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Stand van zaken Omgevingswet

Stand van zaken Omgevingswet



Waar komen we vandaan: 

» 26 wetten, 120 AMvB’s en 75 ministeriele regelingen

Kleine greep uit ‘oude / huidige’ wetten:

Wet ruimtelijke ordening Wabo

Wet milieubeheer Crisis- en herstelwet

Wet natuurbescherming Waterwet

Wet geurhinder veehouderij Wet ammoniak veehouderij 

Wet geluidhinder Wet bodembescherming 

Tracéwet Spoedwet wegverbreding 

Onteigeningswet Wet voorkeursrecht gemeenten

Ontgrondingenwet

Inleiding: Van oud naar nieuw



Waar gaan we naar toe:

» 1 Omgevingswet

» 4 AMvB:

• Omgevingsbesluit

o Met name procedurele regels

• Besluit kwaliteit leefomgeving

o Materiele normen over bijv. geluid en luchtkwaliteit

• Besluit activiteiten leefomgeving

o Regels over milieubelastende activiteiten 

• Besluit bouwwerken leefomgeving

o Algemene regels over bouwactiviteiten

» 1 ministeriele regeling

Inleiding: Van oud naar nieuw



» Omgevingswet:

• Staatsblad 2016, 156 (105 pagina’s)

• Kamerstuknummer: 33 692

» Omgevingsbesluit:

• Staatsblad 2018, 290 (471 pagina’s)

» Besluit kwaliteit leefomgeving:

• Staatsblad 2018, 292 (927 pagina’s)

» Besluit activiteiten leefomgeving:

• Staatsblad 2018, 293 (1.485 pagina’s)

» Besluit bouwwerken leefomgeving:

• Staatsblad 2018, 291 (532 pagina’s)

» Ontwerp-omgevingsregeling:

• Internetconsultatie: tot 8 maart 2019 (364 pagina’s)

Stand van zaken: wetgeving



» Hoofdspoor:

• Oorspronkelijke Omgevingswet en AMvB’s

» Invoeringsspoor

• Invoeringswet Omgevingswet (184 pagina’s)

o Kamerstuknummer 34 986

o Op 7 maart jl. vastgesteld door Tweede Kamer 

• Invoeringsbesluit (2.086 pagina’s)

o Internetconsultatie tot 21 december 2018

• Invoeringsregeling

o Is er nog niet

» Aanvullingsspoor

• 4 onderwerpen

Stand van zaken: wetgeving



» Aanvullingsspoor

• Grondeigendom

o Aanvullingswet grondeigendom 

 Kamerstuknummer 35 133

 In februari 2019 ingediend bij Tweede Kamer

o Aanvullingsbesluit grondeigendom

 Internetconsultatie tot 19 april 2019

• Geluid

o Aanvullingswet geluid

 Kamerstuknummer 35 054

 Ligt ter behandeling bij Tweede Kamer sinds Q3 2018

o Aanvullingsbesluit geluid

 Internetconsultatie tot 8 april 2019

Stand van zaken: wetgeving



» Aanvullingsspoor

• Natuur

o Aanvullingswet natuur

 Kamerstuknummer 34 985

 Zomer 2018 ingediend bij Tweede Kamer

o Aanvullingsbesluit natuur

 Tot 26 februari 2019 in internetconsultatie

• Bodem

o Aanvullingswet bodem

 Kamerstuknummer 34 864

 18 december 2018 aangenomen door Tweede Kamer 

o Aanvullingsbesluit bodem

 Internetconsultatie tot 11 september 2018

Stand van zaken: wetgeving



Omdat een plaatje vaak meer zegt!



Vier verbeterdoelen (MvT p. 6 (33 962, nr 3)):

1. “het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het 

gebruiksgemak van het omgevingsrecht

2. het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de 

fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving

3. het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve 

en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van 

doelen voor de fysieke leefomgeving

4. het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in 

de fysieke leefomgeving”

De Omgevingswet: Waar gaat het om?



