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Inhoud presentatie

• Deel I: wettelijk stelsel Omgevingswet

- aanleiding, invoering, kerninstrumenten, 
uitvoeringsbesluiten en 

aanvullingswetgeving

• Deel II: betekenis voor de praktijk 

- bouwomgevingsvergunning en afwijkend 
gebruik, milieunormen, gebruiksmelding, 
participatie, handhaving, overgangsrecht 
grondexploitatie, dso



Eenvoudiger wetgeving in vier stappen

Van 26 wetten naar 1 
wet

Van 5000 naar 350 
wetsartikelen

Van 240 naar 14 
regelingen

Van centraal naar 
lokaal bepaald



Doelen van de Omgevingswet

Vergroten 
afwegingsruimte

Inzicht in wat wel en 
niet kan

Snellere 
besluitvorming

Integrale 
benadering 

leefomgeving



Eenvoudiger beter?

(recente) opiniestukken: ‘Stop de Omgevingswet’

‘Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald’?



Stelselherziening



(Geplande) invoering per 1-1-2021 (?)



Invoering Omgevingswet

• Invoeringswet + diverse Aanvullingswetten op 11 
februari 2020 aangenomen door Eerste Kamer;

• uiterlijk eind juni 2020: vaststelling Invoeringswet om 
invoeringsdatum 1-1-2021 te kunnen halen; 
afhankelijk van gereed komen DSO (Digitaal Stelsel 
Omgevingswet)



Wat valt straks onder de Omgevingswet?
Kernbegrip: de ‘fysieke leefomgeving’ 

o.a.: ruimte, wonen, bodem, infrastructuur, milieu, 
externe veiligheid, water/systemen, natuur, lucht, 
landschappen, vervoer (parkeren), cultureel- en 
werelderfgoed

maar ook: gezondheid, economie, grond(-eigendom), 
participatie



Kerninstrumenten



Omgevingsplan (bestemmingsplan+)



Bestemmingsplan Omgevingsplan

Ruimtelijke ordening Fysieke leefomgeving

Toelatingsplanologie Meerdere vormen

Vooral verboden, beperkt normen Ruimte voor open normen en geboden

Primair een plan Meer een verordening

Planhorizon (10 jaar) Geen planhorizon

Standaard eerbiedigend overgangsrecht Geen standaard overgangsrecht

Uitvoerbaarheidseis Beperkte uitvoerbaarheidseis

Bestemmingsplan vs. omgevingsplan

Basisgids Omgevingswet, versie 1.0: 
Presentatiematerialen



Van rechtswege 1 Omgevingsplan



De Omgevingswet stelt een vergunningverplicht voor een:

Bouwactiviteit
Lozingsactiviteit op oppervlaktewater of 
zuiveringtechnisch werk

Afwijkactiviteit Wateronttrekkingsactiviteit

Rijksmonumentenactiviteit Mijnbouwactiviteit

Ontgrondingsactiviteit Beperkingen gebiedactiviteit

Stortingsactiviteit op zee Natura 2000-activiteit

Brandveilig gebruiksactiviteit Flora- en fauna-activiteit

Milieubelastende activiteit

De omgevingsvergunning

Basisgids Omgevingswet, versie 1.0: 
Presentatiematerialen

Sheet 62



• reguliere procedure is uitgangspunt (Awb)
• lex silencio positivo (lsp) afgeschaft
• ‘onlosmakelijkheid’ afgeschaft
• Vvgb afgeschaft (advies/instemming?)
• op aanvrager rust verplichting tot participatie

• Uitgebreide procedure nog maar beperkt van toepassing:
- rijksmomumenten
- milieubelastende activiteiten
- lozingsactiviteiten

Procedure omgevingsvergunning

Basisgids Omgevingswet, versie 1.0: 
Presentatiematerialen





Uitvoeringsbesluiten (AMvB’s)

Syllabus pag.11





Omgevingsregeling





Aanvullingswetten

• Bodem 

• Geluid 

• Natuur 

• Grondeigendom



Aanvullingsregelingen en besluiten

Aanvullingsregeling grondeigendom (omgevingsregeling)

Aanvullingsbesluit geluid (BKL)

Aanvullingsbesluit bodem (BKL)



