Bijlage: Omgevingswet
In het regeerakkoord ‘Vrijheid en Verantwoordelijkheid’ (2010) kondigde
het kabinet-Rutte I voorstellen aan tot bundeling, vereenvoudiging,
modernisering en versobering van het omgevingsrecht in brede zin.
Aanleiding voor deze transitie naar de Omgevingswet ligt in de complexiteit
van het huidige omgevingsrecht en in het gebrek aan inhoudelijke
samenhang ervan. Omvorming naar één nieuwe wet is gericht op
vereenvoudiging en meer transparantie voor burgers en organisaties.
Volgens planning treedt de wet in 2018 in werking.

Waarom de Omgevingswet
Voor invoering van de Omgevingswet zijn een aantal redenen. Ten eerste moet het omgevingsrecht ‘eenvoudiger,
efficiënter en beter’ worden. Wetten zijn in het verleden
vaak sectoraal opgesteld (Mijnwet, Waterwet, etc.) en
steeds aangepast aan maatschappelijke ontwikkelingen. Hierdoor is een complex stelsel van regels ontstaan
en kunnen procedures lang duren en veel geld kosten.
Daarom wordt een groot aantal wetten en regels - in zijn
geheel of gedeeltelijk - opgenomen in de Omgevingswet.
Het idee is dat projecten in samenhang en gebiedsgericht
kunnen worden bekeken, waardoor meer overzicht en
minder onzekerheid ontstaat.
Ten tweede richt de Omgevingswet zich op ‘zekerheid en
dynamiek’. Het huidige omgevingsrecht is doorgeslagen in
het beschermen van de burger. Deze nadruk op zekerheid
en risico mijding leidt tot het onnodig dichttimmeren van
projecten, wat ten koste gaat van ruimte voor innovatieve ontwikkelingen en initiatieven. Bescherming van
de burger is nog steeds een belangrijk streven, maar de
Omgevingswet moet burgers, organisaties en overheden stimuleren om samen initiatieven en activiteiten te
ontplooien – in plaats van nadruk te leggen op het mijden
van risico’s.

De derde reden is dat de wet meer ‘ruimte voor duurzame
ontwikkelingen’ mogelijk dient te maken. Dit zal leiden tot
onder meer een schoon milieu, duurzame energievoorziening en een meer innovatieve en dynamische economie.
Daarnaast wordt rekening gehouden met ‘regionale
verschillen’, waarin sommige gebieden zullen groeien en
andere zullen krimpen. Te vaak domineren nu regels van
het Rijk waarop geen regionale en lokale uitzonderingen
mogelijk zijn.
In de ruimtelijke ordening wordt doorgaans gekeken
vanuit (bescherming van) één deelbelang, wat ook bij
de uitvoering een grote rol speelt. Hierdoor ontstaat een
defensieve en niet-actieve cultuur van ruimtelijke ontwikkeling. De nieuwe wet wil om deze reden een ‘actieve en
kwalitatief goede uitvoering’ bewerkstelligen, en zij moet
uitnodigen tot samenhangende beoordeling van projecten
en tot samenwerking in de uitvoering.

Minister Melanie Schultz van Haegen geeft uitleg over veranderingen in de Omgevingswet. Bron: Twitter/Rolinde Weide
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Doelstellingen Omgevingswet
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Zeer complex en versnipperd
landschap van wetten..
eindeloze procedures die
veel geld en tijd kosten.

Hier wil het Rijk naartoe..

2. Zekerheid én
dynamiek

3. Ruimte voor
duurzame ontwikkeling

4. Ruimte voor
regionale verschillen

€
Richt zich voornamelijk op zekerheid.
Projecten worden onnodig ‘dichtgetimmerd’ en er is daardoor (te) weinig ruimte
voor inovatieve ontwikkelingen en
initiatieven.

Het huidige omgevingsrecht is niet
ingesteld op het toewerken naar een
schoon milieu, duurzame energie voorziening, een innovatieve en duurzame
economie.