Maatschappelijke doelen Omgevingswet (art. 1.3 van de wet):

“Deze wet 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.“

Paradigmawisseling (par. 1.4 MvT)

• Ontwikkelingen staan centraal, denken vanuit gebruiker

• Integraal / in samenhang. Niet sectoraal

• Andere bestuurscultuur

De Omgevingswet: Waar gaat het om?



In iets begrijpelijkere taal zijn de uitgangspunten:

» minder en daardoor overzichtelijkere regels

» meer ruimte voor initiatieven

» lokaal maatwerk

» vertrouwen
(aandeslagmetdeomgevingswet.nl)

De Omgevingswet: Waar gaat het om?



Strategisch / beleidsmatig

» Omgevingsvisie

» Programma

Normerend / kaderstellend

» Omgevingsverordening

» Omgevingsplan

Uitvoerend

» Omgevingsvergunning

» Projectbesluit

Instrumenten Omgevingswet



Omgevingsvisie (afd. 3.1 Ow)

» Verplicht vast te stellen visie voor elke overheidslaag (gemeenteraad, PS 

en Rijk)

» Bevat een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit van de FLO

» De hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkelingen, het gebruik en het 

beheer en bescherming van het grondgebied

Programma (afd. 3.2 Ow)

» Facultatief instrument voor onderdelen van FLO

» Uitwerking van beleid of maatregelen om aan omgevingswaarden te 

voldoen

Strategie & beleid



Omgevingsverordening (afd. 2.2 Ow)

» Verplicht vast te stellen door PS en waterschap

» Vervangt de Keur van het Waterschap

» Geeft algemeen bindende regels voor andere overheden en burgers

Omgevingsplan (afd. 2.2 Ow)

» Verplicht vast te stellen plan door gemeenteraad

» Een (1) plan voor de gehele gemeente

» Geen actualiseringsverplichting, maar onbegrensde houdbaarheid

» Regels m.b.t. een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (art. 

4.2 Ow)

Beleidsdoorwerking



Omgevingsvergunning (hfd 5 Ow)

» Vergunningplicht kan voortvloeien uit Ow, AMvB’s en 

omgevingsverordening of omgevingsplan

» Op gemeentelijk niveau zijn B&W bevoegd gezag

Projectbesluit (hfd 5 Ow)

» Bevoegdheid Waterschapsbestuur, GS of minister

» Met projectbesluit wordt afgeweken van omgevingsplan en 

omgevingsverordening en wordt direct omgevingsvergunning verleend

» Bijv. projectbesluit voor aanleg nieuwe snelweg

Beleidsuitvoering



» Inwerkingtreding Ow: 1 januari 2021

» Moet het omgevingsplan al gereed zijn bij inwerkingtreding van de 

omgevingswet? Nee

» In de MvT bij de Invoeringswet is een uitgebreid stappenplan opgenomen 

voor de periode na 1 januari 2021

» De gedachte is dat de rijks- en provinciale omgevingsvisies en 

omgevingsverordening wel klaar of zo goed als klaar zijn. Met name de 

provinciale omgevingsverordening is relevant vanwege evt instructieregels 

voor het omgevingsplan.

Planning



Situatie op 1 januari 2021

Er komt van rechtswege voor elke gemeente een omgevingsplan tot stand. Dit 

omgevingsplan bestaat uit twee delen:

• Tijdelijk deel:

o Oude/reeds bestaande bestemmingsplannen, beheersverordeningen, 

inpassingsplannen etc

o Regels uit erfgoedverordening en verordening hemelwater en grondwater

o ‘De bruidsschat’ 

• Nieuw deel:

o Door gemeentebestuur zelf op te stellen.

Deze overgangssituatie geldt waarschijnlijk tot 1 januari 2029. 

Planning



Overgangsperiode tot 1 januari 2029

» Tijdens de overgangsperiode zal de gemeente voor elke locatie binnen 

het grondgebied het omgevingsplan moeten aanpassen.

» Dit kan in een keer maar ook in delen. Fasering is dus mogelijk.

