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1. Wat is een...

• omgevingsplan?
• waterschapsverordening?
• omgevingsverordening?

En wat zijn de belangrijkste 
verschillen en overeenkomsten?



Kerninstrumenten

• Omgevingsplan
• Waterschapsverordening
• Omgevingsverordening



1) Omgevingsplan

• Bevat alle regels van een gemeente over de fysieke leefomgeving binnen 

haar grondgebied

Bijvoorbeeld regels over: 

• bouwen en gebruik van bouwwerken

• parkeren, evenementen, inritten, kappen

• geluid, geur, trillingen

• Per gemeente één omgevingsplan

• Gemeenteraad stelt het omgevingsplan vast 

Gemeenteraad kan delen delegeren naar het college van B&W

• Digitaal te raadplegen



Bruidsschat omgevingsplan

• Huidige rijksregels die niet terugkomen in algemene rijksregels in het 

nieuwe stelsel 

• Doel: zorgen dat er bij inwerkingtreding geen gat valt

• Inhoud bruidsschat omgevingsplan:

- aansluiting bouwwerken op nutsvoorzieningen

- vergunningplicht + aanwijzing vergunningvrije bouwwerken

- milieuregels over geur, geluid en trillingen

- milieuregels voor horeca, sportterreinen, hondenkennels

- aanvraagvereisten omgevingsvergunning voor bv inrit, kappen

- lozingen in de riolering / de bodem

• Bruidsschat maakt automatisch deel uit van het omgevingsplan bij 

inwerkingtreding wet (tenzij….)

• Bruidsschat kan na inwerkingtreding worden gewijzigd



Omgevingsplan: digitaal raadplegen



2) Waterschapsverordening

• Bevat regels voor activiteiten die de taken van het waterschap raken

Bijvoorbeeld regels over: 

• bouwen op een dijk

• bruggen, beschoeiing en vlonders in een watergang 

• onttrekken van grondwater bij bouwkuipen, voor beregening, etc.

• lozingen in oppervlaktewater

• Per waterschap één waterschapsverordening

• Algemeen bestuur stelt de waterschapsverordening vast 

Algemeen bestuur kan delen delegeren naar dagelijks bestuur

• Digitaal te raadplegen



Bruidsschat waterschapsverordening

• Voormalige rijksregels die in het nieuwe stelsel niet terugkomen

• Doel: zorgen dat er bij inwerkingtreding geen gat valt

• Inhoud bruidsschat waterschapsverordening:

- lozingen in oppervlaktewater

- meldplicht voor grondwateronttrekkingen

- indieningsvereisten voor omgevingsvergunning wateractiviteiten

• Bruidsschat maakt automatisch deel uit van de waterschapsverordening bij 

inwerkingtreding wet (tenzij….)

• Bruidsschat kan na inwerkingtreding worden gewijzigd



3) Omgevingsverordening

• Bevat alle provinciale regels over de fysieke leefomgeving

Bijvoorbeeld regels over: 

• bouwen langs een provinciale weg

• activiteiten in grondwaterbeschermingsgebieden

• instructieregels over taken en bevoegdheden gemeenten / waterschap

• Subsidiariteitsbeginsel is van toepassing (decentraal, tenzij)

provincie stelt alleen regels als het onderwerp niet aan gemeenten of    

waterschappen kan worden overgelaten

• Provinciale Staten (PS) stellen het omgevingsplan vast 

PS kunnen delen delegeren naar gedeputeerde staten

• Bevat instructieregels voor gemeenten en/of waterschappen

• Digitaal te raadplegen



Omgevingsverordening

Verplichte onderwerpen:

• omgevingswaarden waterveiligheid en overstromingskans gebieden

omgevingswaarden - normen voor de kwaliteit die de provincie voor (een onderdeel 

van) de fysieke leefomgeving wil bereiken

• grondwaterbeschermingsgebieden en stiltegebieden

• aanwijzing Natuurnetwerk Nederland

• kernkwaliteiten werelderfgoed

Geen bruidsschat



Verschillen

Omgevingsplan Waterschaps-
verordening

Omgevings-
verordening

bevoegd gezag gemeente waterschap provincie

scope fysieke leefomgeving alleen 
waterschapstaken

fysieke leefomgeving

omgevingswaarden ja nee ja

instructie(regels)(s) nee nee ja

bruidsschat ja ja nee

participatie wettelijk verplicht facultatief facultatief

uiterlijk gereed 2029 2023 2021

Liefst eerder!



