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De Omgevingswet 
komt er aan
  wat betekent dat? 



Waarom willen we 
de omgevingswet?



a.  meer invloed voor inwoners en ondernemers

b.  uitbreiding decentralisatie

c.  overheden werken nauwer in ketens samen 

d. ontwikkeling integrale visies en inrichting integrale processen

e.  forse slag digitalisering

f.  vergroten transparantie en voorspelbaarheid overheid

g.  doorontwikkeling van dienstverlening door andere interactie met initiatiefnemers

h.  verschuiving van reactieve toetsing naar proactieve samenwerking

Waarom is dit (bestuurlijk) gewenst?
??



a.  bestuurlijke keuzes maken vanuit eigen visie en betere onderbouwing van die keuzes

b.  integraal, transparanter en zaakgericht werken

c.  snellere en betere besluitvorming

d. verbetering samenwerking met ketenpartners

e.  gewenste verschuivingen in processen  

 (ruimtelijke planning, vergunningverlening, toezicht en handhaving)

Dit leidt tot



Thema’s Omgevingswet

Waarborgen van de veiligheid
• Externe veiligheid
• Tunnelveiligheid
• Sociale veiligheid
• Brandveiligheid/bereikbaarheid/zelfredzaamheid
• Radarverstoringsgebieden

Beschermen van de gezondheid  
en voorkomen van hinder
• Omgevingslawaai
• Luchtkwaliteit
• Geur
• Licht
• Trillingen
• Bodemkwaliteit
• Magneetvelden
  
Beschermen van landschappelijke  
of stedenbouwkundige waarden
• Stedenbouw
• Welstand
• Archeologie
• Cultureel erfgoed
• Openbare ruimte

Natuurbescherming en natuurbeheer
• Natuur
• Duurzaamheid
• Natuurlijke hulpbronnen
 
Water
• Stedelijk afvalwater
• Grondwater
• Oppervlaktewater
• Hemelwater
• Waterveiligheid
  
Programma
• Wonen
• Economie
• Maatschappelijke voorzieningen
• Militaire gebouwen
• Evenementen
  
Infrastructuur
• Functionele infrastructuur
• Verkeer
• Ondergrondse infrastructuur



Een vernieuwend stelsel van instrumenten die met elkaar samenhangen, gebundeld in een Omgevingswet. Voor een  

inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijk te gebruiken omgevingsrecht. Die samenhang in beleid, besluitvorming en regel-

geving mogelijk maakt. Ondersteund door een actieve en flexibele overheid en een snellere en betere besluitvorming.

HET NIEUWE OMGEVINGSSTELSEL
De 4 verbeteringen

 

eco

4. Besluitvorming
Snellere en betere besluitvorming bij projecten 
in de fysieke leefomgeving. Met verplichte  
burgerparticipatie bij grote projecten.

3. Actieve aanpak
Een actieve en flexibele aanpak vergroot 
de bestuurlijke afwegingsruimte bij  
het bereiken van doelen in de fysieke 
leefomgeving. 

2. Leefomgeving centraal
Een integraal en samenhangend beleid, 
besluitvorming en regelgeving voor de 
fysieke leefomgeving.

1. Omgevingsrecht
Een inzichtelijker en voorspelbaarder
omgevingsrecht met een groter  
gebruiksgemak.

Grote projecten Kleine projecten



OMGEVINGSWET
De 6 instrumenten

1. Omgevingsvisie
Strategische en integrale 
langetermijnvisie op de fysieke 
leefomgeving. Verplicht voor rijk 
en provincie, voor gemeente.

2. Programma’s
Programma’s maken de doelen 
van de omgevingsvisie concreet. 
Indien nodig met een program-
matische aanpak.

3. Decentrale regels
Elk bestuursorgaan heeft een 
gebiedsdekkende regeling met 
alle regels voor de fysieke 
leefomgeving

4. Algemene rijksregels
Algemene rijksregels voor 
activiteiten beschermen de 
leefomgeving. Initiatiefnemers 
weten hierdoor vooraf wat de 
mogelijkheden zijn en hoeven 
geen vergunning aan te vragen.

5. Omgevingsvergunning
Een omgevingsvergunning is  
alleen nodig als de algemene 
rijksregels niet volstaan.  
Deze kan worden aangevraagd  
bij één loket.

6. Projectbesluit
Een projectbesluit is nodig voor 
ingrijpende en ingewikkelde 
projecten waarbij een publiek 
belang speelt.



 

In een omgevingsvisie staan de ontwikkelingen en ambities voor een grondgebied. Daarbij rekening houdend met onderwer-

pen als bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur en cultureel erfgoed. De visie 

is geen gedetailleerd plan maar toont de hoofdlijnen voor het langetermijnbeleid. Het Rijk, de provincies en gemeenten zijn 

verplicht een omgevingsvisie te maken.

