Functies toedelen aan ondergrondse locaties onder de Omgevingswet
Instrument

Toelichting

Artikelen

Omgevingswet

Toepassingsgebied en doelen van de omgevingswet

Afdeling 1.2 en 2.1 en
artikel 4.1 Ow

Het toepassingsgebied van de Omgevingswet is de fysieke leefomgeving
en de activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke
leefomgeving. De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval bodem.
De Omgevingswet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de
bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het
leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang:
a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke
leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.
De gemeenteraad stelt voor het gehele grondgebied van de gemeente
één omgevingsplan vast waarin regels over de fysieke leefomgeving
worden opgenomen.
Het omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van de gemeente
in ieder geval de regels die nodig zijn met het oog op een evenwichtige
toedeling van functies aan locaties.
De gemeente oefent zijn taken en bevoegdheden op grond van de
Omgevingswet uit met het oog op de doelen van de wet, tenzij daarover
specifieke regels zijn gesteld. De gemeente houdt daarbij rekening met
de samenhang van de relevante onderdelen en aspecten van de fysieke
leefomgeving en van de rechtstreeks daarbij betrokken belangen.

Nationale omgevingsvisie

Fysieke leefomgeving: Naast de ruimtelijk-functionele indeling van de
leefomgeving gaat het ook om de activiteiten die een effect hebben op de
leefomgeving in brede zin, waaronder het milieu, water, bodem, lucht en
het natuurlijk kapitaal. Boven- en ondergrond zijn daarbij onlosmakelijk
met elkaar verbonden.

n.v.t.

Duurzaam gebruik van water, bodem en ondergrond is gewaarborgd door
rekening te houden met het functioneren van bodem en ondergrond als
natuurlijk systeem. Functies zijn en worden toegekend aan locaties die
daarvoor van nature het meest geschikt zijn en passen (of zijn aangepast
aan) bij de eigenschappen en karakteristieken van het bodemwatersysteem. Benutten en beschermen zijn daardoor met elkaar in
evenwicht. Kringlopen van (voedings)stoffen, water en energie zijn in
stand gehouden of hersteld en verontreinigingen zijn zo veel mogelijk
voorkomen. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden vanaf het begin
van de planvorming de bovengrond en de ondergrond in samenhang
bezien. Driedimensionale ruimtelijke ordening staat centraal.
Een duurzaam, efficiënt en veilig gebruik van de ondergrond is van
belang, waarbij benutten en beschermen met elkaar in balans zijn. Voor
een groot aantal maatschappelijke opgaven in stedelijk en landelijk
gebied wordt een beroep gedaan op de ondergrond of moet rekening
worden gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de
ondergrond. Driedimensionale ordening, waarbij ondergrond en
bovengrond in samenhang worden bezien en een benadering waarbij
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rekening wordt gehouden met het functioneren van bodem en ondergrond
als natuurlijk systeem, staan daarbij centraal.
De druk vanuit allerlei sectoren op de fysieke leefomgeving loopt op,
zowel in boven- als ondergrond. De oplopende druk op de fysieke
leefomgeving vraagt om scherpe en fundamentele keuzes. Alleen zo
kunnen we in de toekomst een herkenbare, gezonde en veilige
leefomgeving en ruimte voor verdere groei van onze welvaart realiseren,
in ons hele land. Steeds duidelijker wordt dat genoemde opgaven alleen
aangepakt kunnen worden als we het potentieel van heel Nederland
benutten en bij alle keuzes in samenhang naar boven- én ondergrond
kijken. Dit betekent dat overheden dezelfde afwegingsprincipes hanteren.
Centraal in de te maken afwegingen tussen belangen staat een
evenwichtig gebruik van de fysieke leefomgeving in zijn volledige omvang
(boven- en ondergrond).
Combinaties van functies gaan voor enkelvoudige functies
Met de NOVI zoeken we naar maximale combinatiemogelijkheden tussen
functies, gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte.
Tegelijkertijd willen we de kwaliteit van de leefomgeving en de identiteit
van Nederland versterken. Dit vraagt om meer inventiviteit en creativiteit,
zowel in de boven- en ondergrond als op en onder water en in het
luchtruim. Het gaat om combineren, intensiveren en transformeren. We
hebben in Nederland plannen nodig, die vanuit een meer geïntegreerde
benadering tot stand komen. Plannen, waarin direct vanaf het begin
meerdere belangen worden meegenomen en boven- en ondergrond in
samenhang worden bekeken. Deze plannen voegen meer waarde toe aan
onze leefomgeving dan enkelvoudige, sectorale plannen, wat tot nieuwe
verdienmodellen kan leiden.
Waar gekozen wordt voor warmtenetten, moet de ruimtelijke planning
van warmtenetten zorgvuldig worden afgewogen en gecombineerd met
andere functies in de ondiepe ondergrond. Gemeenten voeren de regie
over de planning, aanleg en uitfasering van netwerken van kabels en
leidingen. Onderhoud en beheer van die verschillende infrastructuren zijn
in handen van netbeheerders en warmtebedrijven. Waar mogelijk worden
deze activiteiten gecombineerd met andere maatschappelijke opgaven,
zoals klimaatadaptatie. Bij activiteiten in de ondergrond worden de
uitgangspunten van de Structuurvisie Ondergrond in acht genomen.
In de RES worden ook mogelijkheden verkend voor winning van
hernieuwbare energie uit de ondergrond (geothermie, bodemenergie),
tijdelijke opslag van energie en aquathermie. Waar mogelijk worden deze
activiteiten gecombineerd met andere maatschappelijke opgaven, zoals
aanleg en onderhoud van rioleringen, kabels en leidingen. Als dat nodig
is, reserveren overheden ruimte voor ‘backbones’ tussen lokale
warmtenetten.
Oppakken van de verschillende opgaven in samenhang is in gebieden
waar de ruimte al intensief gebruikt wordt (ook ondergronds), ruimtelijk
gezien vaak noodzakelijk en zal in het algemeen meerwaarde bieden door
een grotere efficiëntie, een hogere kwaliteit en meer draagvlak bij de
bewoners.
De maatregelen met het oog op de verschillende opgaven komen onder
meer samen in ontwikkelschetsen voor de openbare ruimte en
straatprofielen, waarbij ontwikkelingen bovengronds, op maaiveld en
ondergronds in samenhang worden bezien.
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Door zorgvuldiger om te gaan met de natuurlijke systemen in het
landelijk gebied, die ons van allerlei diensten en hulpbronnen voorzien,
verbetert de balans tussen bodem en water. Dit vraagt een betere
afstemming van ontwikkelingen in de bovengrond op de natuurlijke
processen in het bodem- en watersysteem, de ondergrond en de
omgeving.
Structuurvisie ondergrond

