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Samenvatting  
Doordat het aantal gebruikers van de stad toeneemt moet de fysieke leefomgeving beschermd 
worden. Het bereiken en beschermen van een veilige en gezonde leefomgeving is één van de twee 
maatschappelijke doelen van de omgevingswet. 
 
Het is nog onduidelijk hoe er in de nieuwe wet invulling gegeven moet worden aan het waarborgen 
van de kwaliteit van natuur c.q. openbaar groen in de fysieke leefomgeving. De doelstelling van dit 
rapport is:  
Inzicht verschaffen over hoe de omgevingswet kan bijdragen aan de woonkwaliteit van het stedelijk 
gebied. 
 
De vraag die in dit advies centraal staat luidt dan ook: 
Hoe kan de omgevingswet bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van groen in stedelijk gebied?   
 
Om antwoord op deze vraag te kunnen geven, is er een literatuurstudie uitgevoerd die inzicht moet 
geven wat stedelijk groen is en hoe dit in de omgevingswet is verwerkt.  
 
Iedereen is zich steeds meer bewust van de toegevoegde (maatschappelijke) waarde van stedelijk 
groen. Stedelijk groen kan bijdragen aan het oplossen van diverse vraagstukken. Denk hierbij aan 
stadslandbouw, het verminderen van hittestress, het opvangen en vasthouden van de steeds 
intensievere piekbuien en het verbeteren van de luchtkwaliteit. Daarnaast zouden mensen ook 
gelukkiger worden van groen. 
De omgevingswet biedt verschillende instrumenten die het groen in de stad kunnen handhaven en 
verbeteren. Maar stedelijk groen staat hier niet duidelijk in gedefinieerd.  
Daarnaast wordt het belang van participatie wel onderschreven, maar is er geen concrete sturing 
binnen de omgevingswet. 
 
Op basis hiervan wordt aanbevolen dat het stedelijk groen duidelijk wordt gedefinieerd in de 
begrippenlijst van de omgevingswet zodat dit ook terug te zien is in de omgevingsvisie. Verder stelt 
dit rapport dat stedelijk groen verankerd moet worden in de omgevingswaarde als onderdeel van het 
programma en de gemeentelijke omgevingsvisie. Daarnaast zal het belang van participatie 
vastgelegd moeten worden door bijvoorbeeld een methodiek aan te dragen.  
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1. Inleiding  
 

1.1 Aanleiding 
De maatschappelijke waarde van groen wordt steeds meer onderschreven. Zo schrijft het Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieu: Natuurlijk kapitaal is belangrijk voor Nederlandse steden. 
(Rijksintituut voor Volksgezondheid en Mileu, 2018) 
Waarom stedelijk groen zo belangrijk is en bijdraagt aan de leefbaarheid van een wijk, wordt door 
de Wageningen universiteit als volgt omschreven: 
‘’Groen in de stad verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt 
voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes. Groen is ook essentieel voor een 
klimaatbestendige en duurzame omgeving. Daarnaast is er een aangetoond positief effect op de 
gezondheid en sociale verbindingen van mensen die in een groene omgeving wonen, werken en 
recreëren.’’ (Wageningen university & research, s.d.) 
Groen in de stad is dus essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving.  
 
In de ‘urban age’: het tijdperk van de stad, waarin sociale en economische activiteiten zich steeds meer 
concentreren in grote stedelijke gebieden woont bijna driekart van de Nederlandse bevolking in 
stedelijke regio’s (Planbureau voor de leefomgeving, 2015). Bovendien is de verwachting dat de groei 
in de steden alleen maar toe blijft nemen. Hierdoor zal bij de in- en uitbreiding van steden groen niet 
alleen onder druk komen te staan, maar is stedelijk groen ook een essentieel onderdeel voor een 
leefbare en duurzame stad.  
 

1.2 Doel- en vraagstelling  
Doordat het aantal gebruikers van de stad toeneemt moet de fysieke leefomgeving beschermd 
worden. Het bereiken en beschermen van de een veilige en gezonde leefomgeving is één van de twee 
maatschappelijke doelen van de omgevingswet (van der Schot, van Leijen, Gabry, Prins, & Brugman, 
2019). Een nieuwe wet die op 1 januari 2021 zijn intreden doet. In dezelfde wet wordt er door de 
wetgever voorkeur gegeven om te werken aan kwalitatieve doelen ofwel abstracte doelvoorschriften 
en minder met kwantitatieve doelen of middelvoorschriften. Het is dus nog onduidelijk hoe er in de 
nieuwe wet invulling gegeven moet worden aan het waarborgen van de kwaliteit van stedelijk groen 
in de fysieke leefomgeving. De doelstelling van dit rapport is:  
Inzicht verschaffen over hoe de omgevingswet kan bijdragen aan de woonkwaliteit van het stedelijk 
gebied. 
 