INSTRUMENTEN
Omgevingsvisie

Nu
De huidige wet- en regelgeving voor de fysieke 
leefomgeving is versnipperd en verspreid over 
verplichte sectorale beleidsplannen. Het overzicht 
ontbreekt daardoor en soms botsen de plannen.

Straks
De integrale omgevingsvisie zorgt voor samenhang. 
Het geeft ook aan wat het verantwoordelijke 
bestuursorgaan zelf doet en wat de verantwoor-
delijkheid van anderen is.

Voordelen
Een bestuursorgaan kan met de 
omgevingsvisie duidelijke keuzes 
maken en zo invloed uitoefenen  
op een goede fysieke leefomgeving. 
De inzichtelijkheid en voorspelbaar-
heid voor ondernemers en burgers 
neemt er door toe.

Participatie
Door direct betrokkenen bij de 
realisatie van de omgevingsvisie te 
betrekken, is alle kennis beschikbaar, 
komen alle belangen van meet af  
aan op tafel en ontstaat er draagvlak.

Vorm
Een omgevingsvisie bevat de
hoofdlijnen van het integrale beleid 
voor de fysieke leefomgeving.  
Er zijn verder geen vormvereisten.

Inzicht en samenhang  
door integrale afwegingen

Milieubeleidsplan

Waterplan

Structuurvisie

Verkeer- en 
vervoersplan

Natuurbeleidsplan



OMGEVINGSWET
Het omgevingsplan

1
document

Het gemeentelijk omgevingsplan geldt integraal en is gebiedsdekkend. 

Het geeft alle regels voor de fysieke leefomgeving.

1. Nu in het bestemmingsplan
Verschillende bestemmingsplannen voor verschillende 
deelgebieden in een gemeente met allerlei verordeningen. 
Initiatiefnemer heeft onvoldoende overzicht in de vele regels.

2. Straks in het omgevingsplan
Alle regels voor fysieke leefomgeving in één overzichtelijk 
document. Initiatiefnemer ziet precies welke regels er voor 
hem gelden op het gebied van fysieke leefomgeving.

Monumenten-
verordening

Ligplaatsen-
verordening

Verordening voor
in- en uitritten Algemeen plaatselijke

verordening

Kapvergunning

Reclameverordening

Voordelen
• Meer bestuurlijke afwegings-

ruimte om lokaal de fysieke 
leefomgeving te beheren en 
te ontwikkelen.

• Overzichtelijk: alle regels 
voor fysieke leefomgeving  
in één document.

• Digitaal inzichtelijk: alle 
regels per perceel of adres  
bij elkaar en altijd actueel.

• Meer mogelijkheden om 
ruimte te bieden voor  
nieuwe initiatieven.

• Minder bestuurlijke en 
onderzoekslasten door 
fasering. Bepalend is nu of 
(omgevingsplan) en hoe 
(omgevingsvergunning)  
een activiteit plaatsvindt.



.

 

De Omgevingswet houdt rekening met regionale verscheidenheid en geeft 

meer ruimte voor eigen afwegingen. Hierdoor kunnen gemeenten en 

provincies lastige lokale vraagstukken die zijn vastgelopen op landelijke 

normen, weer vlot trekken. En daarmee zorgen voor lokaal maatwerk.

F L E X I B I L I T E I T E N A F W E G I N G S R U I MTE
Meer ruimte voor gemeenten en provincies

Meer ruimte bij

Ruimte blijft even groot bij

Omgevingsveiligheid

Erfgoed

Waterkwaliteit

Lucht
Geluid

Natuur*

Bodem*

Waterveiligheid

Ruimtelijke
belangen

* De mogelijkheden voor
 verruiming zijn in onderzoek.
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In de Omgevingswet is brede participatie een belangrijke voorwaarde voor snellere en betere plan- en besluitvorming.  

Door eerst gezamenlijk naar kansrijke oplossingen te zoeken en pas dan gedetailleerd onderzoek naar het gekozen  

alternatief te doen. Participatie is verplicht bij een projectbesluit. Overheden moeten bij het vaststellen van omgevingsvisies, 

omgevingsplannen en programma’s aangeven hoe ze burgers, bedrijven en belanghebbenden hebben betrokken.

OMGEVINGSWET
Brede participatie bij de start levert betere plan- en  
besluitvorming op

Opgave
Wat is het probleem 

waarvoor een oplossing

moet komen?

Opgave
Wat is het probleem

waarvoor een oplossing

moet komen?

Oplossing
Gedetailleerde studies

van verschillende

oplossingsrichtingen.

Participatie
Wie hebben belangen

in het gebied en

kunnen meedenken?

Inspraak
De oplossing is een voldongen feit. Hierdoor 

ontstaat sneller verzet bij bewoners. Zij grijpen  

alles aan om het plan tegen te houden.

Besluit met

veel bezwaar

en beroep

Gedragen 

besluiten

Alternatieven
Welke alternatieven zijn er en welke  

levert het meeste voordeel of minste  

nadeel op voor belanghebbenden?