Functies van de ondergrond
Ruimtelijke ordening is het toedelen van ruimte aan maatschappelijk
gewenste vormen van gebruik, die worden aangeduid als ‘ruimtelijke
functies’. Voorbeelden van ruimtelijke functies zijn: wonen, werken,
recreëren, landbouw en natuur. Sturende factoren bij ruimtelijke ordening
zijn enerzijds de maatschappelijke behoeften en anderzijds de
beschikbare ruimte en de kwaliteit van die ruimte op afzonderlijke
plekken. Want niet elke plek is geschikt voor elke functie. Functies van de
ondergrond worden bezien vanuit de bijdrage die de ondergrond kan
leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken.
De functies van de ondergrond vragen deels om een andere benadering
dan de functies van de bovengrond. Het gangbare toedelen van ruimte
aan functies is mogelijk als het om het benutten van goederen gaat, mits
de ruimte driedimensionaal wordt bezien. Bij ecosysteemdiensten ligt het
wat ingewikkelder. Vaak gaat het niet zozeer om het toedelen van ruimte
maar om het stellen van randvoorwaarden aan het gebruik van de
ondergrond, gericht op het in stand houden van deze diensten.
Duurzaam en efficiënt gebruik van de ondergrond
Het centrale doel van de Structuurvisie Ondergrond is duurzaam, veilig en
efficiënt gebruik van de ondergrond, waarbij benutten en beschermen
met elkaar in balans zijn.
Duurzaam
‘Evenwicht tussen benutten en beschermen’. Duurzaam benutten van
goederen gaat om zorgvuldig beheer van eindige voorraden. Dat betekent
dat goederen niet worden verspild, dat hergebruik wordt bevorderd en
dat het gebruik past in een visie op het gebruik van de voorraad op lange
termijn, waarbij ook ‘nut en noodzaak’ kritisch worden beschouwd.
Goederen zullen een keer op raken. Met voorraden goederen wordt
strategisch omgegaan, waarbij bedacht wordt welke voorraad in de
toekomst nodig is en wat nu kan worden gebruikt. Hier is het
uitgangspunt van ‘evenwicht tussen benutten en beschermen’ van
toepassing, waarbij beschermen betrekking heeft op het kritisch
beoordelen van nut en noodzaak van het gebruik op dat moment. Het
gaat om strategisch voorraadbeheer. Hierbij kan vooral gedacht worden
aan voorraden gas en olie, maar ook aan dieper gelegen voorraden
schoon grondwater, die slechts langzaam worden aangevuld en van
strategisch belang zijn voor de drinkwatervoorziening.
Duurzaam gebruik van ecosysteemdiensten is gericht op het in stand
houden van de desbetreffende dienst door het gebruik zo goed mogelijk
af te stemmen op de natuurlijke processen. Een simpel voorbeeld hiervan
is het in stand houden van het waterbergend vermogen van de bodem,
door ervoor te zorgen dat de bodem niet overal wordt afgedekt door
verharding en regenwater kan blijven infiltreren. Bij duurzaam gebruik
van ecosysteemdiensten gaat het dan ook vooral om ‘beschermen om te
kunnen benutten’. Meebewegen met natuurlijke processen levert
economisch voordeel op. Er hoeven namelijk minder technische en dure
oplossingen te worden gezocht om wateroverlast, droogteschade,
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bodemverdichting, bodemdaling en vele andere problemen op te lossen.
Er is daarom in toenemende mate aandacht voor het berekenen van de
financiële baten van ecosysteemdiensten.
Efficiënt
Efficiënt gebruik van de ondergrond heeft betrekking op het optimaal
benutten van de beschikbare voorraad of dienst en de daarvoor
beschikbare ruimte. De ruimte in de ondergrond lijkt eindeloos maar als
de kwaliteit van de ruimte voor specifiek gebruik in beschouwing wordt
genomen, kan sprake zijn van schaarste en een eindige voorraad.
Efficiënt betekent vooral dat een bepaald gebruik plaats vindt op plekken
die daarvoor van nature het meest geschikt zijn en dat de ondergrond
zodanig wordt gebruikt dat zoveel mogelijk ruimte over blijft voor ander
gebruik, nu en in de toekomst. Sommige vormen van gebruik zijn