» Volgens de huidige berichten eindigt deze overgangssituatie op 1 januari 

2029. Op die dag vervalt de ‘bruidsschat’. 

Planning



Planning



Rijksregels die onder Omgevingswet zullen vervallen, maken vanzelf 

deel uit van Omgevingsplan of de Waterschapsverordening

(‘Bruidsschat’. art. 22.2 t/m 22.14 Ow en (ontwerp)Invoeringsbesluit, deel 5, H7 (p. 46/127))

De bruidsschat

» regels op het gebied van bouwen w.o. de vergunningplicht

» toets aan redelijke eisen van welstand (bij welstandsbeleid)

» aanvraagvereisten voor omgevingsvergunningen waarvoor de 

vergunningplicht op decentraal niveau is ingesteld

» regels voor milieubelastende activiteiten, waaronder horeca, recreatie en 

detailhandel

» regels over lozingen

» regels over de gevolgen van emissies van geluid, geur en trillingen door 

bedrijven

De Bruidsschat



Het Omgevingsplan bevat straks:

» Regels die het Rijk als instructie oplegt (externe veiligheid, veiligheid 

luchthavens, luchtkwaliteit, spoorwegemplacementen, bodemkwaliteit, 

electriciteitsvoorziening, toegankelijkheid openbare ruimte, geluid, vuurwerk, trillingen, geur 

en cultureel erfgoed (afd. 4.1 Ow en H. 5 Bkl.)). Hier moet u wat voor doen

» Al uw bestemmingsplannen. Gaat vanzelf (tot 1 januari 2029?!)

» De Bruidsschat. Gaat vanzelf (tot 1 januari 2029?!)

Al wat niet in bovenstaande zit gaat op termijn vervallen. Tenzij u het 

in het Omgevingsplan stopt

Samenvatting: wat geldt er straks



» Geknipte omgevingsvergunning voor het bouwen. Straks zijn 

mogelijk 2 omgevingsvergunningen nodig:

1. Vergunning op grond van de Ow  bouwtechnische toets

2. Vergunning voor omgevingsplanactiviteit  ruimtelijke toets

» NMR bij indirecte (plan)schade: vast percentage van 4%

Nieuwe ontwikkelingen



In de startblokken voor het 
Omgevingsplan



“ Hoe ziet een Omgevingsplan er uit? “

Omgevingsplan: De vraag



» Verschijningsvorm : Onbekend / veel vormvrij

» Digitale format : Onbekend / veel vormvrij 

» Maar 100% zeker iets met:

• Locatiebepalingen / geometrie

• Regels*

• Toelichtingen 

• Bijlagen 

• Besluiten

Omgevingsplan: onbekend, maar bekend

* : desgewenst als beslisboom / toepasbare regels (bij dakkapel prima, bij 

andere onderwerpen stukken lastiger ?!)



» Dus: een soort bestemmingsplan, maar dan anders

» Met in dat plan alles van die 26 wetten en regels:

• Vlakjes (geometrie) op kaart

• Regels, voorschriften, bepalingen 

• Toelichting(en) en bijlage(n) 

• Besluit(en) 

Omgevingsplan: onbekend, maar bekend

“Samenvoegen tot een besluit 
met bijlagen”

Regels, voorschriften, bepalingen        (r)  

Toelichting(en) / Besluit(en) (t / vb)

Bijlage(n) (rb / tb)



Omgevingsplan: een super-bestemmingsplan 

» Een Omgevingsplan bevat dus “vrij veel” informatie / lagen

» Het maken en onderhouden van een Omgevingsplan is 

daarmee vooral een structuuropgave





• Omgevingsplan? Niet op één moment bedacht, niet ‘één stuk’

• Omgevingsdatabase! Eén (1) database: het rechtsgeldige plan



» Omgevingsplan soort bestemmingsplan 

» Eerder een database dan een ‘plan’

» Met héél véél thema’s en onderwerpen (lagen)

» Op basis van vele wetten, regels, verordeningen

» Van veel vak-afdelingen & personen binnen die afdelingen

Omgevingsplan: Samenvatting



“Hoe zorg je voor een leesbaar en beheersbaar 

Omgevingsplan zonder tegenstrijdigheden? “

Omgevingsplan: De vraag



Omgevingsplan: Het antwoord



Zorg voor goede structuur:

