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De 4 verbeterdoelen van de Omgevingswet



Inhoud

 Proces van initiatief tot en met vergunningverlening

 Welke juridische aspecten van belang?

 Proces:

• Wat relevant vanuit juridisch perspectief

• Wat relevant vanuit anders werken?

• Wat vanuit DSO en ontsluiten content/omgevingsdocumenten/regels



Verkennen initiatief
Intake 

vergunningaanvraag
Inhoudelijk 
behandelen

Besluiten Bekendmaken
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Rijk

 BAL

 BBL

Gemeenten:

 Tijdelijk deel omgevingsplan

• Huidig bestemmingsplan (via overbruggingsfunctie)

• Bruidsschat (groot deel inzichtelijk OP)

 Verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving (Wat wel/niet via 
vragenbomen aanbieden)

-- omgevingsplan (conform wet)

Provincie:

 Omgevingsverordening

Waterschap:

 Keur plus bruidsschat 

 - waterschapsverordening (2023)

Vergunning en algemene regels 

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan



Centrale Vergunningplicht

Bal: 
 Ho. 3; MBA en lozingen
 Ho. 6, 7, 8, 9, 10; bijv. 

beperkingengebied, ontgrondingen  
 Ho. 13; cultureel erfgoed
 Ho. 16; grondwateronttrekking en 

ontgrondingen

Bbl:
 Ho. 2; Omgevingsplanactiviteit 
 Ho. 2; Bouwactiviteit

Help, ik ben vergunningverlener!



Decentrale vergunningplicht 

In lokale regelgeving
 omgevingsplan
 omgevingsverordening
 waterschapsverordening

Buitenplanse omgevingsplanactiviteit

Help, ik ben vergunningverlener!



Autonome 
verordeningen

Nieuw deel

Tijdelijk deel

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan



Bruidsschat

 Regels over milieubelastende activiteiten 

die niet langer onder algemene 

rijksregels vallen. Voorbeelden zijn 

horeca, recreatie en detailhandel; 

 Regels over de mate van belasting op de 

omgeving van geluid, geur en trillingen 

door bedrijfsmatige milieubelastende 

activiteiten; 

 Regels over het bouwen en gebruik van 

bouwwerken en terreinen die sterk 

locatieafhankelijk zijn, zoals kleinschalige 

hinder en overlast, welstandstoezicht en 

aansluitplichten op energie- en 

warmtenetten (binnenplanse) 

 Regels over kwalitatieve aspecten van 

lozingsactiviteiten in de regionale 

wateren, zoals emissiegrenswaarden 

voor huishoudelijk afvalwater. 

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan



Dit betekent dus:

Participatie Omgevingswet (rapportage sept 2018)

 Bedrijven/burgers waarvoor geen specifieke algemene regels/plichten, 
mogelijk wel zorgplicht (ook in omgevingsplan/verordening regelen)

 Burgers/Bedrijven waarvoor voor hun activiteiten alleen algemene regels 

gelden

 Een deel van de activiteiten van de bedrijven vallen onder algemene regels en 

deel van de activiteiten onder vergunningplicht of meldplicht

 De activiteiten van het bedrijf/burger vallen voornamelijk een 

vergunningplicht



Bevoegd gezag

 Merendeel gemeente (Art. 5.8 Ow)
• Voor wateractiviteiten is het waterschap bevoegd gezag.
• Voor activiteiten die vallen onder de Richtlijn industriële emissies of de 

Seveso-richtlijn is provincie of Rijk bevoegd gezag.
 Voor activiteiten die gecombineerd worden aangevraagd met een 

“magneetactiviteit” kan provincie of Rijk bevoegd gezag zijn. 
 Is eerder een omgevingsvergunning voor grootschalig milieubelastende 

activiteiten verstrekt door een bestuursorgaan, dan is dat bestuursorgaan 
voor die locatie altijd bevoegd gezag. 

 Bestuursorganen kunnen –met wederzijds goedvinden– bevoegdheden t.a.v. 
vergunningverlening overdragen (art. 5.16 OW, art. 3.13 OB). Dit geeft ruimte 
voor lokaal maatwerk

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/instrumenten/omgev
ingsvergunning/bepalen-bevoegd/

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/instrumenten/omgevingsvergunning/bepalen-bevoegd/


› Participatiegids heeft meeste pageviews van de 
website Aan de slag

Adviesrecht

 Afdeling 4.3 Ob
 Meervoudige aanvragen
 Advies
 Advies met instemming 

Help, ik ben vergunningverlener!



Procedure

 Wateractiviteiten apart
 Overwegend reguliere procedure 
 Ob afdeling 10.6 uitzonderingen (internationaal/grote mogelijke gevolgen 

milieu uitgebreide procedure 26 weken)

 16.50 Ow uitzondering (mer)
 16.55 Ow

 Op verzoek en met instemming aanvrager
 Omgevingsplanactiviteit aanzienlijke gevolgen

Geen vergunning van rechtswege bij termijnoverschrijding, wel dwangsom en/of 
direct beroep.

Help, ik ben vergunningverlener!



Loslaten onlosmakelijke samenhang

Participatie Omgevingswet (rapportage sept 2018)

Initiatiefnemer kiest zelf om vergunningaanvragen gebundeld of separaat in te dienen.

Gebundeld: kortere totale doorlooptijd

Separaat: (soms) goedkoper (bij afhankelijkheid tussen vergunningen)

Uitzondering:

• Een omgevingsvergunning voor wateractiviteiten moet altijd los van die voor 

niet-wateractiviteiten worden aangevraagd (art. 8.19 OB). 

