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De wereld van de
Omgevingswet

Slag-sessies



Welkom

Doel van het stelsel
De Omgevingswet:
• de wet (juridische aspecten)
• anders werken
• digitale opgave
Planning en informatiebronnen



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



Planning



De Omgevingswet (inhoud)



Zes kerninstrumenten



6 Instrumenten: Decentrale regels



•Alle bestuursorganen
gebruiken dezelfde
(kern)instrumenten >
kenbaarheid

• ruimte voor ontwikkeling
en aanpassing indien
nodig > flexibiliteit

• Samenspel van
instrumenten

Beleidscyclus Omgevingswet







Wetgevingsproces



AMvB’s bij de Omgevingswet



Algemene regels en vergunningplichten voor activiteiten:

• Milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten (H2, H3, H4
en H5)

• Waterstaatswerken en de zee (H6 en H7)

• Rijkswegen, spoor en luchthavens (H8, H9 en H10)

• Natuur, inrichting gebieden (H11 en H12)

• Cultureel en werelderfgoed (H13 en H14)

• Zwemmen en baden (H15)

• Grondwateronttrekkingen en

ontgrondingen (H16)

• Afval schepen in binnenwateren (H17)

Inhoud Besluit activiteiten leefomgeving



Inhoud Omgevingsbesluit
H1: Algemene bepalingen, begripsomschrijvingen
H2: Omgevingsplan, waterschapsverordening en omgevingsverordening
H3: Aanwijzing van locaties voor rijkstaken
H4: Bevoegd gezag omgevingsvergunning en betrokkenheid andere

bestuursorganen
H5: Projectprocedure
H6: Faunabeheereenheden en –plannen
H7: Voorkeursrecht en onteigening
H8: Financiële bepalingen
H9: Schade
H10: Procedures
H11: Milieueffectrapportage
H12: Adviesorganen en adviseurs
H13: Handhaving en uitvoering
H14: Digitaal stelsel omgevingswet



H1: Algemene bepalingen
H2: Omgevingswaarden
H3: Specifieke taken (o.a. beheer van zwemwater, watersystemen, riool,

natuurgebieden)
H4: Programma’s (lucht, water, geluid, natura-2000)
H5: Omgevingsplannen
H6: Waterschapsverordeningen
H7: Omgevingsverordeningen
H8: Omgevingsvergunningen
H9: Projectbesluiten
H10: Monitoring en informatie (milieu)
H11: Slotbepalingen

Inhoud Besluit kwaliteit leefomgeving



• H1: Algemene bepalingen

• H2: Algemene bepalingen voor bouwwerken

• H3: Bestaande bouw

• H4: Nieuwbouw

• H5: Verbouw, verplaatsing en wijziging gebruiksfunctie

• H6: Gebruik (brandveiligheid, energie, airco,
kleine stookinstallaties)

• H7: Bouw- en sloopwerkzaamheden:

• Procedures bouw en sloop

• Regels bouwen en slopen

• Asbest

• Puinbrekers externe veiligheid
en gezondheid bij bouwen
en slopen

• Scheiden bouw- en sloopafval

Inhoud Besluit bouwwerken leefomgeving



Anders werken



Meer/anders:

• integraal werken

• gebiedsgericht werken

• regionale samenwerking

• samenwerking met de samenleving

Veranderopgave





Consoliderend



Calculerend



Onderscheidend



Vernieuwend



Aan de slag !
• Ambities bepalen
• Bestaande gegevens gebruiken voor beleidscyclus (VTH)
• Om doelen te realiseren: deel agenda met anderen

(afhankelijkheden tussen kerninstrumenten)
• Bekijk de instrumenten in samenhang
• Kijk over je eigen overheidslaag heen



Doe mee

Aandeslag-kaart130+ pilotsGame: Buurtje bouwen

Vensters op de OwVeranderprofielen Inspiratiegids participatie

Aan de slag trofee 2018



Digitale opgave



DSO: landelijke én lokale voorzieningen

4/7/19



4/7/19

Oriënteren

Behandelen 
aanvragen en 

meldingen

Maken 
toepasbare 

regels



Het Loket bij basisniveau: OLO, AIM en RP

4 juli 2019 | Voettekst



Maken, Bekendmaken & beschikbaar stellen
van informatie

4/7/19



Via Mijn Omgevingsloket zien
gebruikers:
• Wat mag en kan ik op deze

locatie?
• Welke regels zijn op deze

locatie voor deze activiteit
van toepassing?

Alle regels en gegevens,
integraal !
Dus van gemeente, provincie,
waterschap en Rijk.

Mag ik hier een restaurantje
starten? Met een

aanlegsteiger voor
passanten?

Een voorbeeld…



Planning en informatiebronnen





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



Het Informatiepunt Omgevingswet
beantwoordt vragen…

Vraagt u maar…!

4/7/19Informatiepunt Omgevingswet