» Gelijke opzet voor teksten (toelichtingen / besluiten en regels)

» Omgevingsplan ‘slechts’ regelding: 

• met korte motivering (toelichting / besluit)

• visies & beleidsstukken  in bijlage

» Blijf per onderwerp binnen de juridische grondslag 

» Elke vak-afdeling / persoon levert input zelf aan

» Maak je beleid dat ook regeling vergt  dan ook regeling

» Stem af met andere vak-afdelingen / regelingen 

 denk integraal, werk sectoraal

Omgevingsplan: Ons antwoord



“Denk integraal, werk horizontaal”



• Welstandsnota in de vorm van een bestemmingsplan 

• Alle dubbelbestemmingen en gebiedsaanduidingen en 

overige niet-Wro-zaken in één apart bestemmingsplan 

• Paraplu-plan met meerdere onderwerpen (meerdere 

paraplu’s in één). Zutphen, nog niet op RP

• Omgevingsplan Pilot Kamperzeedijk, bevat naast bouwen en 

gebruik ook regels over bomen, uitritten, waterafkoppeling 

• Welstand als toegevoegd hoofdstuk in regels en verbeelding

• Omgevingsplan, pilot te Nunspeet, op RP. En in eigen viewer

(allen, bij gebrek aan beter, met techniek op basis Rsro)

Omgevingsplan: dat kan vandaag

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/?tabFilter=JURIDISCH#!/marker/183175.50234875255/488405.1144938861/idn/NL.IMRO.0302.Welstandsnota2015-vg01/cs/172349.56745056206/458778.584834229/252573.4168260891
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/?tabFilter=JURIDISCH#!/marker/135906.7084105628/419083.49020753056/idn/NL.IMRO.0738.SP0002-GV01/cs/132520.81930660197/410306.90924068476/252573.4168260891
https://pilot.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/marker/196685.95084038784/512456.0009059035/idn/NL.IMRO.1896.BPKamperzeedijkO-0002/cs/196654.11657187322/512639.98425187776/2654.0827804913756
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/?tabFilter=JURIDISCH#!/marker/178702.82043711797/418011.98364218336/idn/NL.IMRO.0786.BPeekbonskooik-va01/cs/179076.21341402957/417951.92742911365/4934.43411755186
https://pilot.ruimtelijkeplannen.nl/viewer#!/marker/182768.4986348645/488595.5433961436/idn/NL.IMRO.0302.OPwoongebieden-VO03/cs/174886.36812969256/478709.9282140718/149451.72593259707
https://geodata.nunspeet.nl/Omgevingsplanviewer/?id=1




Huidig omgevingsrecht:

• Muzikanten in eigen kamer

• Afwijkende toon & ritme valt niet op

• Vraagt héél veel van dirigent

• Geen dirigent: valt niet meteen op

Nieuw omgevingsrecht:

• Allen in één concertzaal

• Afwijkende deuntjes . . . . 

• Vraagt veel van dirigent

• Geen dirigent: auw! 



Pauze



» Van ruimtelijke ordening naar fysieke leefomgeving

» Van een goede ruimtelijke ordening naar een evenwichtige 

toedeling van functies aan locaties

» Van bestemmingen naar functies

» Mogelijkheid van werken met open normen en beleidsregels

» Gebodsbepalingen en verplichtingen ook mogelijk

» Geen actualiseringsverplichting

» Per gemeente één (1) Omgevingsplan

» Alle bestemmingsplannen worden automatisch Omgevingsplan

» “Omgevingsplannen.nl” gaat ‘open’, maar is leeg

Formele aspecten Omgevingsplan



» Vaststellen door

• Gemeenteraad

• Kan (deels) gedelegeerd aan college (art. 2.8 Ow)

» Veranderen aanbrengen in het omgevingsplan door:

• Gemeenteraad 

• B&W voor zover gedelegeerd

• GS, bij projectbesluit, reactieve aanwijzing of 

voorbereidingsbesluit, de minister bij projectbesluit en 

voorbereidingsbesluit

• AbRvS bij vernietiging en zelf in de zaak voorzien

Formele aspecten Omgevingsplan



» Kennisgeving voornemen omgevingsplan (art. 16.29 Ow)