Invoeringswetgeving

• Invoeringswet

• Invoeringsbesluit/ o.a. ‘Bruidsschat’

• Invoeringsregeling





Deel II: betekenis voor de praktijk 



Concrete ontwikkelingen 
1.Functie toedelen (in Omgevingsplan) aan de locatie en daarbij regels 

stellen voor die functie. De (oude) bestemming en de daaraan 
verbonden regels komt te vervallen

2.Verlenen van een omgevingsvergunning voor een 
omgevingsplanactiviteit (vgl. thans de buitenplanse
omgevingsvergunnning voor planologisch strijdig gebruik)

N.B: in beide gevallen moet worden voldaan aan de regels van de Ow 
en daarbij behorende AMvB’s. 



Omgevingsplanactiviteit (Invoeringswet)
• Activiteiten die in het omgevingsplan 

vergunningplichtig zijn gesteld (binnenplanse
omgevingsplanactiviteit)

• Activiteiten die in strijd zijn met het omgevingsplan 
(buitenplanse omgevingsplanactiviteit)





Procedure 
• Hoofdregel: reguliere voorbereidingsprocedure (8 + 6 

wkn)

• Geen fatale termijn (dus geen fictieve vergunning)

• Wel: Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

• Soms: adviesrecht gemeenteraad 

• Op basis van ‘lijst met gevallen’ (vastgesteld door de 
Raad)

• Nu: verklaring van geen bedenkingen (Vvgb) tenzij de 
Raad aangeeft dat verklaring niet nodig is 



Omgevingsvergunning Bouwen
Omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten wordt opgesplitst 
in:

• - vergunningplicht voor ‘technische bouwactiviteit’

• - vergunningplicht op grond van het omgevingsplan (opa)

• Regels voor technische bouwactiviteit in Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl): vergunningplicht alleen voor bouwwerken 
met zwaarder risicoprofiel

• Omgevingsplanactiviteit bestaande uit een bouwactiviteit

• - omgevingsplan bepaalt of vergunning vereist is

• - ‘verplicht’ vergunningsvrij d.m.v. instructieregel (Bkl)?





Vergunningvrij bouwen



Omgevingsvergunning Milieu
• Kernbegrip voor vergunningsplicht is (milieubelastende) “activiteit”

• Vervangt “inrichtingenbegrip” (huidige) Wet milieubeheer 

• Nu één inrichting, straks één activiteit (milieu)

• Vergunningplicht zwaarde bedrijven (Seveso-inrichting of RIE-installatie) + 
activiteiten die technisch, milieuhygiënisch samenhangen of functioneel 
ondersteunen

• Uitgangspunt: “decentraal, tenzij” 

• Activiteiten waar BBT doorslaggevend is staan in Besluit activiteiten leefomgeving 
(Bal): vergunningplicht

• Activiteiten waar locatiekeuze doorslag geeft: Omgevingsplan 



Relatie omgevingsplan/vergunning
• Omgevingsplan kan maatwerkregels bevatten: 

- afwijkingen (rijks) regels (Bal) 

- invulling van specifieke zorgplicht/ belangen 
activiteiten (Bal) 

- regels voor geluid, geur en externe veiligheid 

- regels over gebruiksruimte 

• ‘Lichte koppeling’ vergunning met omgevingsplan: 

- bij het beoordelen van een vergunningaanvraag 
wordt het omgevingsplan betrokken (Besluit 
kwaliteit leefomgeving (Bkl)

• Omgevingsplan moet (minimaal) voldoen aan de 
instructieregels van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) en 
de provinciale omgevingsverordening;



• Nu: versnipperd en inefficiënt verdeeld: problemen

• Straks: Omgevingsplan wordt het centrale instrument 
voor verdeling

• Beleidsvrijheid gemeenteraad Keuzes 
hangen af van:

- de uitgangssituatie in een gebied; 

- de gebiedsopgave; en

- de planologische strategie.

