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Maatschappelijke doelen

• Bereiken en in stand houden van een veilige en 

gezonde fysieke leefomgeving

• Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen 

van de fysieke leefomgeving



Verbeterdoelen

• Vergroten van de inzichtelijkheid, 

voorspelbaarheid en gebruiksgemak van het 

omgevingsrecht

• Bewerkstelligen van een samenhangende

benadering van de leefomgeving in beleid, 

besluitvorming en regelgeving

• Vergroten van bestuurlijke afwegingsruimte

• Versnellen en verbeteren van de 

besluitvorming over projecten in de 

leefomgeving
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Bundeling

• 26 wetten geheel of gedeeltelijk in één 

Omgevingswet

• Van 120 sectorale AMvB’s naar

4 AMvB’s  (= uitvoeringsregelgeving)
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Uitgangspunten

• Uitnodigingsplanologie centraal i.p.v. 
toelatingsplanologie 
(ja, mits…. i.p.v. nee, tenzij….)

• Overheid schept kaders en geeft richting
aan ontwikkelingen

• Ruimte voor bedrijven, burgers en 
maatschappelijke partijen

• Vertrouwen staat centraal
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Kerninstrumenten

1. Omgevingsvisie 

(Rijk/provincie/gemeenten): een 

samenhangend strategisch plan voor 

de leefomgeving

2. Programma

(Rijk/provincie/gemeenten): pakket 

beleidsvoornemens en maatregelen 

om omgevingswaarden of doelen in 

de leefomgeving te bereiken. 
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Kerninstrumenten

3. Omgevingsplan (gemeente), 

waterschapsverordening (waterschap), 

omgevingsverordening (provincie): 

voor het gehele grondgebied worden 

algemene regels en vergunningplichten 

hierin vastgelegd

4. Algemene Rijksregels (4 AMvB’s): 

voor o.a. bedrijfs- en bouwactiviteiten
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Kerninstrumenten

5. Omgevingsvergunning: één 

aanvraag, één loket voor het totaal 

aan activiteiten

6. Projectbesluit: een algemene 

regeling voor snellere/betere 

besluitvorming over projecten met een 

publiek belang (bijv. aanleg weg, 

windmolenpark, natuurgebied)
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Digitalisering

• Aanpassing digitale aanvraag vergunningen 
en digitale meldingen

Digitaal stelsel:
Einddoel 2029. 
Alle benodigde informatie is te vinden in 
‘huizen’ die gegevens aanleveren aan de 
gebruikers (initiatiefnemer, 
bevoegd gezag, 
belanghebbenden).
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Concrete wijzigingen

• Gemeenten worden zoveel 
als mogelijk bevoegd gezag

• Cultuurwijziging (ja, mits…..)

• Omgevingsvisie i.p.v. structuurvisie. Bouw, 
RO, milieu, natuur, water, veiligheid, 
monumenten, gezondheid…

• Omgevingsplan i.p.v. bestemmingsplan. 
Bouw, RO, milieu, natuur, water, veiligheid, 
monumenten, gezondheid…

• Zoveel mogelijk activiteiten/vergunningen 
via reguliere procedure (= 8 weken)
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Concrete wijzigingen

• Minder vergunningen en meer algemene 

regels

• Algemene rijksregels worden beperkt

• Meer bestuurlijke afwegingsruimte. 

Gemeenten kunnen eigen regels 

opstellen in het Omgevingsplan 

(provincies in de Omgevingsverordening)

• Gezondheid wordt een belangrijker 

thema in de besluitvorming
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Concrete wijzigingen

• Participatie burgers, bedrijven, 

maatschappelijke partijen, .…

Verplicht bij opstellen Omgevingsvisie 

en Omgevingsplan
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Tijdpad

• Inwerking treden Omgevingswet 2022

• Overgangstermijn tot januari 2029 (?)

15



Omgevingsplan

nieuwe stijl

tijd1-1-2022 1-1-2029

transitieperiode

Plaatselijke 

verordeningen

Bestemmings

plannen

transitie

transitie

Bruidsschat
transitie

Mag niet in omgevingsplan

Introductietraining toepasbare regels