» Voorbereiding afdeling 3.4 Awb (art. 16.32 Ow). Zienswijzen 

door een ieder. (Nb. Kan niet op het ontwerp, als dat grondslag vindt in 

omgevingsverg. voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit (art. 16.31 Ow))

» Vaststelling door gemeenteraad (art. 2.8 Ow)

» Inwerkingtreding m.i.v. dag waarop 4 weken zijn verstreken na 

bekendmaking, tenzij anders is bepaald

» Beroep in eerste en enige aanleg bij AbRvS indiening VoVo heeft 

geen schorsende werking

Procedure Omgevingsplan



en dan nu de 
cultuuromslag



Cultuuromslag volgens de regering

» Ambtenaren en bestuurders moeten ‘de wil’ hebben om de 

fysieke leefomgeving integraal te benaderen

» Geen risicomijdend gedrag, verschuil je niet achter regels

» Er is ruimte voor privaat initiatief

» Er wordt een participatieve aanpak toegepast

(MvT Omgevingswet, p. 24 (33 962, nr. 3))



Instructieregels geeft indicatie over hardheid van de regel:

» Type 1:‘betrekken bij’. In de motivering moet aandacht worden 

geschonken aan het feit / de verwachting

» Type 2:‘rekening houden met’. De overheid kan zelfstandig een 

beslissing nemen over een onderwerp, en de instructieregel geeft 

de bandbreedte voor de beslissing. Gemotiveerd afwijken kan

» Type 3:‘in acht nemen’. De overheid móét aan die instructieregel 

voldoen

De instructieregel



Instructieregels

» Biedt ruimte (plicht?) voor lokale afweging 

» Afweging tússen sectorale belangen (zie MvT)

» Van groot belang bij te stellen omgevingswaarden

» Rijk geeft instructieregels welke ruimte lagere overheden krijgen. 

De instructieregel



“Zorgt een nieuwe wet voor snellere procedures, grotere 

inzichtelijkheid, voorspelbaarheid, gebruiksgemak, 

flexibiliteit, meer ruimte voor initiatieven, vertrouwen en  

minder regels ? “

Cultuuromslag: De vraag



Cultuuromslag    Deregulering

» Juridische procedures & technisch-formats zijn van belang. 

Maar dat zorgt nog niet voor deregulering

» Omgevingswet ≠ deregulering 

» Omgevingswet biedt wél extra ruimte, áls u daar voor kiest

» Deregulering* moet u zelf doen. En dat geldt ook voor het 

gebruiksgemak, de inzichtelijkheid etc. etc. 

» Omgevingswet biedt wel een mooie kans / startpunt

* : minder regels, nuttige regels, helder opgeschreven etc. 



. . . er was nog iets met deregulering

Dereguleer     &    Structureer

Cultuur            Instrumenten



Afwegen in plaats van afvinken

» Streef de hoogste omgevingskwaliteit na

» Géén enkel deelaspect is leidend:

• zet niet overal alle registers open 

• leg niet op elk deelaspect de lat overal hoog 

» Hoogst haalbare omgevingskwaliteit = afwegen

» Afwegen = schipperen / keuzes maken



Gaat het om elk deelaspect? Of de omgevingskwaliteit

•Rapport project X:

•Functioneel 9 √

•Parkeren 6 √

•Bouwmassa 7 √

•Architectuur 8 √

•Cultuur 8 √

•Geluid 5 √

•Externe veiligheid 6 √

•Bomen 5 √

•Milieuzonering 6 √

•Water 8 √

•Rapport project X:

•Functioneel 9 √ 

•Parkeren 6 √

•Bouwmassa 7 √

•Architectuur 8 √

•Cultuur 8 √

•Geluid 5 √

•Externe veiligheid 6 √

•Bomen 5 √

•Milieuzonering 6 √

•Water 8 √

Afvinken? Afwegen!



Project

Project

Afgevinkt Afgewogen






