldwijd 
bundelen tijdens het congres hun krachten. Zij volgen een 
weekprogramma vol educatieve elementen, workshops, pre-
sentaties en bedrijfsbezoeken. Tijdens het congres spreken 
diverse bekende nationale en internationale sprekers, waar-
onder Kofi Annan. Kaarten voor het congres zijn beschikbaar 
voor JCI-leden en niet-leden in de leeftijd van 18 tot 40 jaar. 

09-11: Nationaal Sustainability Congres
Op donderdag 9 november vindt de 17de editie plaats van 
het jaarlijks grootste duurzaamheidsevenement: het Natio-
naal Sustainability Congres, in Congrescentrum 1931 te Den 
Bosch Vanaf de editie in 2007 is het congres gericht op de 
volle breedte van duurzaamheid.

10/13-06-2018: International Association  
for Energy Economics (IAEE) 
The IAEE International Conference is a four-day conference 
on energy business, markets and policy. Over 500 internatio-
nal particpants are expected to attend from all over the world. 
Conference participants include policy makers, consultants, 
representatives from energy businesses and academia.
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Meer informatie over deze en andere bijeenkomsten: www.milieucompact.nl