 
De vraag die in dit advies centraal staat luidt dan ook: 
Hoe kan de omgevingswet bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van groen in stedelijk gebied? 

 

1.3 Leeswijzer  
Dit rapport is primair geschreven voor de tweede kamer fractie voor de partij voor Vrijheid en 
Democratie. Secundair is het onderdeel van het curriculum van de opleiding land- en 
watermanagement van de Hogeschool VHL te Velp. In hoofdstuk twee wordt stedelijk groen 
gedefinieerd en gekeken naar de trend en ontwikkelingen hiervan. In hoofdstuk daaropvolgend wordt 
toegelicht welke instrumenten de omgevingswet geeft op het gebied van ruimtelijke ordening. In het 
laatste hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de hoofdvraag.  
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2. Stedelijk groen 
 

2.1 Inleiding  
Hoe kan de omgevingswet bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van groen in stedelijk 
gebied? Om hierop een antwoord te kunnen formuleren zijn in dit hoofdstuk de volgende vragen 
beantwoord: 
-Hoe waarderen we stedelijk groen? 
-Hoe is stedelijk groen vastgelegd in het huidige beleid? 
-Welke trends en ontwikkelingen zijn er gaande voor stedelijk groen? 
 

2.2 Waardering  
In 1988 werd stedelijk groen door het ministerie van landbouw en visserij als volgt gedefinieerd: 
‘’Beplantingen en begroeide terreinen, inclusief de bijbehorende verhardingen, water en voorzieningen die 
aangelegd en beheerd worden als voorziening voor of van de bewoners van de betreffende stad of het 
dorp voorzover zij zich binnen de bebouwde kom bevinden.’’ (Ministerie landbouw en visserij, 1988). 
Anno 2019 kan verharding niet meer gerekend worden tot groen. Daarom wordt in dit advies stedelijk 
groen als volgt gedefinieerd: 
‘’Beplantingen, begroeide en onbegroeide terreinen, inclusief water en voorzieningen die aangelegd en 
beheerd worden als voorziening voor of van de bewoners van de betreffende stad of het dorp voor zover 
zij zich binnen de bebouwde kom bevinden.’’ 
 
Stedelijk groen is een belangrijk onderdeel van de stad. De waardering van groen is terug te zien in 
onze huizenprijzen. In een onderzoek dat al in 1997 is uitgevoerd blijkt in het geval van een huis met 
uitzicht op lijnvormig groen of vlakvormig groen de WOZ-waarde met 5-8% te stijgen (Luttik & 
Zijlstra, 1997). De waardering van stedelijk groen blijkt ook uit hoe gelukkig iemand is. Een recent 
onderzoek toont ook aan dat mensen gelukkiger zijn in een natuurlijke oftewel groenere omgeving: 
‘Net zoals in het eerdere onderzoek van MacKerron & Mourato (2013) in het Verenigd Koninkrijk, blijken 
ook in Nederland mensen zich buiten significant gelukkiger te voelen dan binnen. En als mensen buiten zijn, 
zijn ze gelukkiger in een omgeving die overwegend natuurlijk is dan in een overwegend bebouwde 
omgeving.’ (de Vries, Nieuwenhuizen, & Farjon, 2017) 
 
Daarnaast is stedelijk groen van toegevoegde waarde omdat het bijdraagt aan:

 
Figuur 1: de toegevoegde waarde van stedelijk groen (Joustra, 2015) 
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Hierdoor wordt stedelijk groen steeds meer gewaardeerd. Dit blijkt onder andere uit de door de 
rijksoverheid opgestelde calculator: 
The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB). 
De TEEB-stad tool is een generiek instrument waarmee in de praktijk kan worden gewerkt met het 
toekennen van waarden aan ‘groene’ en ‘blauwe’ maatregelen. Bijvoorbeeld het effect van groene 
daken op energiebesparing of waterberging, of stijgende WOZ-waarden door de aanleg van een 
park. De tool geeft niet alleen inzicht in de waarde van groen en water in de stad, maar laat ook zien 
welke partijen profijt hebben, de zogenoemde baathouders.  
(Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie, S.d.) 
 