Belangrijkste overeenkomst

bevatten regels over 

activiteiten in de fysieke leefomgeving

+ digitale ontsluiting



2. Hoe hangen de 
instrumenten 
samen?

a) perspectief initiatiefnemer

b) perspectief bevoegd gezag

c) juridisch perspectief



Provincie

Artikel 3.3 Vaarwegverordening provincie Friesland 2014
2. Het is verboden zonder ontheffing van de vaarwegbeheerder in situaties 
binnen de beheergrens van de vaarwegen, werken, voorwerpen of stoffen te 
maken of te behouden…

a) Samenhang: perspectief initiatiefnemer

Ik wil een aanlegsteiger voor mijn bootje maken. 

• Mag dat?

• Moet ik daar een melding voor doen?

• Heb ik daar een vergunning voor nodig?



Waterschap

Artikel 3.2 Keur Wetterskip Fryslân
1. Het is verboden zonder watervergunning van het bestuur gebruik te maken 
van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszones door, anders 
dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover 
of daaronder handelingen te verrichten, werken te maken of te behouden, 
vaste substanties of voorwerpen te laten staan of liggen.

Samenhang: perspectief initiatiefnemer

Ik wil een aanlegsteiger voor mijn bootje maken.

• Mag dat?

• Moet ik daar een melding voor doen?

• Heb ik daar een vergunning voor nodig?



Gemeente

Artikel 5.24a Algemene Plaatselijke Verordening Leeuwarden
1. Het is in verband met de veiligheid op het openbaar water verboden om zonder 
vergunning van het college van burgemeester en wethouders een voorwerp, niet zijnde 
een vaartuig, op, in of boven openbaar water te plaatsen, aan te brengen of te hebben, 
indien dit door zijn omvang of vormgeving, constructie of plaats van bevestiging gevaar 
oplevert voor de bruikbaarheid van het openbaar water of voor het doelmatig en veilig 
gebruik daarvan dan wel een belemmering vormt voor het doelmatig beheer en 
onderhoud van het openbaar water.

Samenhang: perspectief initiatiefnemer

Ik wil een aanlegsteiger voor mijn bootje maken.

• Mag dat?

• Moet ik daar een melding voor doen?

• Heb ik daar een vergunning voor nodig?



Samenhang: perspectief initiatiefnemer

Ik wil een aanlegsteiger voor mijn bootje maken.

• Mag dat?

• Moet ik daar een melding voor doen?

• Heb ik daar een vergunning voor nodig? 



b) Samenhang: perspectief bevoegde 
gezagen

Regels vanuit verschillende belangen:

• Provincie: doorvaart voor scheepvaartverkeer op 
provinciale vaarweg

• Waterschap: veiligheid tegen overstroming, 
vervulling van maatschappelijke functies 
oppervlaktewater

• Gemeente: gevaar voor bruikbaarheid van 
openbaar water en doelmatig onderhoud



c) Samenhang: juridisch (1)

instructieregelsinstructieregels

omgevingsplan
(gemeente)

waterschaps-
verordening
(waterschap)

omgevings-
verordening
(provincie)



Samenhang: juridisch (2)

omgevingsplan
(gemeente)

waterschaps-
verordening
(waterschap)

omgevings-
verordening
(provincie)

algemene regels, 
beoordelingsregels



Samenhang: juridisch (3)

instructieregels

omgevingsplan
(gemeente)

waterschaps-
verordening
(waterschap)

omgevings-
verordening
(provincie)

rijksregels 

instructieregels,
bruidsschat

instructieregels,
bruidsschat

Instructie-
regels



Voorbeeld: Samenhang regels bruidsschat

Bruidsschat – lozingsregels omgevingsplan



Voorbeeld: Samenhang regels bruidsschat

Bruidsschat – lozingsregels waterschapsverordening



Wat als regels elkaar bijten? (1)

Experiment Insteekhavens

Provincie Utrecht, gemeente Montfoort en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Langshaven Haakse insteekhaven 



Wat als regels elkaar bijten? (2)

Experiment Insteekhavens

Provincie Utrecht, gemeente Montfoort en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Langshaven Haakse insteekhaven Haakse insteekhaven in lijn met 
achterliggend landschap

langshaven haakse insteekhaven                haakse insteekhaven
in lijn met

achterliggend landschap



Wat als regels elkaar bijten? (3)