gebonden aan locaties met specifieke kwaliteiten, die niet overal
voorkomen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de opslag van stoffen in
zoutcavernes of winning van aardwarmte op locaties met een hoge
potentie. Dit ‘exclusieve’ gebruik krijgt voorrang op gebruik dat ook
elders mogelijk is.
Een ander aandachtspunt voor efficiënt gebruik is het zoeken naar
meervoudig gebruik, door het combineren van functies. Bijvoorbeeld de
winning van aardwarmte in gebieden die ook kunnen worden benut voor
het onttrekken van grondwater voor de drinkwatervoorziening. Of door
hergebruik van een bepaalde locatie of ondergrondse constructies na
beëindiging van het oorspronkelijke gebruik. Zo kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan een ‘tweede leven’ voor een locatie waar zoutwinning heeft
plaatsgevonden, als opslagplaats voor perslucht, waterstof, aardgas, olie
of andere stoffen. Hier zou dan al in het stadium van het ‘eerste leven’
over nagedacht moeten worden om optimale afwegingen te kunnen
maken.
Efficiënt gebruik kan ook inhouden dat voorlopig geen gebruik wordt
gemaakt van de ondergrond, omdat een activiteit beter bovengronds kan
plaatsvinden of dat de ruimte beter gereserveerd kan worden voor nog
onbekend toekomstig gebruik waarvan het maatschappelijk nut mogelijk
groter is. Ook hier is sprake van evenwicht tussen benutten en
beschermen.
Efficiënt gebruik betekent ook dat bestaand gebruik van bodem en
ondergrond kritisch wordt beschouwd. Mogelijk kan bestaand gebruik
beter worden vervangen door een andere vorm, met meer economische
of maatschappelijke waarde. Bijvoorbeeld het benutten van
bodemenergie (warmte-koudeopslag) in plaats van het lozen van brijn.
Duurzaam en efficiënt
Een algemene notie is dat met het oog op duurzaam en efficiënt gebruik
van de ondergrond bij elke nieuwe activiteit de negatieve effecten op de
kwaliteit van bodem en grondwater zoveel mogelijk moeten worden
beperkt en het bestaande bodemgebruik zo min mogelijk moet worden
verstoord. Dit laatste geldt uiteraard niet als besloten wordt om bestaand
gebruik te vervangen door nieuw gebruik. Daarbij zal ook aandacht zijn
voor het beperken van mogelijk negatieve invloed op de kwaliteit van de
leefomgeving bovengronds, nu en in de toekomst.
De overheid reserveert en beschermt alleen gebieden voor specifieke
functies als dat noodzakelijk is. Dat betekent dat nut en noodzaak van
een bepaald gebruik vaststaan, dat de gekozen locatie voldoet aan de
criteria voor duurzaam en efficiënt gebruik en dat het vastleggen van die
functie noodzakelijk is om te voorkomen dat ander gebruik de
mogelijkheden voor die functie vermindert. Hierdoor blijft er zoveel
mogelijk ruimte over voor toekomstige ontwikkelingen.
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Met het oog op nieuwe ontwikkelingen kiest de overheid voor een
proactieve houding. Dat wil zeggen dat vooraf de randvoorwaarden
worden gegeven waaronder nieuwe initiatieven voor het gebruik van de
ondergrond mogelijk zijn. Dat biedt duidelijkheid voor de markt.
Samenvattend worden de volgende uitgangspunten gehanteerd met
betrekking tot duurzaam en efficiënt gebruik van de ondergrond:
• Nut en noodzaak van gewenst gebruik van de ondergrond zijn
onderbouwd.
• Goederen (niet-hernieuwbare voorraden) worden niet verspild,
hergebruik wordt bevorderd en het gebruik past in de visie op het beheer
van de voorraad op lange termijn (het toekomstperspectief ).
• Het gebruik van de ondergrond wordt zo goed mogelijk afgestemd op
condities en processen die ecosysteemdiensten in stand houden.
• Activiteiten (functies) vinden plaats op plekken waar de natuurlijke
omstandigheden daarvoor het meest geschikt zijn.
• Gebruik dat slechts mogelijk is op locaties met specifieke
eigenschappen, heeft voorrang op gebruik dat ook elders mogelijk is.