2.3 Beleid en normering 
In de geschiedenis van het ruimtelijke beleid kent groen verschillende, voornamelijk kwantitatieve 
normen.  
Bijvoorbeeld in de Nota Ruimte: Beschikbaarheid openbaar groen binnen 500 meter van de woning in 
nieuwbouwwijken (Rijksoverheid, 2013). De norm, welke geen harde eis is, wordt niet behaald: 
De gemiddelde landelijke afstand tot een park of plantsoen ligt op 1 kilometer waarbij opgemerkt 
moet worden dat er grote regionale verschillen zijn. Zo presteren gebieden als Flevoland, de Veluwe 
en zelfs Rotterdam beter dan gemiddeld. In Friesland en Zeeland, het rivierengebied, Noord- en Zuid-
Limburg is dit juist het tegenovergestelde en zijn de afstanden tot parken en plantsoenen groter 
(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en milieu, sd). 
 
Later is er door het voormalige Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM) in de Nota Ruimte een norm vastgesteld voor de hoeveelheid aanwezig groen per woning, 
deze ligt op 75m2 (VROM, 2006).  
De norm geldt als richtlijn, veel grote gemeentes hanteren deze norm dan ook niet. 
Zo stelt de gemeente Arnhem: ‘Het richtgetal van 75m2 groen per woning wordt in de gemeente Arnhem 
niet gehanteerd, omdat een richtgetal op zich weinig zegt. Je kunt wel voldoende oppervlakte groen per 
woning hebben, maar veel versnipperde vierkante meters aan groen geven nog geen goede groenkwaliteit 
van een gebied.’ (Nuijten, 2008) 
Hieruit blijkt dat een kwantitatieve norm dus geen uitsluitsel geeft voor kwalitatief stedelijk groen. 
 

2.4 Trends en ontwikkelingen 
Zoals in paragraaf 1.1 van dit rapport al wordt verwoord neemt de druk op het stedelijk gebied toe. 
Niet alleen stijgt het aantal bewoners van stedelijk gebied maar daarmee ook de eisen aan de stad. 
Meer mensen met nog meer wensen op dezelfde vierkante meters.  
Wat de noodzaak van kwalitatief openbaar stedelijk groen benadrukt, zodat alle bewoners van het 
stedelijk gebied gebruik kunnen maken van een collectieve buitenruimte met een hoge gebruiks- en 
belevingswaarde. 
 
Toch is iedereen zich steeds meer bewust van de toegevoegde (maatschappelijke) waarde, waarvan 
een aantal weergegeven in figuur 1. Stedelijk groen kan ook bijdragen aan het oplossen van diverse 
vraagstukken. Denk hierbij aan stadslandbouw, het verminderen van hittestress (J. Klompmaker, 2015), 
het opvangen en vasthouden van de steeds intensievere piekbuien (L. Heutinck, 2008) en het 
verbeteren van de luchtkwaliteit (L. Heutinck, 2008). Ook daken en gevels bieden een enorm 
potentieel areaal voor het vergroenen van de stad.  
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3. Omgevingswet 
 

3.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk staat beschreven welke instrumenten de omgevingswet voorschrijft en hoe deze 
gebruikt kunnen worden bij het vergroenen van het stedelijk gebied.  
 

3.2 Instrumentarium omgevingswet  
Per 1 januari 2021 treedt de omgevingswet in werking. Eén wet die alle wetten en regels op het gebied 
van de leefomgeving niet alleen bundelt maar ook vereenvoudigd. Eén van de zes instrumenten van de 
omgevingswet is de omgevingsvisie welke zich richt op de fysieke leefomgeving als geheel. Een ander 
instrument is decentrale regelgeving, waarbij decentrale overheden al hun regels over de leefomgeving 
bijeenbrengen in één gebiedsdekkende regeling. Voor de gemeenten is dit het omgevingsplan, voor de 
waterschappen de waterschapsverordening en voor de provincies de omgevingsverordening (Ministerie 
van Infrastructuur en Mileu, 2014).  
Met het opstellen van de Omgevingswet heeft de wetgever vier doelen gesteld: 

-Verhogen gebruiksgemak regels. 
-Stimuleren integrale benadering. 
-Creëren meer bestuurlijke afwegingsruimte. 
-Versnellen en verbeteren van processen. 