Experiment Insteekhavens

Provincie Utrecht, gemeente Montfoort en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

• Provincie: alleen haakse insteekhavens toegestaan i.v.m. landschappelijk 
belang

• Waterschap: vanwege waterveiligheid op sommige locaties alleen een 
insteekhaven in de lengterichting (= langshaven) toegestaan

Gevolg: op bepaalde locaties helemaal geen insteekhaven mogelijk is



Wat als regels elkaar bijten? (4)
Experiment Insteekhavens

Provincie Utrecht, gemeente Montfoort en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

• Insteek experiment: kunnen de drie overheden nader tot elkaar komen, en zo 
niet, hoe kunnen zij dan straks samen één omgevingsvergunning verlenen of 
weigeren?

• Provincie wilde wel in beweging komen en het vereiste van een haakse aanleg 
loslaten op locaties waar het vanuit waterveiligheid echt niet anders kan

• Te verwerken in de omgevingsverordening



Wat als regels elkaar bijten? (5)
Experiment Insteekhavens

Provincie Utrecht, gemeente Montfoort en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Bijvoorbeeld zo:

1. De insteekhaven wordt dwars op de vaarweg aangelegd of sluit aan op de 
cultuurhistorische verkavelingsrichting van sloten en waterwegen in het achterliggende 
landschap.

2. Indien het bevoegd gezag op het gebied van waterveiligheid gemotiveerd en ter 
beoordeling van Gedeputeerde Staten aangeeft dat een insteekhaven dwars op de 
vaarweg niet mogelijk is, wordt een insteekhaven aangelegd in de lengterichting van de 
vaarweg.



3. Waarom regels 
afstemmen?



Afstemmen, omdat.....



4. Wat heeft het DSO 
hier mee te maken?

(DSO = 

Digitaal Stelsel voor de Omgevingswet)

regels op de 
kaart?

werkings-
gebieden?

toepasbare 
regels?

annoteren?

vergunning-
check?

vergunning-
aanvraag?



DSO: Omgevingsloket

1) regels op de kaart2) Vergunningcheck
en-aanvraag

werkzaamheden



1) DSO: regels op de kaart (1)





Werkingsgebieden
en annoteren



DSO: regels op de kaart (2)

Hier ziet initiatiefnemer welke juridische regels er staan in o.a.:

• omgevingsplan

• waterschapsverordening

• omgevingsverordening

Je kunt een initiatiefnemer helpen om:

• duidelijkere regels te vinden door bv

- taalgebruik in je regels

- interbestuurlijke afstemming van regels

• eenvoudiger regels over bepaalde zaken te vinden door bv

- annoteren van tekstdelen

- regels (slim) te koppelen aan werkingsgebieden

• sneller overzicht te krijgen door

- (wederom) annoteren en (slimme) koppeling aan werkingsgebieden

- minder regels te gebruiken indien mogelijk



2) DSO: vergunningcheck en –aanvraag



Toepasbare regels

Toepasbare regels: begrijpelijke vertaling van juridische regels

Verschillende verschijningsvormen en tools

vragenboom

beslistabel



gemeente

provincie



Dienstverlening

Klantreizen & 

Serviceformules



5. Hoe 
samenwerken?



Samenwerken

En vooral: doen!



6. Oefening: 
bruggetje bouwen



Case: Bruggetje bouwen 



Opdracht

Casebeschrijving:

• Het is 2021, de Omgevingswet is van kracht!

• Het huis op de foto wordt gesplitst in twee huizen

• De eigenaar van het 2e huis wil directe toegang tot de weg via brug over de 
sloot

• Zij kijkt in het omgevingsloket om te zien of dat kan/mag

Vraag:

Kruip in de huid van de eigenaar: hoe ga je zoeken? Wat verwacht je tegen te 
komen in het omgevingsloket? 

In groepjes van 3:

Pak ieder een rol (gemeente/waterschap/eigenaar)

a) Wat is het knelpunt in de huidige regels?

b) Zou je de regels wel/niet aanpassen i.v.m. de Omgevingswet? Zo ja, hoe?



