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Samenhang kerninstrumenten
Omgevingswet



Inhoud presentatie

• Kerninstrumenten

• Waar zijn ze voor bedoeld?
• Hoe ondersteunen ze de doelen van de wet?
• Met welke kerninstrumenten kun je al voor invoering aan de

slag?

• Samenhang tussen kerninstrumenten van verschillende overheidslagen

• Hoe werken de kerninstrumenten juridische doorwerking?
• Wat betekent deze samenhang voor het “Anders Werken”?
• Wat zie je straks in het Omgevingsloket?
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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



Kerninstrumenten



Omgevingsvisie

• Samenhangend beleid fysieke leefomgeving

• Langere termijn

• Zelfbindend

• Dynamisch

• Verplicht voor rijk, provincie en gemeente



Programma
• Concrete maatregelen

• Themagericht of gebiedsgericht

• Valt uiteen in:

• verplichte programma’s bijv. geluid

• onverplichte programma’s

• voorwaardelijke programma’s als gevolg van een dreigende
overschrijding van een omgevingswaarde (rijksregels of in decentrale
regels

• Programmatische aanpak



Algemene Rijksregels

• Rechtstreekswerkend voor burgers en bedrijven

• Opgenomen in Besluiten Activiteiten en Bouwwerken Leefomgeving

• Afhankelijk activiteitsoort maatwerkmogelijkheden



Omgevingsvergunning

• Vooraf beoordeling onder welke voorwaarden de activiteit kan

• Impact van de activiteit

• Vereist vanuit Europa

• Indien niet doelmatig is om algemene regels te stellen bijvoorbeeld unieke
activiteit

• Opgenomen in Besluiten Activiteiten en Bouwwerken Leefomgeving

• Afhankelijk activiteitsoort maatwerkmogelijkheden



Decentrale regels

• Algemene regels en vergunningplichten incl. beoordelingsregels in:

• Omgevingsplan (gemeente)

• Waterschapsverordening (waterschap)

• Omgevingsverordening (provincie)

• Daarnaast instructieregels gericht aan waterschap en gemeente in
omgevingsverordening

• Dynamisch (geen actualisatieplicht)



Omgevingsplan

13/8/19

• In plaats van een bestemmingsplan, verordeningen en voormalige
rijksregels (bruidsschat)

• Breedte fysieke leefomgeving

• Verordenend karakter

• Mogelijk om te werken met open normen

• Fasering mogelijk

• Geen standaard overgangsrecht
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Beleidscyclus

(Waterschaps)verordening



Wettelijke mijlpalen implementatie

13/8/19

Invoering OW
2019 2021 2022

NOVI 1-1-2021

POVI 1-1-2021

Omgevingsplan nieuwe stijl 1-1-2029,
vaststellingsprocedure vanaf invoering

Omgevingsvisie

20262024

Omgevingsplan

Omgevings-
verordening

2029

GOVI 1-1-2024, is mogelijk om voor invoering
reeds vast te stellen

W-verordeningW-verordening
1-1-2023

O-verordening
1-1-2019
O-verordening
1-1-2019

Waterschaps-
verordening

algemene rijksregels

o-vergunning

projectbesluit

Programma (Verplichte) programma’s nu zijn dat ook onder de OW, Per 1/1/2021
voorwaardelijke programma’s a.g.v. omgevingswaarde

Nieuwe projectbesluiten conform nieuwe regelgeving

Nieuwe o-vergunningen conform nieuwe regelgeving

Nieuwe activiteiten conform nieuwe regelgeving

Voorbereiding
Omgevingsplan



Samenvatting kerninstrumenten
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• Behalen van de verbeterdoelen is mede afhankelijk van de wijze waarop
de kerninstrumenten binnen de verschillende overheidslagen worden
vormgegeven.

• Ieder kerninstrument heeft een rol binnen de beleidscyclus en hangen
binnen een overheidslaag sterk samen.

• Sommige kerninstrumenten moeten/kunnen voor invoering worden
vastgesteld.



Omgevingsvisie
Programma’s (on)verplicht
Omgevingsplan
(met algemene regels)
Omgevingsvergunning

rijkprovincie

gemeente

waterschap

Programma’s
(on)verplichte
Waterschapverordening
(met algemene regels)
Omgevingsgunning
Projectbesluiten

Omgevingsvisie
Programma’s (on)verplicht
Algemene rijksregels
Omgevingsvergunning
Projectbesluiten

Kerninstrumenten van iedere
overheidslaag

Omgevingsvisie
Programma (on)verplicht
Omgevingsverordening
(met algemene regels)
Omgevingsvergunning
Projectbesluiten



omgevingsplan

omgevingsvisie

omgevingsvisieomgevings-
visie

rijkprovincie

gemeente

waterschap

waterschapverordening

(instructieregel)
omgevings-
verordening

(instructieregels)
besluit kwaliteit
leefomgeving

Samenhang omgevingsvisie,
programma, omgevingsplan,
waterschaps-
/omgevingsverordening

programma

programma

programma

programma



verplichte
programma’s

rijkprovincie

gemeente

waterschap

verplichte programma’s

verplichte
programma’s Omgevingswetverplichte

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



Wel of geen rijksactiviteit
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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

rijkprovincie

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
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1. Oriënteren op de kaart

2. Oriënteren via vraagbomen

3. Opstellen & indienen meldingen &
vergunningaanvragen

Welke andere digitale functies zijn
relevant voor toepasbare regels?

Burger &  bedrijf

O
ve

rh
ei

d
.n

l
O

ve
rh

ei
d

.n
l 1. Informeren naar Omgevingsbesluiten
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Digitaal Stelsel
Omgevingswet Landelijke
voorziening (DSO LV),
Omgevingsloket

rijk

provincie

gemeente

waterschap

(Digitaal) Stelsel
Omgevingswet

Burger &  bedrijf

Waar hebben toepasbare regels een rol in het Digitaal
Stelsel Omgevingswet ?

plansysteem

Oriënteren
op kaart

Landelijke voorziening
Bekendmaken en
beschikbaarstellen
(DSO LVBB), Overheid.nl

plansystee
m

plansystee
m



Samenvatting samenhang
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• Samenhang instrumentarium verschillende overheidslagen noopt tot

• Participatie met andere overheden
• Regionale samenwerking

Om snellere en betere besluitvorming en meer samenhangende benadering te
bereiken

• Mogelijkheden voor lokaal maatwerk regel je ook in het instrumentarium
van andere overheidslagen

• Brandbreedtes normen instructieregels
• Formuleringen instructieregels
• Maatwerkmogelijkheden algemene regels

• In hoeverre het gelukt is om als een overheid op te treden laat het Digitaal
Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening straks zien.



Vragen?

28



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


