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Samenhang kerninstrumenten 
Omgevingswet 
 
 
 
 
 
 
 



Doel Stelselherziening 

De Omgevingswet 

Natuur 

Infra 

Water 

 
Eén samenhangende wet over de fysieke leefomgeving 
 
… die ontwikkeling stimuleert 
 
… en die de kwaliteit van de leefomgeving waarborgt  



Verbeterdoelen stelselherziening 



Wat is er te doen? 

Manier van 
werken 

Juridisch en 
inhoudelijk  



Stelselherziening Omgevingsrecht 



Algemene Maatregelen van Bestuur 



Kerninstrumenten 

1. Omgevingsvisie 

 

2. Programma  

 

 

3. Decentrale regels 

• Omgevingsplan 

• Waterschapsverordening 

• Omgevingsverordening 

 

4. Algemene rijksregels 

 

5. Omgevingsvergunning 

 

6. Projectbesluit 



Omgevingsvisie 

Algemene rijksregels (AMvB) 
Omgevingsverordening 
Omgevingsplan 
Waterschapsverordening 

Programma 

Projectbesluit 
Omgevingsvergunning 

Programma 

Instrumenten 
Rijk 

Toezicht en 
handhaving 

Monitoring en 
evaluatie 

Algemene regels 



omgevingsplan 

omgevingsvisie 

omgevingsvisie 
omgevings-
visie 

rijk provincie 

gemeente 

waterschap 

waterschapverordening 

(instructieregel) 
omgevings-
verordening 

instructieregels 
besluit kwaliteit 
leefomgeving 

Samenhang omgevingsvisie, 
programma, omgevingsplan, 
waterschaps-
/omgevingsverordening 

programma 

programma 

programma 

programma 



verplichte 
programma’s 

rijk provincie 

gemeente 

waterschap 

verplichte programma’s 

verplichte 
programma’s 

 
Omgevingswet 
 

verplichte 
programma’s 

Verplichte Programma’s 



Omgevingswaarde 
omgevingsplan 

rijk 

provincie 

gemeente 

waterschap 

Omgevingswaarde 
omgevingsverordening 

Omgevingswet artikel 3.10 
programma (gemeente) 
verplicht bij driegende 
overschrijding tenzij 

Samenhang 
omgevingswaarde/verplichte 
programma’s, omgevingsplan, 
omgevings-
/waterschapsverordening 

programma 
Omgevingswaarde 
besluit kwaliteit 
leefomgeving (bkl) 

programma 



rijk 

provincie 

gemeente 

waterschap 

Waterschapverordening 
algemene regels en vergunningplichten 
waterkwantiteit en waterkwaliteit regionale wateren 
“niet” rijks/provinciale activiteiten én mogelijk 
maatwerkregels rijksactiviteiten en mogelijk prov. Act. 

Algemene regels en  
Omgevingsvergunning 
voor beperkt aantal 
activiteiten met ruimte 
voor maatwerkregels  

Omgevingsverordening 
algemene regels en 
vergunningplichten “niet” rijks 
activiteiten én mogelijk 
maatwerkregels rijksactiviteiten 

Omgevingsplan 
algemene regels en 
vergunningplichten 
“niet” 
rijks/provinciale 
activiteiten én 
mogelijk 
maatwerkregels 
rijksactiviteiten en 
mogelijk prov. Act. 

Samenhang algemene regels, 
omgevingsvergunning  en 
omgevingsplan, waterschaps-
/omgevingsverordening 



Omgevingsplan 

Omgevingsvisie/
programma 

Omgevingsvisie/ 
programma 

rijk provincie 

gemeente 

waterschap  

Projectbesluit, passend 
binnen instructieregels 
rijk, provincie  

Projectbesluit, 
passend binnen 
instructieregels 
rijk en 
provincie 

Projectbesluit, 
passend binnen 
instructieregels 
rijk 

Samenhang projectbesluit, 
omgevingsplan 

programma 

Omgevingswet 



Planning, ambitie implementatie (wgr mijlpalen) 

26/2/18 

In werking treden 

2019 2021 2022 

 1-7- 2019: NOVI 

Q2 2019: 100% 
o-visies provincies 

Q4 2021: 20% 
bestemmingspl./ 
verordeningen 
omgezet naar 
o-plan 

Q4 2024: 
60% 
omgezet in 
o-plan  

Q4 2028: 
100% 
omgezet in 
o-plan  

Omgevingsvisie  

2026 2024 

omgevingsplan  

omgevingsverordening 

2029 

 Q4 2020: 20% o-
visie gemeenten 
(80) 

 Q4 2023: 
100% 
gemeenten 
 o-visie  

 Q1 2023: 100% 
w-verordening 

Q4 2021: 
75% o-visie 
(330)  

1/1/’21: 100% 
o-verordening  

watershapsverordening 

algemene regels 

o-vergunning 

projectbesluit 

Programma 
Vrijwillige programma’s: bestaand beleid/programma structuurvisie. Per 1/1/2021 voorwaardelijke 
programma’s a.g.v. omgevingswaarde, vervallen NSL, programmatische aanpak PAS 

Nieuwe projectbesluiten conform nieuwe regelgeving  

Nieuwe o-vergunningen conform nieuwe regelgeving 

Voldoen aan nieuwe regelgeving 



Omgevingsdocumenten 
• Algemene maatregelen van bestuur zoals het besluit activiteiten 

leefomgeving met algemene rijksregels en (rijks)vergunningplichten 

• Ministeriele regeling 

• Omgevingsvisie 

• Programma 

• Decentrale regels 

• Omgevingsverordening 

• Omgevingsplan 

• Waterschapsverordening 

• Projectbesluit  

 

Maar ook bijvoorbeeld peilbesluit, ontwerp omgevingsvisie, 
voorkeursbeslissing, voornemen verkenning uit te voeren, besluit aanwijzing 
zwemlocaties etc 

 



Samenhang kerninstrumenten en DSO 
Binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet  

 

• worden omgevingsdocumenten ontsloten,  

 

• kun je als initiatiefnemer checken welke algemene rijksregels en 
rijksvergunningsplichten op jou van toepassing zijn,  

 

• een melding en vergunningaanvraag doen 

 

• informatie raadplegen om te beoordelen of het mogelijk is een 
omgevingsvergunning te verlenen 

 



Vragen? 

17 



www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl 

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

Of bel: 088 - 7970790 

 

www.omgevingswetportaal.nl :  

Infographics en e-books 

over het juridisch stelsel 

 

VNG dossier omgevingswet  

(en Romnetwerk) 

Informatiebronnen Omgevingswet 

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

