Programma als kerninstrument in de Omgevingswet
Wat is een programma
Een programma is een pakket van beleidsvoornemens en maatregelen om
omgevingswaarden of doelen in de fysieke leefomgeving te bereiken en te behouden.
Een programma bindt alleen de overheid, behalve het programma met programmatische
aanpak.
Artikel 3.5 van de Omgevingswet zegt:
Het programma bevat:
- Een uitwerking van het beleid voor ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en
behoud van de fysieke leefomgeving en/of
- Maatregelen om aan omgevingswaarden te voldoen en/of
- Maatregelen om een of meer andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te
bereiken.

Het programma is onderdeel van de
beleidscyclus: Omgevingsvisie,
programma's, Omgevingsplan.

Soorten programma's
Er zijn 4 soorten programma's:
1. Verplichte programma's volgend uit Europese regelgeving, bijvoorbeeld het
actieplan geluid. Verplichte programma’s op grond van het oude recht blijven
gelden onder de Omgevingswet. Een voorbeeld is het actieplan geluid (3.6 OW).
2. Verplichte programma's bij dreigende overschrijding van omgevingswaarden
(3.10W). In beginsel moeten B&W een programma met maatregelen opstellen.
Bijvoorbeeld bij dreigende overschrijding normen voor luchtkwaliteit.

3. Programma's met een programmatische aanpak
Een bijzonder type programma dat wel doorwerkt naar burgers en bedrijven.
Eisen aan inhoud programma “met programmatische aanpak” (3.16OW). te
weten:
Beschrijving gebied, periode, omgevingswaarde of doelstelling waarop het
programma betrekking heeft, verwachte ontwikkeling in gebied, gevolgen van
verwachte activiteiten en maatregelen.

4. Onverplichte programma's
Dit komt het meest voor en is een flexibel instrument. Je kunt bijvoorbeeld de
inzet van andere instrumenten aankondigen, aangeven dat je een subsidieregeling
wilt starten, een communicatiecampagne beginnen of een samenwerkingsverband
aangaan. Het is ook een handig middel om regionaal het gesprek aan te gaan
over een gedeelde opgave. Onderwerpen als energietransitie, klimaatadaptatie,
gebiedsontwikkeling, verkeer en vervoer lenen zich goed om uit te werken in een
programma. Programma's, kunnen gelijktijdig met of volgend op een
Omgevingsvisie worden vastgesteld. Met een programma committeert een
overheid zich niet alleen aan het nemen van concrete, samenhangende
maatregelen, het zorgt ook voor kenbaarheid van beleid.

Proceseisen voor het opstellen van een programma
In een vroegtijdig stadium organiseren van participatie en inspraak.
College van burgemeester en wethouders stellen het programma vast (art 3.4 OW).
Aandachtspunt: welke rol heeft de raad?
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