7. 
Slotopmerkingen

Plaatje synergie



Eerste stappen

Start met bv afstemmen regels voor overlappende topactiviteiten t.b.v.:
- vergunningcheck + vergunningaanvraag (toepasbare regels)
- (juridische) regels op de kaart

Aandachtspunten:
• Formeer interdisciplinair team
• Identificeer topactiviteiten binnen eigen bevoegd gezag
• Bepaal met andere bevoegd gezagen overlap in topactiviteiten  
• Bepaal gezamenlijk je prio’s
• Denk vanuit de doelen die je wilt bereiken in een gebied / visie op het gebied
• Denk vanuit perspectief initiatiefnemer (taal, gekoppelde activiteiten)
• In hoeverre heb je regels nodig om je doelen te bereiken?
• Als je regels nodig hebt: 

- kan het met algemene regels?
- is melding noodzakelijk? 
- moet het echt met een vergunning?
- En: wat betekent eea voor inrichting organisatie, kosten VTH, ...



Tot slot

• Omgevingsplannen, waterschapsverordeningen en omgevingsverordeningen 
hangen met elkaar samen

• Er is overlap in regels m.b.t. specifieke activiteiten, werk dus samen met 
andere bevoegde gezagen

• Afstemmen van regels is niet hetzelfde als harmoniseren

• Betrek beleidsmedewerkers, juristen, VTH’ers, informatieanalisten, 
geodeskundigen, initiatiefnemers bij het opstellen van regels en 
vragenbomen

• Leer van anderen:

pilotstarter VNG, try-out, slagsessies, ....

• Gebruik beschikbare hulpmiddelen:

website, software, handreikingen, .....

• Ga lekker aan de slag 



Vragen of opmerkingen?



Meer info, o.a. op
Algemeen
• Generiek: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl (praktische toepassing wet) en www.omgevingswetportaal

(wetsteksten)
• Vergelijking omgevingsplan/waterschapsverordening/omgevingsverordening: 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/vergelijking/
• Bruidsschat: 

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/gemeente/omgevingsplan/planning/bruidsschat/ , 
https://www.omgevingswetportaal.nl/wet-en-regelgeving/invoeringsbesluit/bruidsschat

• Toepasbare regels: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/omgevingswet/abc-
omgevingswet/begrippenlijst/?BgrIdt=191821, 
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/evenementenagenda/evenementen/slagsessies-slag/maart-2019/ (zie 
rechterkolom, pdf, ergens onderaan)

• Dienstverlening: https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/praktijk/anders-werken/dienstverlening/

Gemeenten/Omgevingsplan:
• algemeen: https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet
• casco: https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/casco-omgevingsplan
• Wetgevingsupdate (met oa presentaties over participatie en bruidsschat): 

https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingsvisie-omgevingsplan-vergunning-en-
programma/nieuws/presentaties-wetgevingsupdate-beschikbaar

• pilotstarter: https://depilotstarter.vng.nl/projecten?thema=19

Waterschappen/Waterschapsverordeningen
• https://www.uvw.nl/waterschappen-werken-aan-handreiking-waterschapsverordening/
• https://www.hetwaterschapshuis.nl/pagina/producten/transitieondersteuning-omgevingswet-waterschappen/trowa.html

Provincies/Omgevingsverordeningen
• https://nieuws.ipo.nl/nieuwe-handreiking-omgevingsverordening-gepresenteerd

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
http://www.omgevingswetportaal/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/vergelijking/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/gemeente/omgevingsplan/planning/bruidsschat/
https://www.omgevingswetportaal.nl/wet-en-regelgeving/invoeringsbesluit/bruidsschat
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/omgevingswet/abc-omgevingswet/begrippenlijst/?BgrIdt=191821
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/actueel/evenementenagenda/evenementen/slagsessies-slag/maart-2019/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/praktijk/anders-werken/dienstverlening/
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/casco-omgevingsplan
https://vng.nl/onderwerpenindex/omgevingswet/omgevingsvisie-omgevingsplan-vergunning-en-programma/nieuws/presentaties-wetgevingsupdate-beschikbaar
https://depilotstarter.vng.nl/projecten?thema=19
https://www.uvw.nl/waterschappen-werken-aan-handreiking-waterschapsverordening/
https://www.hetwaterschapshuis.nl/pagina/producten/transitieondersteuning-omgevingswet-waterschappen/trowa.html
https://nieuws.ipo.nl/nieuwe-handreiking-omgevingsverordening-gepresenteerd