Omgevingsrecht heeft nog teveel een
algemene insteek en wordt
gedomineerd door regels vanuit het
Rijk, waarop geen regionale of lokale
uitzonderingen mogelijk zijn.

Regelgeving gebaseerd op het
beschermen van deelbelangen die bij de
uitvoeringen een belangrijke rol spelen. Te
vaak wordt er geisoleerd gekeken naar 1
belang, en bij samenwerking zijn er veel
bestuurders betrokken.

Gemeenten en provincies krijgen meer
ruimte om hun eigen beleid te voeren,
eigen afwegingen te maken en
beslissingen te nemen.

Moet uitnodigen tot het in samenhang
beoordelen van projecten en tot
samenwerking in de uitvoering.
Bestuurders moeten worden geprikkeld om hun kennis en kunde samen te
voegen m.b.v transparante en doelmatige procedures.

Omgeving
s
Wet

€
Regelgeving wordt voorspelbaar,
betaalbaar en transparant..
Burgers en bedrijven worden vanaf het
begin van het proces betrokken.

Moet de mogelijkheid bieden voor
eigen afwegingen en besluiten.

Het moet makkelijker worden om
innovatieve, duurzame initiatieven en
activiteiten te ontplooien.

Afbeelding door OOT, gebaseerd op: Beter in Balans. Omgevingswet: ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit. (April 2013)
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5. Naar een actieve en
kwalitatief goede uitvoering
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Kerninstrumenten Omgevingswet
Structuurvisie/ Streekplan
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De Omgevingswet kent zes kerninstrumenten (zie schema
rechts), die op de volgende pagina’s worden beschreven.
Hiernaast bevat zij ondersteunende instrumenten die
nodig zijn om besluiten te nemen en uit te voeren, zoals
regelingen voor toezicht en handhaving.
Milieubeleidsplan
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Kerninstrumenten Omgevingswet

Kerninstrument 1 - omgevingsvisie
De omgevingvisie probeert de samenhang van beleid voor
de fysieke leefomgeving te bevorderen. Hierdoor wordt
visievorming op verschillende (sectorale) terreinen – water, milieu, natuur, gebruik van natuurlijke hulpbronnen,
cultureel erfgoed, en verkeer en vervoer – samengevoegd
en met elkaar verbonden.
Het wetsvoorstel schrijft voor dat Rijk en provincie verplicht zijn tot het opstellen van een omgevingsvisie; voor
gemeenten is dit facultatief. De omgevingsvisie komt in
plaats van de structuurvisie, de relevante delen van de
natuurvisie, verkeer- en vervoersplannen, strategische
gedeelten van nationale en provinciale waterplannen
en milieubeleidsplannen. Het integrale karakter moet
voorspelbaar maken hoe de betreffende overheid haar
bevoegdheden en wettelijk instrumentarium wil inzetten.
Kerninstrument 2 - plan of programma
Het plan of programma maakt de omgevingsvisie
concreet. Deze concrete maatregelen staan nu in de
uitvoeringsparagrafen van strategische plannen en
structuurvisies. Hierin staat aangegeven hoe normen
en gebiedsgerichte doelstellingen gehaald worden. Het
programma of plan dient niet alleen een reeks van (economische) projecten te bevatten, maar ook maatregelen
om beleidsdoelen te bereiken. Opgenomen projecten
kunnen bijvoorbeeld van start gaan omdat aannemelijk is
gemaakt dat een aanvankelijke overschrijding van normen
elders in het programma wordt gecompenseerd of op een
vastgesteld later moment zal worden teruggedrongen.
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Provincie
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Kerninstrumenten Omgevingswet

GEMEENTE

GEMEENTE

Kerninstrument 3 - decentrale regels

Gebied

•
•

Punt

Perceel

Waterschapsverordening
De huidige verordening ter uitvoering van de waterbeheertaken (‘de keur’ ) staat vol gebods- en verbodsbepalingen die zich richten op onderhoudsplichtigen en
diegenen die handelingen in watersystemen uitvoeren.
De waterschapsverordening wordt digitaal vastgesteld en
ontsloten, waardoor de regels beter en directer kenbaar
worden gemaakt voor burgers en bedrijven.
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Perceelregels
Puntregels
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Eisen
Welstand