• Een aanvrager is wel verplicht om de aanvragen voor wateractiviteiten en niet-

wateractiviteiten gelijktijdig in te dienen als het gaat om een vergunning voor 

een milieubelastende activiteit en een wateractiviteit in één IPPC-installatie.



Aanvraagvereisten

Centrale vergunningen:
 Hoofdstuk 7 Or
 Per activiteit
 Zo specifiek mogelijk

Decentrale vergunningen:
 omgevingsplan
 omgevingsverordening
 waterschapsverordening
In de Bruidsschat





Beoordeling

 Hoofdstuk 8 Bkl
 Per activiteit
 ook in omgevingsplan, omgevingsverordening, 

waterschapsverordening

 Het onlosmakelijkheidsbeginsel vervalt. Initiatiefnemers bepalen 
zelf welke vergunningen ze gebundeld aanvragen en welke ze 
uitstellen

 Integrale afweging

Help, ik ben vergunningverlener!



Voorschriften en zorgplicht: Hoe worden activiteiten 
geregeld?

Regels over activiteiten

Vergunning

Maatwerkregel

Uitvoeren van de activiteit

Bevoegdheid 
Maatwerkregel

Bevoegdheid 
Maatwerkvoorschrift

Maatwerkbesluit

Vergunningplicht

Maatwerkvoorschrift

Melding

Meldingsplicht

Gelijkwaardige 
maatwerkregel

AMvB (Bal, Bbl)
Omgevingsverordening
Omgevingsplan
Waterschapsverordening

AMvB (Bal, Bbl)
Omgevingsverordening

Omgevingsverordening
Omgevingsplan
Waterschapsverordening



Zorgplicht (onderdeel van algemene regels)

 Vrijwel altijd van toepassing bij Rijksregels
 Optioneel in lokale regels
 In Bruidsschat

Voorschriften en zorgplicht (2/2)

Help, ik ben toezichthouder!



Bij een vergunningaanvraag geeft de initiatiefnemer aan of en hoe 

burgers, bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen 

bij de voorbereiding van de aanvraag zijn betrokken. 

Uitgangspunten: 

 Niet uniform vastleggen hoe participatie plaatsvindt

 Stimuleren van de initiatiefnemer om participatie te organiseren

 Het is primair de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om 

en adequate vorm te kiezen voor participatie

 Gemeente kan gevallen aanwijzen waarin bij buitenplanse omgevingsplan 

activiteiten wel verplicht participatie moet plaats vinden

Participatie (ook in or)



 Een van de zes 
kerninstrumenten uit de 
Omgevingswet

 Instrument voor Rijk, 
provincies en waterschappen

 Voor het toestaan van 
complexe projecten met een 
publiek belang (en mogelijk 
ook een privaat belang)

 Bevat alle maatregelen en 
toestemmingen om een 
project te realiseren 

 Eén besluit-gedachte:

• projectbesluit wijzigt het 
omgevingsplan (indien 
nodig)

• projectbesluit kan gelden 
als omgevingsvergunning

• projectbesluit kan gelden 
als ander besluit

 Mogelijkheid om 
uitvoeringsbesluiten te 
coördineren (Awb afd. 3.5)

Projectbesluit



Verleende vergunning na 2021

 Verleende milieuvergunning wordt 
automatisch onderdeel nieuwe stelsel

 Lopende procedures worden volgens 
het oude recht afgewikkeld. Dat wordt 
de ‘eerbiedigende werking’ genoemd.

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan



 Bestaand vergunningvoorschrift 
boven bruidsschat

 Bestaande verordening boven de 
bruidsschat

 Continuering overgangsrecht 
voormalige rijksregel

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Verleende vergunning in relatie tot bruidsschat 



Ook in huidig recht, maar prominenter. Niet redelijk om gemeenten met 

dit probleem op te zadelen. Route via twee wegen:

 Uitbreiding eerbiedigende werking

 Regeling voor niet-inpasbare vergunningen

 voorbeeldsituaties: EU-verplichting, nieuwe wetenschappelijke inzichten, 

provinciale wens tot wegnemen van over capaciteit van kantoren

 Voorkeursvolgorde: redelijkerwijs inpasbaar? Aanpassing voorschriften? 

Ontheffing mogelijk? Ultimum remedium: intrekken vergunning.

Verleende vergunning omgevingsplanactiviteit 
die in strijd is met instructieregels

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan



DS
ODSO-

LV

Vragenbomen, 
formulieren 

vergunningen/
meldingen

Keten-
samenwerking

Omgevings-
Besluiten:  
op, ov, wv, 
visie,....

Vergunningen 
en meldingen 

ontvangen

Standaard 
Toepasbare 

Regels

Standaard 
Officiële Publicaties 

+ Toepassingsprofiel 
Omgevingsdocument

en

API’s / GUI 
(Toekomstige 
ontwikkeling)

Standaard 
Aanvragen en 

Meldingen

Hoe ziet mijn proces eruit in relatie tot DSO en 
anders werken 



28

 Vragenbomen rijksregels/bruidsschat in 
DSO-LV

 De regels van de Or straks opgenomen in 
loket landelijke voorziening

 Voor checken, melden en vergunningen 
aanvragen (en regels op de kaart)

 Nu al kijken? 
https:pre.omgevingswet.overheid.nl/home

Omgevingsloket: 
DSO - LV
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7. Vragen?



Meer informatie?

www.omgevingswetportaal.nl

www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Proces:

https://aandeslagmetdeomgevingswet
.nl/praktijk/anders-
werken/piko/uivo/

https://www.gemmaonline.nl/index.ph
p/Thema_Omgevingswet

patricia.palmen@minbzk.nl

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/

