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Regels en maatwerk 



Welkom 

 

• Doel Omgevingswet 

 

• Regels van Rijk, provincie, waterschap en gemeente 

 

• Randvoorwaarden voor maatwerk 

 

• Opgave en ambitie 

 

• Voorbeeld omgevingsplan in relatie tot de Omgevingsvisie 
van Noord-Brabant 

 



Doel Omgevingswet 

 

Eén samenhangende wet over de fysieke leefomgeving  

… die ontwikkeling stimuleert  

… en die kwaliteit van de leefomgeving waarborgt  

 

Ruimtelijke 
ordening 

Water 

Natuur 

Milieu 

Bouwen 

Infra 



Wat de stelselherziening beoogt 
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Waarom vergroten afwegingsruimte? 

Waarom is ruimte voor bestuurlijke afweegruimte en lokaal maatwerk een doel 
van de wet? 

 

 

 Om bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving èn  
om ontwikkeling mogelijk te maken. 

 

 

 

Maar er is veel meer ruimte voor bestuurlijk afwegen dan alleen in de regels! 

2/28/2018 



Regels van Rijk, provincie, gemeente en 
waterschap 
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Regels van het Rijk staan in de wet, de AMvB’s en de ministeriële regeling 

 

Regels van de provincie staan in de omgevingsverordening 

 

Regels van het waterschap staan in de waterschapsverordening 

 

Regels van de gemeente staan in het omgevingsplan 



Omgevingsvisie 

Omgevingswaarde 

Programma 

Algemene regels 

Maatwerkregels 

Melding 

Projectbesluit 

Programma 

Instrumenten 

Gemeente 

Toezicht en 
handhaving 

Monitoring en 
evaluatie 

Omgevingsplan 

Omgevings-
vergunning 

Beoordelingsregel 

Toedelen van functies 



Regels omgevingsplan 
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Soort regels: 

• Evenwichtige toedeling functies aan locaties 

• Functiespecifieke en locatiespecifieke regels 

• Algemene regels voor activiteiten en bouwwerken 

• Meldingsplichten 

• Vergunningplichten 

• Indieningsvereisten bij melding en vergunning 

• Beoordelingsregels voor vergunningen 

• Omgevingswaarden 

• Maatwerkregels 
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Omgevingsplan 

 

 

• Randvoorwaarden vanuit Rijk 

bijvoorbeeld omgevingswaarden 

 

• Randvoorwaarden vanuit provincie (in omgevingsverordening), 

bijvoorbeeld instructieregels over de toedeling van functies aan locaties 

 

• Randvoorwaarden vanuit eigen gemeente (in omgevingsplan) 

bijvoorbeeld beoordelingsregels bij vergunningen of algemene regels 

Lokaal maatwerk door gemeente 



Lokaal maatwerk door gemeente 
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Omgevingsplan 

 

Randvoorwaarden vanuit Rijk 

 

Randvoorwaarden vanuit provincie (in omgevingsverordening), bijvoorbeeld 

instructieregels over de toedeling van functies aan locaties 

 

Randvoorwaarden vanuit eigen gemeente  (in omgevingsplan) 



28/2/18 



28/2/18 



28/2/18 



28/2/18 



Opgave en visie overheid 
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Welke problemen ga je de komende jaren aanpakken? 

Wat is je ambitie daarbij als overheid? 

 

Met welke andere partijen en personen kun je samen optrekken? 

Van welke partijen en personen ben je afhankelijk? 

Hoe zorg je voor voldoende mogelijkheden voor een lokale aanpak. 

 

 

Dus: 

Met wie moet je in gesprek om de problemen aan te pakken 

en je ambitie waar te kunnen maken? 



Voorbeeld omgevingsplan 
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Wat is je opgave en wat wil je bereiken als gemeente? 

 

Welke regels zet je in je omgevingsplan voor burgers en bedrijven? 

En welke regels voor de gemeente zelf? 

 

Wat maak je zonder meer mogelijk? Waarvoor moet een vergunning worden 

aangevraagd? Wanneer is een melding voldoende? 

Is dat in alle gebieden van je gemeente hetzelfde? 

 

Wat zijn de randvoorwaarden vanuit het Rijk? 

En vanuit de provincie? 

 



Energietransitie 
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We zien Brabant daarom als innovatief gidsgebied en proeftuin voor de 

energietransitie. We zien steden de pionierhubs worden voor 

energieopwekking uit zon. Maar we zien ook dat het Brabantse landschap 

wordt benut voor opwekking, opslag en transport van hernieuwbare energie. 



Voorbeeld energietransitie omgevingsplan 
van een stad 
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Stel je onderschrijft als stad het idee van steden als pionierhubs voor 

energieopwekking uit zon. 

Wat ga je dan in je omgevingsplan opnemen? 

 

Geef je dan ruime kaders met veel vrijheid voor initiatiefnemers?  

En hoe bepaal je dan de grenzen? (Bijvoorbeeld bij monumenten) 

 

En… 

Welke regels neemt de provincie op in de omgevingsverordening over 

energietransitie?  

En kun je dan nog een lokale afweging maken die vanwege de bescherming 

van de fysieke leefomgeving een initiatief voor energietransitie tegenhoudt? 



Voorbeeld energietransitie: omgevingsplan 
van een gemeente met veel buitengebied 
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Stel je onderschrijft de visie dat het Brabantse landschap wordt benut voor 

opwekking, opslag en transport van hernieuwbare energie. 

 

Wat ga je dan in je omgevingsplan opnemen? 

 

 

Geef je dan ook ruime kaders met veel vrijheid voor initiatiefnemers?  

En welke kaders geeft de provincie mee als het gaat om natuurwaarden?  

Hoeveel maatwerk is er dan nog mogelijk? 



www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl 

Ondersteuning bij de invoering en informatie over het 
dso: tools, achtergrondmateriaal, beeldmateriaal, 
Informatiepunt Omgevingswet 

 

www.omgevingswetportaal.nl :  

Infographics en e-books 

over het juridisch stelsel 

 

Sites: VNG (dossier 

Omgevingswet, Romnetwerk), 

IPO, UvW. 

Informatiebronnen Omgevingswet 

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
http://www.omgevingswetportaal/
http://www.omgevingswetportaal.nl/


Het Informatiepunt Omgevingswet 
beantwoordt vragen… 
 

 

 

Vraagt u maar…! 

28/2/18 Informatiepunt Omgevingswet 