• Meervoudig gebruik wordt bevorderd; mogelijkheden voor een tweede
leven worden al vroeg in de afweging meegenomen.
• Negatieve effecten van voorgenomen activiteiten op bestaande en
andere gewenste activiteiten worden zoveel mogelijk voorkomen.
• Negatieve effecten van voorgenomen activiteiten op de kwaliteit van
bodem en ondergrond, cultuurhistorisch en natuurlijk erfgoed in de
bodem en het functioneren van de bodem als ecosysteem, worden zoveel
mogelijk beperkt.
• Er wordt zoveel mogelijk ruimte overgelaten voor toekomstige
ontwikkelingen; ruimte wordt alleen gereserveerd als dit echt nodig is.
3D ruimtelijke ordening en de watersysteembenadering
De gezamenlijke overheden hebben de intentie uitgesproken om tot een
samenhangend beleid voor bodem en ondergrond te komen, waarbij een
relatie wordt gelegd met de bovengrond. In deze visie worden twee
manieren van ‘denken en doen’ gepresenteerd waarmee dit vorm kan
krijgen: driedimensionale (3D) ruimtelijke ordening en de
watersysteembenadering.
3D ruimtelijke ordening
Het gebruik van de bovengrond en dat van de ondergrond hangen nauw
samen. Voor mijnbouwactiviteiten zijn er bovengrondse installaties nodig
en boringen naar de diepe ondergrond. Leidingen in de toplaag van de
ondergrond zorgen voor transport naar het afzetgebied. Nieuwe
mijnbouwactiviteiten moeten dus niet alleen worden afgestemd op ander
ondergronds gebruik maar ook ingepast worden in het bestaande
bovengrondse gebruik. Het onttrekken van grondwater voor de
drinkwatervoorziening stelt bijvoorbeeld randvoorwaarden aan het
gebruik van de bovengrond. Het bovengrondse ruimtebeslag is hiermee
tamelijk groot. Ook het ondergrondse ruimtebeslag is groot, althans als
het gaat om het gebruik van de watervoerende pakketten. Ander gebruik
is daarin niet wenselijk of slechts onder strenge randvoorwaarden.
Driedimensionale ruimtelijk ordening, als praktisch handvat voor
duurzaam, veilig en efficiënt gebruik van de ondergrond, is geboden.
In de ruimtelijke ordening worden van oudsher afwegingen gemaakt met
betrekking tot activiteiten op het niveau van het maaiveld. Deze vorm
van ruimtelijke ordening is tweedimensionaal. Activiteiten worden in
horizontale zin ten opzichte van elkaar geordend. Behalve afweging op
ruimtelijke kwaliteitaspecten spelen ook hinder en veiligheidscontouren
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rond specifieke bestemmingen een rol. In de ruimtelijke ordening van de
ondergrond is de derde dimensie veel nadrukkelijker aanwezig dan in de
klassieke bovengrondse ordening. Vanaf een locatie op het maaiveld kan
het lijken alsof activiteiten op eenzelfde locatie liggen, terwijl er naar de
diepte kijkend in verticale zin grote afstand tussen de activiteiten is. En
zowel op het maaiveld als in de ondergrond kan er sprake zijn van
veiligheidscontouren.
Rekening houden met deze derde dimensie in de ruimtelijke ordening is
nieuw en vraagt om een uitgebreider afwegingskader dan de ruimtelijke
ordening op het platte vlak. Ook in de diepte moet worden beoordeeld of
functies elkaar uitsluiten of kunnen worden gecombineerd. Daarbij is het
mogelijk om activiteiten in verticale zin te ordenen in verschillende lagen
van de ondergrond, rekening houdend met mogelijke onderlinge
beïnvloeding. De Mijnbouwwet biedt mogelijkheden om een aangevraagd
gebied aan te passen (deels te weigeren) indien het aangevraagde gebied
gelet op het planmatig gebruik of beheer van de ondergrond niet geschikt
wordt geacht. Dit biedt de mogelijkheid om te sturen op efficiënt gebruik
en beheer van de ondergrond voor delfstoffen, aardwarmte en andere
natuurlijke rijkdommen, waaronder grondwater met het oog op de
winning van drinkwater, of mogelijkheden tot het opslaan van stoffen.
Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie van de provincie en de gemeente moet rekening
worden gehouden met de inhoud van de NOVI.

