Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

Oplegnotitie Was-wordt lijst
(versie 30 oktober 2015)
Opstellers: KING, Rijkswaterstaat en Royal HaskoningDHV

Achtergrond en doel:
In de periode november 2013 - februari 2014 heeft een eerste verkennend onderzoek
plaatsgevonden naar de impact van de Omgevingswet voor gemeenten,
omgevingsdiensten, provincies, waterschappen, Rijk en bedrijfsleven. Samen met
toekomstige gebruikers zijn de verwachte gevolgen in beeld gebracht in termen van
organisatie en aanpak, planning, instrumenten voor invoering en middelen (capaciteit en
kosten).
In het kader van die verkenning is een zogeheten “was-wordt” lijst gemaakt van de
Raad van State versie van de Omgevingswet. In dat document is een aantal belangrijke
bestaande wetten, zoals de Wet milieubeheer, Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening en Waterwet afgezet 1 tegen de Omgevingswet.
Doel van de was-wordt lijst is om per bestaand instrument een overzicht van (mogelijke)
veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt te bieden. De focus bij de
spiegeling lag op de zes kerninstrumenten waarop de wet is gestoeld2 en een aantal
ondersteunende instrumenten3. Vervolgens is voor de onderdelen werkprocessen, kennis,
kunde, houding en gedrag en voorzieningen een beeld gevormd van de impact. Begin
2015 is gestart met de uitvoering van een tweede verkenning van de impact van de
Omgevingswet en onderliggende regelgeving voor zover beschikbaar.
Leeswijzer huidige was-wordt:
De voorliggende was-wordt lijst betreft hoofdzakelijk een integratie en actualisatie van
twee losse documenten uit het eerste verkennend onderzoek in 2014 4. Per bestaand
instrument is het kerninstrument van de Omgevingswet benoemd en beschreven in 4
kolommen, te weten: 1) omschrijving 2) bevoegd gezag, 3) al dan niet verplicht en 4)
procedurele eisen. Voorts is gekeken naar de verschillen tussen de Raad van State versie
van de Omgevingswet en de Tweede Kamerversie die is aangenomen op 1 juli 2015.
Daarbij hebben de zes kerninstrumenten én een aantal ondersteunende instrumenten in
de Omgevingswet steeds als kader gediend. 5 De onderdelen werkprocessen, kennis,
kunde (etc.) zijn nader ingevuld met recente inzichten die zijn verkregen tijdens de
impactanalyse en de gesprekken die in 2015 hebben plaatsgevonden.

1 In basis zijn 5 van de 21 wetten die geheel of gedeelte opgaan in de Omgevingswet in beeld gebracht.
2 De kerninstrumenten zijn: omgevingsvisie, programma’s, decentrale regelgeving, algemene rijksregels voor activiteiten, omgevingsvergunning en projectbesluit.
3 De ondersteunende instrumenten zijn: omgevingswaarde, instructieregels, instructiebesluiten en toezicht en handhaving.
4 De was-wordt lijsten van Royal HaskoningDHV en KING.
5 Let op: de onderliggende AMvB’s zijn niet meegenomen in de vergelijking.
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1. Omgevingsvisie
Wro

Instrument
1. Omschrijving

Omgevingswet Raad van
Omgevingswet TK-versie
Staat versie
1 juli 2015
Structuurvisie (lid 1)
Omgevingsvisie
Voor derden niet-bindend
Voor derden niet-bindend
Idem
beleidsdocument waarin BG
beleidsdocument dat hoofdlijnen
hoofdlijnen van de voorgenomen van de voorgenomen
ontwikkeling van het gebied en
ontwikkeling en hoofdzaken van
het te voeren ruimtelijk beleid
het te voeren beleid mbt de
vastlegt. Structuurvisie is
fysieke leefomgeving bevat.
bindend voor bevoegd gezag.
Omgevingsvisie is bindend voor
bevoegd gezag.

impact
Verandering
Van meerdere sectorale visies (ruimte, milieu, natuur,
water, e.d) naar integrale visie voorzover relevant voor
de leefomgeving,
Bestuurlijke afwegingsruimte is te benutten in de
omgevingsvisie.

Werkproces
Nieuw werkproces
inrichten voor een
goede samenwerking
op ambtelijk en
bestuurlijk niveau.
Meer afstemming
tussen domeinen
Langere doorlooptijd
afhankelijk van de
keuzes van bevoegd
gezag om te komen
tot 1 visie. Hoeveel
tijd?