De toedeling van functies aan locaties en locatiegebonden regels
Regels die afwijken van functies aan locaties en locatiegebonden regels
Regels die afwijken van algemene rijksregels

Provinciale omgevingsverordening
Bundeling van de provinciale milieuverordening, planologische verordening, ontgrondingenverordening,
landschapsverordening en grondwaterverordening. De
provinciale omgevingsverordening richt zich voornamelijk
op de inhoud en op instructieregels voor waterschappen
en gemeenten.

Gebiedsregels

Buurt

Gemeentelijk omgevingsplan
In het gemeentelijk omgevingsplan worden de gemeentelijke regels voor de leefomgeving – bestemmingsplannen,
beheersverordeningen en omgevingsrechtelijke delen van
andere verordeningen – logisch en samenhangend gebundeld. In het gemeentelijk omgevingsplan staan:
•
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Kerninstrumenten Omgevingswet

Algemene Rijksregels
Maatwerk mogelijk door:
Regionaal aanvullende of
afwijkende regels

Kerninstrument 4 – algemene rijksregels
Ook het Rijk stelt regels op ten aanzien van de leefomgeving. Deze algemene regels voorkomen dat burgers
en ondernemers in de vergunningenprocedure telkens
individueel toestemming moeten vragen aan de overheid.
Maatwerk bij rijksregels kan toegepast worden door andere overheden of individuen aanvullende of afwijkende regels op te laten stellen. Tevens bevat het wetsvoorstel een
generieke gelijkwaardigheidbepaling. Op grond hiervan
kunnen andere maatregelen worden toegestaan indien
hiermee hetzelfde doel wordt bereikt.

Individueel aanvullende of
afwijkende regels

Generieke gelijkwaardigheidsbepaling;

1 loket

Wabo:
Kerninstrument 5 - omgevingsvergunning
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
bundelde een groot aantal (circa 25) vergunningen, ontheffingen en meldingen (‘toestemmingen’) tot één omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning zoals in de
Omgevingswet zal een uitbreiding en verbreding hiervan
zijn. Uitgangspunt van de Omgevingswet is zoveel mogelijk te volstaan met het stellen van algemene rijksregels,
waardoor een vergunning niet altijd nodig is.
Kerninstrument 6 - projectbesluit
Doel van het projectbesluit is om als Rijk, provincie of waterschap slagvaardig te kunnen inspelen op ingrijpende en
ingewikkelde projecten van bovengemeentelijk, bovenregionaal of waterstaatsbelang.
Het projectbesluit komt in plaats van het ‘tracébesluit uit
de Tracéwet’, projectbesluit Waterwet, inpassingsplan
Wro, coördinatieprocedure Wro en de coördinatieprocedure uit de Ontgrondingenwet. Participatie van burgers,
maatschappelijke organisaties en betrokken bestuursorganen in een vroeg stadium is hierbij verplicht.
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Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (2010)

1 (digitaal) aanvraagformulier

1

1 bevoegd gezag (één aanspreekpunt)

om
vergguevings
nning
A

B

Omge
vings
wet
(2018
)

1 uniforme procedure

NIEUW

1 procedure bezwaar en beroep
1 handhavend bestuursorgaan

Procedure

Tracébesluit
(uit Tracewet)
Projectbesluit
(Waterwet)
Inpassingsplan
(Wro)
Coördinatie
procedure
(Wro)
Coördinatie
procedure
(Ontgrondingenwet)
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1

Openbare kennisgeving van het voornemen
een projectbesluit te nemen

2

Bepalen van de reikwijdte van onderzoek naar
mogelijke effecten van het project

3

Het nemen van een voorkeursbeslissing

4

Het nemen van een ontwerp-project besluit

5

Vaststellen van het projectbesluit door het bevoegd gezag
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Eventueel later verlenen vergunningen (bevorderlijk voor
flexibiliteit en fasering van het project.