Omgevingsplan; functie aan
locatie toekennen

De gemeente kan in haar omgevingsplan aan een bepaalde locatie een
functie toedelen en aan die functie voorschriften koppelen.

Omgevingsplan;
werkingsgebied

De regels in het omgevingsplan kunnen worden gekoppeld aan een
bepaald werkingsgebied. Dat werkingsgebied zou een ondergrondse
functie kunnen zijn, dat in het omgevingsplan wordt aangewezen en
geometrisch begrensd.
Bij omgevingsplan kunnen programma’s worden aangewezen die
betrekking hebben op omgevingswaarden van de gemeente of een andere
doelstelling voor de fysieke leefomgeving waarvoor in dat omgevingsplan
een regel over het verlenen of weigeren van een omgevingsvergunning
voor een omgevingsplanactiviteit is gesteld. In een programma wordt
aangegeven welke ruimte er, gelet op de omgevingswaarde of de andere
doelstelling, in een daarbij aangegeven gebied en periode beschikbaar is
voor activiteiten.

Omgevingsplan; programma

Paragraaf. 3.2.4 Ow

Toelichting
Afdeling 1.2 en 2.1 Omgevingswet
Afdeling 1.2 Toepassingsgebied en doelen
Artikel 1.2 (fysieke leefomgeving)
Het toepassingsgebied van de Omgevingswet wordt in de eerste plaats bepaald door artikel 1.2.
Dit artikel spoort met de benaderingswijze die wordt gehanteerd in het verdrag van Aarhus. Dit verdrag maakt systematisch gezien onderscheid tussen, voor zover hier van belang:
a. de toestand van elementen van het milieu, zoals lucht, water, bodem, landschappen en natuurgebieden,
b. activiteiten die de elementen van het milieu aantasten of kunnen aantasten, en
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c. de toestand van de menselijke gezondheid en veiligheid en de menselijke levensomstandigheden, voor zover deze worden of kunnen worden aangetast door de toestand van de elementen van het milieu of, via die elementen,
door activiteiten als bedoeld onder b.
Deze driedeling uit het verdrag is ook terug te vinden in de opzet van artikel 1.2.
Eerste lid
In het eerste lid is vastgelegd dat deze wet betrekking heeft op enerzijds de fysieke leefomgeving (onderdeel a) en anderzijds activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving (onderdeel b).
Het begrip «fysieke leefomgeving» zelf wordt niet gedefinieerd. Dit begrip geeft de buitenste randen van het toepassingsgebied van de Omgevingswet aan. In latere artikelen van de Omgevingswet wordt dit begrip verder
ingekleurd en afgebakend. Hierbij is om te beginnen van belang de afbakening ten opzichte van andere wetten. In dat verband wordt verwezen naar de toelichting op hoofdstuk 1, paragraaf 4.1.3, onder het opschrift «Verhouding
tot andere wetgeving», waarin nader is ingegaan op de verhouding tot andere wetten. Verder wordt het feitelijke toepassingsgebied van de Omgevingswet bepaald door de mate waarin de (formele) wetgever regeling van een
bepaald onderwerp over de fysieke leefomgeving noodzakelijk oordeelt. Dit blijkt onder meer uit de onderwerpen waarover op grond van hoofdstuk 4 algemene regels (kunnen) worden gesteld. Hoofdstuk 4 stelt algemene regels
over bepaalde activiteiten in de fysieke leefomgeving en bevat delegatiegrondslagen voor het stellen van regels op een lager niveau (algemene maatregel van bestuur of ministeriële regeling). In andere hoofdstukken vindt een