 
Hiervoor biedt de Omgevingswet zes kerninstrumenten. De instrumenten zijn er voor het beheren en 
benutten van de leefomgeving. Het gaat hierbij om: 

-De Omgevingsvisie 
-Het Programma 
-Decentrale regelgeving 
-Algemene rijksregels voor activiteiten 
-De Omgevingsvergunning 
 

De instrumenten die direct gevolg hebben op de vergroening van de leefomgeving zijn: 
- De Omgevingsvisie 
- Het Programma 

 (van der Schot, van Leijen, Gabry, Prins, & Brugman, 2019) 
 
Daarnaast stimuleert de wetgever in de Omgevingswet: 

- De voorkeur te geven aan kwalitatieve doeltellingen en nomineren boven kwantitatieve. 
- In een vroegtijdig stadium alle actoren te laten participeren in de planvorming. 

 
3.2.1 Omgevingsvisie 

De Omgevingswet schrijft voor dat het Rijk, de provincie, de gemeente en het waterschap elk één 
omgevingsvisie moeten vaststellen. In de Omgevingsvisie wordt een strategische visie opgesteld voor 
de lange termijn voor de gehele fysieke leefomgeving. De fysieke leefomgeving bevat in ieder geval: 
bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel 
erfgoed, werelderfgoed. (Rijskoverheid, 2019) 
Het is opmerkelijk te noemen dat natuur wordt benoemd maar verder wordt deze niet gedefinieerd, 
net als groen, openbaar groen of stedelijk groen.  
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3.2.2 Het programma 
In het programma wordt beschreven wat de concrete maatregelen zijn voor het beschermen, beheren, 
gebruiken en ontwikkelen van de leefomgeving. Met de maatregelen die hierin gesteld zijn moeten de 
omgevingswaarde en/of andere doelen voor de leefomgeving worden bereikt. 
Het uitganspunt van de Omgevingswet is dat decentrale overheden hun regels, die gaan over de 
regelgeving, centraliseren in één gebiedsdekkende regelgeving. Dit is om te zorgen dat de 
regelgeving inzichtelijker en meer samenhangend wordt. Dit komt terug voor de gemeente in een 
omgevingsplan, voor de waterschappen een waterschapsverordening en voor de provincie in de 
omgevingsverordening. Hierin komen verschillende soorten regels, omgevingswaarden of kaders om 
vergunningen aan te toetsen (Rijksoverheid, 2019). 
 
 

3.2.3 Participatie  
Een van de doelen die gesteld worden met de Omgevingswet is dat het proces om een vergunning te 
verkrijgen wordt verbeterd en versneld. Participeren biedt hiervoor een uitkomst. Dit is dan ook iets 
dat beschreven wordt in de Omgevingswet. Het geld ongeacht wie de initiatiefnemer is en wie 
participeert. Burger, ondernemer of overheid.  
‘’Participatie kent uiteenlopende vormen en varianten, maar in de kern komt het altijd op hetzelfde neer: 
het creëren van wederzijds begrip en draagvlak door al vroeg met elkaar in gesprek te gaan, informatie 
uit te wisselen en vooral door goed naar elkaar te luisteren. Als proces kan het mensen verbinden en 
actiever bij hun leefomgeving betrekken. Als resultaat staat het aan de basis van een fysieke leefomgeving 
die veel beter op haar gebruikers is afgestemd. De participatie die met de omgevingswet wordt beoogd, 
kan echter een mogelijkheid zijn om mensen samen met elkaar de basis te leggen voor breed gedragen 
plannen. Daarbij kunnen ieders kennis. Ervaring, wensen en verwachtingen al vroegtijdig worden 
behandeld.’’ (van der Schot, van Leijen, Gabry, Prins, & Brugman, 2019) 
Dit klinkt mooi, maar hoe doe je dit concreet? 
 
Het bevoegd gezag geeft in deze kennisgeving aan wie aan het participatieproces kunnen meedoen. 
Ook staat erin waarover ze kunnen meepraten en op welk moment. De kennisgeving vermeldt ook 
waar extra informatie over het project beschikbaar is. Als die er nog niet is, dan staat er waar deze 
later beschikbaar komt (Rijksoverheid, sd). 
Op de overheidswebsite is verder te zien dat participatie in vele vormen uitgevoerd kan worden. 
Echter is de exacte ondergrens van participatie nog onduidelijk, wat kan leiden tot verschillen in de 
uitvoer ervan. 
 