Opmerking
Kennis
Meer kennis van
andere sectoren.
Meer generieke
kennis bij
vakspecialisten. Over
de eigen
deskundigheid
heenkijken.

Kunde
Vaardigheden opdoen
met integrale
processen en
integrale afwegingen.
Zowel voor ambtelijk
apparaat als
bestuurders.
Ambtelijke en
bestuurlijke
slagkracht vergroten
met “best practices”.

Houding/gedrag
Bredere oriëntatie,
(sectoraal denken en
doen kunnen loslaten
en overgang naar
integraal denken en
doen) Samenwerken
en hoe doe je dat op
welk terrein en met
wie.
Opgave is gericht op
meer integraal en
meer gebiedsgericht
werken. De
samenhang tussen
Omgevingsvisies op
verschillende
schaalniveau kunnen
bekijken.

geen

geen

Wordt rol I&M
geaccepteerd door
andere overheden

Relatie leggen
verschillende
bestuurslagen tussen
visie en eventueel
noodzakelijke
programma’s om visie
te realiseren.

2. Bevoegd gezag

3. Verplicht?

Gemeenteraad, PS, Min IenM (in
overeenstemming met ministers
wie het aangaat)
Voor het gehele grondgebied 1 of
meerdere structuurvisies

Gemeenteraad, PS, Min IenM (in Idem.
Geen
overeenstemming met ministers
wie het aangaat)
Voor prov. en rijk: een
Idem, maar n.a.v. amendement,
omgevingsvisie
nu ook voor gemeenten verplicht
voor gemeenten: facultatief

4. Procedurele eisen Wro stelt geen eisen op gem. en Afd. 3.4 Awb van toepassing.
prov. niveau. Art. 3.4 niet van
Omgevingsvisie is elektronisch
toepassing. Ontwerpbestand.
structuurvisie wordt
bekendgemaakt volgens
Inspraakverordening. Minister
moet voor vaststelling
‘beschrijving van de inrichting’
aan TK sturen. Vastgestelde
structuurvisie wordt naar TK en
EK gestuurd. Kennisgeving
tevens elektronisch

Idem

geen

Ow kent verplichte procedurestap van terinzagelegging
ontwerp (behandeling zienswijzen + doorlooptijd)
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Voorzieningen
Huidige
Rijk
voorzieningen uit de Provincie
Wro aanpassen en
Gemeente
uitbreiden met
instrumenten uit Ow.
Bestaande
uitwisselingsstandaar
den Wro aanpassen
aan nieuwe
instrumenten uit de
Ow. Centrale
voorziening
ruimtelijkeplannen.nl
(RO-online)
uitbreiden met
nieuwe instrumenten.

Bestaande digitale
voorzieningen voor
elektronische
vaststelling
aanpassen aan
nieuwe Ow. PKI
uitbreiden met
nieuwe instrumenten.

Opstellen
structuurvisie is
kostbaar. Vervallen
plicht om
omgevingsvisie op te
stellen kan leiden tot
ad-hoc beslissingen.
Partijen buiten de
bevoegde gezagen
dienen kennis te
hebben van de
veranderde
procedure en inhoud.
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2. Bevoegd gezag

Waterwet
Nationaal waterplan
Voor derden niet-bindend
beleidsdocument waarin BG
hoofdlijnen van het nationaal
waterbeleid en bijbehorende
ruimtelijke aspecten vastlegt.
Het plan is voor de ruimtelijke
aspecten tevens een
structuurvisie als bedoeld in
artikel 2.3, tweede lid, van de
Wet ruimtelijke ordening.
Stroomgebiedbeheerplannen zijn
bijlagen bij het nationaal
waterplan.
Minister van IenM

3. Verplicht?

Ja

Instrument
1. Omschrijving

Omgevingswet
Omgevingsvisie
Voor derden niet-bindend
Idem
beleidsdocument dat hoofdlijnen
van de voorgenomen
ontwikkeling en hoofdzaken van
het te voeren beleid mbt de
fysieke leefomgeving bevat.