Gebruiksruimte Omgevingsplan





Gebruiksmelding

• Nu: Bouwbesluit (2012)

• Straks: Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

• Minder snel een gebruiksmelding vereist

• Alleen nog een meldingsplicht (geen vergunningplicht meer)

• Maatwerkregel in omgevingsplan mogelijk



Participatie
• Doel: groter draagvlak besluitvorming

• Onderdeel van de aanvraag

• Verplichte participatie (buitenplanse opa/omgevingsplan) 

• Aanvullen aanvraag, anders: buiten behandeling

• Vormvrij (regeling omgevingsplan)

• Wettelijke mogelijkheden van zienswijze, bezwaar en 
beroep blijven bestaan

• Voorschot: uitspraak Raad van State 18 december 2019
(ECLI:NL:RVS:2019:4209) 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2019:4209


Handhaving

• Behoud bestaande handhavingsinstrumenten

• Verschuiving van vergunningverlening (vooraf) naar handhaving 
(achteraf)

• Beperken risico: (onverplichte) vergunningaanvraag 

• Let op ‘Knip’ in omgevingsvergunning bouwen

• Tevens bestuursdwangbevoegdheid instemmend bestuursorgaan 
en/of Minister IenM

• Uitbreiding reikwijdte bestuurlijke boete

• Aanwijzen toezichthouders (geen ambtenaren)



Algemene en specifieke zorgplichten 
• Nu: alleen een zorgplicht voor veiligheid bouwwerken

• Straks: algemene zorgplicht voor eenieder: ‘voldoende zorg 
voor de fysieke leefomgeving’

• Echter: geen handhaving tegen elke activiteit die nadelige 
gevolgen kan hebben voor de fysieke leefomgeving

• Algemene zorgplicht geldt niet indien:

- (uitputtende) regels of voorschriften voor 
activiteit 

- specifieke zorgplicht (bijvoorbeeld Bbl: 
bestaande bouwwerken en/of nieuwbouw)

• Specifieke zorgplicht geldt alleen voor diegene tot wie deze is 
gericht (bijvoorbeeld: initiatiefnemer)

• In dat geval: nog wel algemene zorgplicht voor derden



Overgangsrecht
• Vanaf 1-1-2021: alle ruimtelijke plannen in Omgevingsplan

• ontwerp ruimtelijk plan ter inzage voor 1-1-2021: oude (huidige) 
recht blijft van toepassing tot inwerkingtreding plan 

• Na inwerkingtreding: onderdeel omgevingsplan (tijdelijk deel) 

• Na vernietiging door bestuursrechter: oude planregel ‘herleeft’ en 
wordt onderdeel van (oud) tijdelijk deel

• Omgevingsvergunning: moment aanvraag

• Besluit genomen voor 1-1-2021: oude recht

• Ontwerpbesluit ter inzage voor 1-1-2021: oude recht totdat besluit 
onherroepelijk is



Grondexploitatie
• Wetsvoorstel Aanvullingswet Grondeigendom (17-10-2019 aangenomen 

door Tweede Kamer)

• nieuw: 

- stelselherziening onteigeningsprocedure

- uitzondering op aanbiedingsplicht bij vestigen 
voorkeursrecht

- mogelijkheid stedelijke kavelruil 

- kostenverhaal organische 
gebiedsontwikkeling

• oud/bestaand:

- verplicht kostenverhaal (aanwijzing 
kostensoorten) tenzij grond in eigendom/erfpacht 

gemeente

publiekrechtelijk: via omgevingsplan

privaatrechtelijk: via anterieure overeenkomst



Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)
• Alle gemeenten aangesloten op 1-1-2021?

• Punt van zorg EK bij behandeling Invoeringswet

• 1 digitaal loket

• Vervanging van: Omgevingsloket online (Olo), 
Activiteiten Internetmodule (Aim) en  
ruimtelijkeplannen.nl

• Vanaf 2024 DSO (pas) volledig ingericht

• Omgevingsvergunning (nog) niet verplicht digitaal 
beschikbaar





Handige tools/sites:

• https://www.omgevingswetportaal.nl/

• http://procedurewijzer.nl/

• https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/

https://www.omgevingswetportaal.nl/
http://procedurewijzer.nl/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/participatieomgevingswet/


Vragen?

• Angélique Claassen
mob: 06 - 50 104 69
E: a.claassen@vastgoed-advocaten.nl

• Lucienne Hoenselaar
Mob: 06 - 302 801 04
E: l.hoenselaar@vastgoed-advocaten.nl

mailto:a.claassen@vastgoed-advocaten.nl
mailto:l.hoenselaar@vastgoed-advocaten.nl

