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1. Stand van zaken nieuwe Omgevingswet

 Toets versie is openbaar (www.pgomgevingswet.nl).

 Wetsvoorstel is voor advies naar de Raad van State. De inhoud van dat wetsvoorstel is nog geheim.

 Naar verwachting advies Raad van State in november 2013.

 Indiening Tweede Kamer februari 2014.

 Verwachte inwerkingtreding 1 januari 2018 in verband met overgangswetgeving.
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Waarom nieuwe Omgevingswet?

 Groeiende samenhang tussen opgave in de leefomgeving. Sectorale benadering wordt steeds complexer.

 Transitie naar een duurzame samenleving. Meer dan alleen milieu en hinderbescherming.

 Regionale verschillen: Omgevingswet moet meer ruimte bieden aan decentrale overheden voor het maken 
van hun eigen afwegingen.

 Behoefte aan ruimte voor initiatieven. Snel reageren op particuliere initiatieven.

 Knelpunten in het huidige omgevingsrecht.

 Complexe en versnipperde regelgeving.

 Onbalans tussen zekerheid en dynamiek

 Bestuurscultuur en kwaliteit van de uitvoering.

 Uitdaging voor de wetgever: nieuwe Omgevingswet moet meer zijn dan alleen de bundeling van een aantal 
wetten. 



J.R. van Angeren, 3 oktober 2013 4

2. Nieuwe figuren in de Omgevingswet

 Omgevingsvisie (artikel 3.1) op het niveau van rijk, provincie en gemeente. Niet verplicht instrument. 
Bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling en hoofdzaken voor het beleid voor de fysieke 
leefomgeving. Geen Awb-beroepbaar besluit.

 Plannen en programma’s (artikel 3.6). Zowel verplicht als onverplicht. Met plan is niet bedoeld 
omgevingsplan. Plan of programma bevat een uitwerking van het te voeren beleid of het beheer voor een 
of meer onderdelen van de fysieke leefomgeving of maatregelen om aan omgevingswaarden te voldoen of 
om doelstellingen te bereiken voor fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld gemeentelijk rioleringsprogramma. 
Programmatische aanpak.

 Omgevingsverordeningen en algemene regels op het niveau van provincie en waterschappen in 
omgevingsverordening. Op het niveau van het rijk zijn algemene maatregelen van bestuur mogelijk voor 
de fysieke leefomgeving.  

 Omgevingsplan: alleen voor gemeentes. Grote vraag: wat is het verschil tussen het huidige 
bestemmingsplan en het nieuwe Omgevingsplan?
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Nieuwe figuren in de Omgevingswet (2)

 Omgevingsvergunning (artikel 5.2). Vergunning voor bouwactiviteiten, locatie ontwikkelingsactiviteiten 
en rijksmonumenten activiteit

 Projectbesluit (artikel 5.30) op het niveau van provincie en rijk. Lijkt op het oude Tracébesluit.
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Omgevingswet wordt meer dan alleen ruimtelijke ordening

 Centraal begrip is ‘fysieke leefomgeving’

 Artikel 1.2 geeft opsomming van wat onder fysieke leefomgeving in ieder geval wordt verstaan:

 Bouwwerken,

 Infrastructuur,

 Watersystemen,

 Water,

 Bodem,

 Lucht,

 Landschappen,

 Natuur,

 Cultureel erfgoed. 
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Omgevingswet wordt meer dan alleen ruimtelijke ordening (2)

 Naast fysieke leefomgeving, heeft de wet ook betrekking op activiteiten die gevolgen hebben of kunnen 
hebben voor de fysieke leefomgeving.

 Artikel 1.2, lid 3, Ow: als gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden mede aangemerkt gevolgen 
voor de mens.

 Nadere uitwerking van reikwijdte bij amvb.

 Ook gedoogplichten (hoofdstuk 11), grondexploitatie (hoofdstuk 12), adviesorganen (hoofdstuk 17) en 
hoofdstuk 18 (informatie en openbaarheid).
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3. Omgevingsplan

 Omgevingsplan heette eerst Omgevingsverordening. VNG heeft gelobbyd voor Omgevingsplan.

 Drie redenen:

 In 2008 nieuwe Wro met verplichting digitaliseren en updaten bestemmingsplannen voor 1 juli 2013, 
met Omgevingswet weer nieuw systeem; moeilijk te verkopen;

 Wel uitbreiding van bestemmingsplan van goede ruimtelijke ordening naar fysieke leefomgeving;

 Verordening is een te statisch instrument.

 Er komt één Omgevingsplan voor de hele gemeente. Wordt gedigitaliseerd.

 Geometrische aanduiding: oude naam voor plankaart of verbeelding.

 Omgevingsplan of Omgevingsverordening deels semantische discussie. 
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Inhoud Omgevingsplan

 Locatie ontwikkelingsregels (artikel 4.12). De locatie ontwikkelingsregels zijn de regels die appellabel zijn. 
In feite zijn het bestemmingsplanregels.

 Nog onduidelijk is hoe concreet locatie ontwikkelingsregels kunnen zijn. Voorbeelden:

 Bouwhoogte moet zijn afgestemd op de belendende bebouwing;

 Bevat ook sluitingstijden over horeca;

 Vage begrippen in Omgevingsplan mogen worden uitgewerkt door middel van beleidsregels (artikel 4.15).

 Geen vaste termijn van tien jaar meer. Geen actualiseringsplicht.

 Omgevingswaarden (artikel 2.22) zijn in feite milieukwaliteitseisen. Veel ruimte voor decentrale overheden 
om af te wijken van rijksregels.

 Exacte inhoud van Omgevingsplan moet volgen uit nog op te stellen algemene maatregelen van bestuur. 
Op dit moment vindt er overleg plaats tussen VNG en rijk over inhoud amvb’s. 

 Begrip goede ruimtelijke ordening wordt vervangen door ‘fysieke leefomgeving’. Bevat meer dan goede 
ruimtelijke ordening.
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4. Wat zijn de verbeterpunten?

 De Omgevingswet zou meer zelf moeten regelingen in plaats van onderwerpen te regelen bij a.m.v.b.
Vermoed wordt dat dit een belangrijk kritiekpunt is van de Raad van State. Probleem: VNG en rijk zijn 
het over veel dingen nog niet eens, zodat dit punt nog niet in de wet kan.

 De term ‘locatie ontwikkelingsregels’ is onduidelijk en suggereert een ontwikkeling, maar in feite zijn het 
planregels die ook gelden voor conserverende plannen. Planregel is wellicht een betere term.

 Voorgestelde amvb’s voorzien erin dat bij afwijking van het Omgevingsplan er toch advies of 
instemming nodig is van Gedeputeerde Staten. Dat gaat te ver en lijkt weer op de oude verklaring van 
geen bezwaar onder de vigeur van de WRO. 

 Te veel vage normen leiden tot afstandelijke toetsing dan wel kan ook leiden tot toetsing van een 
veelheid aan onderwerpen.  