1. Omschrijving

2. Bevoegd gezag
3. Verplicht?

Idem

Waterwet
Regionaal waterplan

Omgevingswet
Omgevingsvisie

Voor derden niet-bindend
beleidsdocument waarin BG
hoofdlijnen van het regionale
waterbeleid en bijbehorende
ruimtelijke aspecten vastlegt.
Het plan is voor de ruimtelijke
aspecten tevens een
structuurvisie als bedoeld in
artikel 2.2, tweede lid, van de
Wet ruimtelijke ordening.
PS
Ja

Voor derden niet-bindend
Idem
beleidsdocument dat hoofdlijnen
van de voorgenomen
ontwikkeling en hoofdzaken van
het te voeren beleid mbt de
fysieke leefomgeving bevat.
Omgevingsvisie is bindend voor
bevoegd gezag.

4. Procedurele eisen Procedurele eisen worden in
prov. verordeningen vastgelegd.
Daarin moeten ook
overlegverplichtingen met
andere overheden worden
opgenomen. Verplichte
herziening eens per 6 jaar.

Opmerking
Kennis
Zie omgevingsvisie

Kunde
Zie omgevingsvisie

Houding/gedrag
Zie omgevingsvisie

Voorzieningen
Zie omgevingsvisie

Minister van IenM (in
Idem
overeenstemming met ministers
wie het aangaat)
Voor prov. en rijk: visie voor
Idem
fysieke leefomgeving
Voor gemeente facultatief

4. Procedurele eisen Afd. 3.4 Awb van toepassing.
Afd. 3.4 Awb van toepassing.
Zienswijzen door een ieder
Omgevingsvisie is elektronisch
gedurende 6 maanden. Het
bestand.
ontwerp van het nationale
waterplan wordt ten minste een
jaar voor het begin van de
periode waarop het plan
betrekking heeft ter inzage
gelegd (art. 4.1 Waterbesluit)
Overlegplicht met andere
overheden, autoriteiten andere
betrokken staten. Het
vastgestelde plan wordt gestuurd
naar Staten-Generaal. Verplichte
herziening eens per 6 jaar.

Instrument

impact
Verandering
Werkproces
Van meerdere sectorale visies (ruimte, milieu, natuur,
Zie Omgevingsvisie
water, e.d) naar integrale visie voor fysieke
leefomgeving.
Meer uitvoeringsgerichte waterbeleid
en operationele zaken krijgen een plaats in (apart)
nationaal waterprogramma. Dit geldt voor
stroomgebiedbeheersplan en
overstromingsrisicobeheerplan. “In het wetsvoorstel is
getracht zo veel mogelijk bij de huidige praktijk aan te
sluiten, uitgaande van de huidige bevoegdheidsverdeling
en Europese eisen aan het waterbeleid.”

PS
Idem
Prov.: visie voor fysieke
Idem
leefomgeving.
Awb afdeling 3.4 van toepassing Idem

Geen expliciete wettelijke overlegplichten. Bij AMvB
kunnen aanvullende regels worden gesteld over
totstandkoming, vorm, toepassing en wijziging van o.m.
omgevingsvisies. Geen verplichte herziening eens per 6
jaar.

Verandering
Van meerdere sectorale visies (ruimte, milieu, natuur,
water) naar integrale visie voor fysieke leefomgeving.
Meer uitvoeringsgerichte waterbeleid en operationele
zaken krijgen een plaats in regionaal waterprogramma.
(zie onder ‘Plannen en programma’s’)

Geen expliciete wettelijke overlegplichten. Bij AMvB
kunnen aanvullende regels worden gesteld over
totstandkoming, vorm, toepassing en wijziging van o.m.
omgevingsvisies. Geen verplichte herziening eens per 6
jaar.
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Idem aan Wro

impact
Werkproces

Kennis

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen

Opmerking

Zie Omgevingsvisie

Zie Omgevingsvisie

Zie Omgevingsvisie

Zie Omgevingsvisie

Idem aan Wro

Idem aan Wro

“In het wetsvoorstel
is getracht zo veel
mogelijk bij de
huidige praktijk aan
te sluiten, uitgaande
van de huidige
bevoegdheidsverdelin
g en Europese eisen
aan het waterbeleid.”
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Instrument
1. Omschrijving

2. Bevoegd gezag

3. Verplicht?

Wet milieubeheer
Milieubeleidsplan

Omgevingswet
Omgevingsvisie

Voor derden niet-bindend
beleidsdocument waarin het BG
richting geeft aan de te nemen
beslissingen mbt milieubeleid in
de komende jaren en de
hoofdzaken van het te voeren
milieubeleid (waaronder de
beoogde resultaten voor het
milieu en de wijze waarop dit zal
worden bereikt)
Minister van IenM, samen met
andere verantwoordelijke
ministers (art. 4.1 Wm), PS,
Gemeenteraad

Voor derden niet-bindend
Idem
beleidsdocument dat hoofdlijnen
van de voorgenomen
ontwikkeling en hoofdzaken van
het te voeren beleid mbt de
fysieke leefomgeving bevat.