3.2.4 Kwaliteit boven kwantiteit  
De wetgever is een voorstander van open normen of globale regels. Het gaat om regelingen die niet 
tot in detail bepalen wat er moet gebeuren maar die tegelijkertijd meerdere mogelijkheden toestaan. 
Dit wordt doorgevoerd in het vormen van een visie voor onder andere de omgevingsvisie. Het hoeft 
geen lineair proces te zijn. Er moeten uitgangspunten worden gecreëerd die als middel werken om een 
doel te bereiken. Het moet dus geen doel op zichzelf worden. Het is bij het schrijven hiervan dus 
belangrijk dat er aandacht is voor de vragen achter de vragen. De uitgangspunten worden kwalitatief 
benaderd. Dat is dus tegenovergesteld met de kwantitatieve benadering waarmee eerst altijd is 
gewerkt. Door op deze manier de visie te vormen worden er kernkwaliteiten gevormd. De 
kernkwaliteiten, die soms zijn uitgewerkt in omgevingswaarden, vormen hiermee de rode draad in het 
omgevingsplan en het programma.  
(van der Schot, van Leijen, Gabry, Prins, & Brugman, 2019) 
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4. Analyse & Advies 
 

4.1 Inleiding 
In het laatste hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de centrale vraag van dit rapport: 
Hoe kan de omgevingswet bijdragen aan het in stand houden en verbeteren van groen in stedelijk gebied? 
Het antwoord hierop is in dit hoofdstuk onderverdeeld in twee delen. Die per advies bijdragen aan 
het in stand houden en verbeteren van groen in stedelijk gebied. Zo kan de Omgevingswet ervoor 
zorgen dat stedelijk groen in stand wordt gehouden én wordt verbeterd in de planvorming voor de 
leefomgeving. 
 

4.2 Groen definiëren  
Analyse: 
Zoals in paragraaf 3.2.1 van dit rapport benoemd is staat het begrip stedelijk groen niet in de 
begrippenlijst. Opmerkelijk gezien de wezenlijke bijdrage die groen heeft in de fysieke leefomgeving. 
Juist in het stedelijk gebied waar natuur c.q. groen bij kan dragen aan het oplossen van 
(klimaat)vraagstukken.  
 
Advies: 
Het eerste advies is dan om het begrip stedelijk groen te specificeren in de begrippenlijst van de wet. 
Hierdoor komt dit terug in de omgevingsvisies. Dit kan op bijvoorbeeld de volgende wijze: 
 
‘’Beplantingen, begroeide en onbegroeide terreinen, inclusief water en voorzieningen die aangelegd en 
beheerd worden als voorziening voor of van de bewoners van de betreffende stad of het dorp voor zover 
zij zich binnen de bebouwde kom bevinden.’’ 
 

4.3 Groen normeren  
Analyse:  
In paragraaf 2.3 staat verwoord dat er binnen de ruimtelijke ordening diverse normeringen voor 
stedelijk groen zijn geweest. Ook wordt er gesteld dat deze normen om diverse redenen niet behaald 
worden en de voorgeschreven kwantiteit niet garant staat voor kwaliteit.  
 
Advies: 
De Omgevingswet biedt twee instrumenten om dit aan te pakken te weten: Het programma en de 
omgevingsvisie. Wanneer stedelijk groen een onderdeel uit maakt in het participatieproces kunnen 
actoren gezamenlijk de norm voor kwalitatief groen vaststellen. Zodat dit als omgevingswaarde, zoals 
beschreven in paragraf 3.2.2, wordt verankerd in het programma en gemeentelijke omgevingsvisie. Zo 
ontstaat het beoogde maatwerk vanuit de geest van de omgevingswet en de gewenste kwaliteit van 
stedelijk groen.     
 

4.4 Participatie faciliteren  
Analyse: 
In paragraaf 2.2.3 staat beschreven dat in de Omgevingswet wordt voorgeschreven dat participatie 
onderdeel is van elk proces. Dit zorgt voor een efficiënter proces dat ook breder gedragen wordt.  
Ondanks het belang van participeren in de Omgevingswet, is nog niet bekend wat de mate van die 
participatie behelst.  
 
Advies: 
De overheidsorganisaties zijn zoals beschreven in paragraaf 3.2.3 verantwoordelijk om inzicht te 
geven in het participatieproces; wie kan wanneer meepraten. Wanneer er bij dit proces een 
methodiek aangeboden kan worden draagt dit bij aan de participatie. Immers is iedereen zich (steeds 
meer) bewust van de waarde van stedelijk groen zoals benoemd in hoofdstuk twee. Echter is dit niet 
voor iedereen een prioriteit. Door dit in de methodiek van participeren te verankeren wordt de 
kwaliteit van de fysieke leefomgeving niet alleen beschermd maar ook verbeterd. Wat het beginsel is 
van de Omgevingswet. 
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