Voordelen
• Meer draagvlak
• Minder onder-

zoekslasten
• Gebruikmaken 

van beschikbare 
expertise

• Tijd- en kosten-
besparing 
mogelijk

Nu Straks



Wat is  
randvoorwaardelijk?



OMGEVINGSWET
Digitale ondersteuning Omgevings-
wet maakt informatie over  
de leefomgeving toegankelijker 

 

Nu
Vaak kennen voorzieningen en gegevens-
bestanden weinig samenhang en is  
de aansturing en financiering ervan niet 
eenduidig georganiseerd. Veel gegevens 
zijn niet geschikt, betrouwbaar en 
bruikbaar genoeg voor initiatiefnemers.

Straks
Met één klik op de kaart vindt men  
alle beschikbare informatie over de van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving en  
de fysieke omgevingskwaliteit ter plaatse. 
Er is alleen gericht aanvullend onderzoek 
nodig om een besluit te kunnen nemen.

Voordelen
• Eenduidige informatie
• Versnelling in procedures
• Minder onderzoek nodig  

bij aanvragen
• Meer kwaliteit en samenhang  

in de gegevensvoorziening

2018
Een deel van de informatie 
voor de digitale ondersteuning 
van de wet is op orde.

1 digitaal loket
Ruimte

Lucht

Bouw

Natuur

Geluid

Bodem

Water

Cultureel erfgoed

Externe veiligheid

2024
Alle informatie is op 
orde voor de digitale 
ondersteuning van
de Omgevingswet.

Om integrale besluitvorming in de Omgevingswet mogelijk te 

maken, moeten goede en samenhangende gegevens beschik-

baar zijn. De digitale ondersteuning van de Omgevingswet 

zorgt ervoor dat alle informatie over de fysieke leefomgeving 

met één klik op de kaart van Nederland te vinden is.



Stand van zaken



De wet 

• Instemming Tweede Kamer 1 juli 2015 

• Instemming Eerste Kamer 15 maart

• Tegelijkertijd uitwerking van AMvB & aanvullende wetten 

Bestuurlijk Akkoord 

• Bestuursakkoord vastgesteld 1 juli 2015 door de koepels en het Rijk.

• Gesprekken tweede akkoord (financiën)

• Specifieke gesprekken 

• Provinciaal niveau: slim samenwerken

Stand van Zaken



Impact



Wat betekent het 
voor de gemeente?



 

Bestuurlijke
afwegingsruimte  
& maatwerk

Digitalisering

Handhaving &  
vergunningverlening

Onderzoekslasten Integraal beleid  
& programma’s

 (regionale)
Samenwerking

Financiën
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PROCESAANPAK IMPLEMENTATIE OMGEVINGSWET

FASE 1 FASE 2

INRICHTEN
regieteam
raamwerk

actorenanalyse

wat:

opdracht fase 1
&

actorenanalyse

wat:

nulmeting
bevindingenrapport

wat:

varianten
minimale & maximale

variant

wat:

variant keuze

wat:

benoemen deelprojecten
&

opdracht fase 2

REGIETEAM REGIETEAM REGIETEAM REGIETEAM REGIETEAM REGIETEAM

VISIE & STRATEGIE CONSULTATIE
raad

externe partijen

INVENTARISATIE
processen
producten
organisatie

Bestuurders

Managers

Strategen

College B&W

Gemeenteraad

Externe partijen

Burgers

Beleidsmedewerkers
- Samenleving

- Ruimte
- Veiligheid

- KCC
- HRM

FEBRUARI MAART MEI JUNI AUGUSTUS/SEPTEMBER

VERVOLGPROCES

inhoud

proces

cultuur

ICT
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Aanpak in Delft



Wat
Strategische visie en de uitwerking daarvan

Wie
TU, OVG ontwikkelaar, Amvest, Woningbouwcorporatie, MKB, bewoners

Wat
Afstemmen, borgen integraliteit , uitwisselen kennis en ervaring

Wie
HHD, ODH, Veiligheidsregio, Provincie, andere gemeenten, VNG

Samenwerking andere partijen



• Werkgroep

• Interactieve raadssessies

• Externe oriëntatie

• Etc.

Traject met de raad



Bevindingen rapport Impactanalyse 2de kwartaal 2016

Strategie in concept 

Opbouwen netwerk 2de kwartaal

Consultatie gemeenteraad en externe partijen 2de kwartaal

Afronden strategie                                                       3de kwartaal 2016

Start fase 2 met deelprojecten (waaronder Plan van aanpak  

Omgevingsvisie, ICT, consequenties producten en werkprocessen) 3de kwartaal 2016

Vaststellen Omgevingsvisie 4de kwartaal 2017 

Planning (onder voorbehoud)



• Hoe wilt u betrokken worden bij de omgevingswet?

• Welke werkvorm past daarbij?

• Heeft u tips & tops?

Vragen aan de raad

?