vergelijkbare afbakening van het werkingsgebied van de wet plaats. Voorbeelden hiervan zijn het stellen van omgevingswaarden (hoofdstuk 2), het onderwerpen van bepaalde activiteiten aan voorafgaande toestemming door een
bestuursorgaan (hoofdstuk 5) en de opsomming van verplichte programma’s (paragraaf 3.2.2). Het is vanzelfsprekend niet uitgesloten dat de wetgever in de toekomst ook andere onderwerpen over de fysieke leefomgeving aan
zich trekt. Het brede begrip «fysieke leefomgeving» in artikel 1.2 en de opzet van de rest van hoofdstuk 1 van de Omgevingswet bieden daarvoor ruimte.
De Omgevingswet heeft daarnaast betrekking op activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving (eerste lid, onderdeel b). Er is geen definitie van activiteit in het wetsvoorstel opgenomen. Wat
hieronder wordt verstaan blijkt uit de context van de artikelen in de wet waarin het begrip activiteit wordt gebruikt. Doorgaans zal het echter gaan om een feitelijke handeling.
Tweede lid
Het tweede lid bevat in beginsel alle fysieke onderdelen van de fysieke leefomgeving.
Ter voorkoming van mogelijke rechtsvragen is er echter voor gekozen in het tweede lid een niet-uitputtende opsomming van de onderdelen van de fysieke leefomgeving op te nemen. Een limitatieve opsomming zou de vraag
kunnen oproepen of een regel in – bijvoorbeeld – een omgevingsplan wel verbindend is omdat het fysieke voorwerp dat de regels beogen te beschermen naar het oordeel van een belanghebbende niet tot één van de benoemde
onderdelen van de fysieke leefomgeving zou behoren. Zo zou bijvoorbeeld een belanghebbende kunnen stellen dat een dode boom geen natuur is en derhalve voor het kappen geen omgevingsvergunning nodig is. Met de gekozen
open formulering hoeft in een dergelijk geval alleen de vraag beantwoord te worden of het gemeentebestuur redelijkerwijs tot het standpunt heeft kunnen komen dat dit voorwerp een onderdeel is van de fysieke leefomgeving.
Een belangrijke categorie regels binnen het omgevingsplan en de verordeningen vormen de functie- en locatiespecifieke* regels, die zich rechtstreeks tot burgers en bedrijven richten en sterk bepalend zijn voor de mogelijkheid om
een locatie te ontwikkelen. Dergelijke regels worden bij voorkeur in het omgevingsplan, en voor zover ze het watersysteem betreffen, in de waterschapsverordening opgenomen. Tot deze functie- en locatiespecifieke regels
behoren de regels waarmee functies aan locaties worden toegekend en de regels die met het oog op die functies worden gesteld. Hiermee vervangt het omgevingsplan de huidige bestemmingsplannen en beheersverordeningen van
de Wro en de erfgoed- en monumentenverordeningen. Het omgevingsplan is echter niet beperkt tot «een goede ruimtelijke ordening», maar kan alle aspecten van de fysieke leefomgeving omvatten.
Bij de integratie van de Wbb in de Omgevingswet zijn de volgende zaken van belang:
De ontwikkelingen rond de Structuurvisie Ondergrond (STRONG). Daarin zijn het duurzaam gebruik van het bodem- en grondwatersysteem en de ondergrond relevante onderwerpen.
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