Op rijks- en provinciaal niveau
wel, Facultatief voor gemeente
en WGR+

Voor prov. en rijk: visie voor
fysieke leefomgeving.
Voor gemeente facultatief

Van meerdere sectorale visies (ruimte, milieu, natuur,
water) naar integrale visie voor fysieke leefomgeving,
Aantal in Wm genoemde onderwerpen zijn
uitvoeringsgericht.

Zie Omgevingsvisie
/besluit strategisch
operationeel tactisch
kan leiden tot meer
programma's als de
samenwerking slecht
geregeld is.

Opmerking
Kennis

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen

Zie Omgevingsvisie

Zie Omgevingsvisie

Zie Omgevingsvisie

Zie Omgevingsvisie

Minister van IenM (in
Idem PS
overeenstemming met ministers
wie het aangaatPS,
gemeenteraad

4. Procedurele eisen Afstemplicht met andere
Afd. 3.4 Awb van toepassing.
beleidsplannen (water, natuur), Omgevingsvisie is elektronisch
plicht tot betrekken andere
bestand.
betuursorganen, plan geldt 4
jaar, afd. 3.4 van toepassing op
rijksniveau.
Vastgesteld rijksplan voorleggen
aan Staten-Generaal.

n.a.v. amendement, nu ook voor
gemeenten verplicht

Idem

Planwet verkeer en vervoer
Verkeer- en vervoersplan
Lichte (voor wat het rijk betreft
strategische) planvorm op het
gebied van verkeers- en
vervoersbeleid. Kan, voor zover
dat in het plan is bepaald,
aangemerkt worden als een
structuurvisie in de zin van de
Wro.
Sprake van planhiërarchie voor
wat betreft de “essentiële delen”
van de nationale c.q. provinciale
verkeersen vervoersplan.

Omgevingswet
Omgevingsvisie
Voor derden niet-bindend
beleidsdocument dat
hoofdlijnen van de
voorgenomen ontwikkeling
en hoofdzaken van het te
voeren beleid mbt de fysieke
leefomgeving bevat.

2. Bevoegd gezag

Minister van I&M (nationaal
verkeers en vervoersplan)
PS (provinciaal verkeers- en
vervoersplan) Raad en b&w
(facultatief gemeentelijk
verkeers- en vervoersplan)

Gemeenteraad, PS, Min
IenM (in overeenstemming
met ministers wie het
aangaat).

Idem

3. Verplicht?

Ja, voor wat betreft plan rijk,
provincie en WGR+ regio.
Gemeenten hebben zorgplicht
tot
opstellen beleid of plan.

Voor prov. en rijk: 1 visie
voor het hele grondgebied.
Voor gemeente facultatief

Ja,
n.a.v. amendement, nu ook voor
gemeenten verplicht

Instrument
1. Omschrijving

impact
Werkproces

Verandering

4. Procedurele eisen Afd. 3.4 Awb voor provinciaal en Afd. 3.4 Awb van toepassing.
gemeentelijk plan. Verkeers- en Omgevingsvisie is elektronisch
vervoersberaad (art. 13 Pvv)
bestand.

Idem

Idem

Geen concrete afstemplicht

Verandering
Van meerdere
sectorale visies
(ruimte, milieu,
natuur, water, e.d.)
naar integrale
visie voor fysieke leefomgeving

De verkeers- en
vervoerstaken van
de vervallen WGR+
regio’s zijn
ondergebracht bij
de provincies. Daarnaast zijn er twee vervoersregio’s.
Leidt tot programma.
Geen

Concrete
afstemplicht
(verkeers- en
vervoersberaad)
vervalt
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Idem aan Wro

impact
Werkproces
Idem aan
Omgevingsvisie

Opmerking
Kennis
Idem

Kunde
Idem

Houding/gedrag
Idem

Voorzieningen
Idem

Verkeers- en
vervoerstaken zijn
ook toebedeeld aan
WGR+ - regio’s die
vervallen. Dit is een
separaat
wetgevingstraject

Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

Wetsvoorstel Wet
natuurbescherming

Omgevingswet

Instrument
1. Omschrijving

Natuurvisie
Bindend (voor het Rijk)
beleidsdocument waarin het
kabinet zijn inzet ten aanzien
van het nationale en
internationale
biodiversiteitsbeleid neerlegt en
aangeeft hoe daarbij de
verbinding met het economisch
beleid en andere beleidsvelden
wordtbewerkstelligd.
Natuurdoelstellingen worden in
de visie waar mogelijk
gekwantificeerd.

Omgevingsvisie
Voor derden niet-bindend
beleidsdocument dat
hoofdlijnen van de
voorgenomen ontwikkeling
en hoofdzaken van het te
voeren beleid mbt de fysieke
leefomgeving bevat.
In de nationale
omgevingsvisie wordt natuur
meegenomen in de integrale
beleidsoverwegingen voor de
fysieke leefomgeving op
strategisch niveau (opgesteld
door betrokken ministers
gezamenlijk), waarmee het
belang van natuur als één
van de bepalende
onderdelen van het beleid
voor de fysieke leefomgeving
wordt verzekerd. Op
provinciaal niveau maakt het
(strategische) natuurbeleid
onderdeel uit van de
provinciale omgevingsvisie.

2. Bevoegd gezag
3. Verplicht?

Minister van EZ
Ja

Minister van I&M en provincie
Op rijks- en provinciaal niveau:
ja
Afd. 3.4 Awb van toepassing.
Vaststellen elektronisch

4. Procedurele eisen

Instrument
1. Omschrijving

2. Bevoegd gezag

3. Verplicht?

impact

Idem

Kennis
idem

Kunde
idem

Houding/gedrag
idem

Voorzieningen
idem

Kennis

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen

Idem

Omgevingswet
Omgevingsvisie
Voor derden niet-bindend
beleidsdocument dat
hoofdlijnen van de
voorgenomen ontwikkeling
en hoofdzaken van het te
voeren beleid mbt de fysieke
leefomgeving bevat.

PS,
Gemeenteraad

Gemeenteraad, PS, Min IenM (in N.v.t.
overeenstemming met ministers
wie het aangaat)
Ja
N.v.t.

Afd. 3.4 Awb van toepassing.
Omgevingsvisie is elektronisch
bestand.

Werkproces
Idem aan
Omgevingsvisie

Idem
Ja,

Chw
Structuurvisie +'
Hoofdstuk 2: afdeling 7 Chw is
gericht op versnelde uitvoering
van lokale en (boven)regionale
projecten met nationale
betekenis. De structuurvisie Wro
wordt in Chw als gebiedsgerichte
structuurvisie gebruikt.

Ja voor zover het project
aangewezen is op basis van
AMvB
4. Procedurele eisen Zie structuurvisie

Verandering
Van meerdere
sectorale visies
(ruimte, milieu,
natuur, water, e.d.)
naar integrale
visie voor fysieke leefomgeving

Opmerking

Idem

impact
Werkproces

Verandering
Versnelde
uitvoering van een
bestuurlijk
gecompliceerde
gebiedsontwikkeling
kan op andere
manieren worden
bewerkstelligd.
Bijvoorbeeld: door
vaststelling van een
programma
voor het te
ontwikkelen gebied
in combinatie met
een
bestuursovereenko
mst. In de Omgevingswet
wordt ook ingezet
op een verbrede
toepassing van de
‘sneller en beter’aanpak.

N.v.t.
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Opmerking
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2. Programma's
Instrument
1. Omschrijving

2. Bevoegd gezag

3. Verplicht?

Wro
Structuurvisie (lid 2)
Voor derden niet-bindend
beleidsdocument waarin BG voor
aspecten van ruimtelijk beleid de
hoofdlijnen van de voorgenomen
ontwikkeling van die aspecten
vastlegt.

Omgevingswet
Programma
Voor wat betreft opvolger
Idem
structuurvisie niet verplicht
document dat de uitwerking
bevat van het te voeren beleid of
beheer van een of meer
onderdelen van de leefomgeving
of maatregelen om aan
omgevingswaarden te voldoen.
Daarnaast zijn er verplichte
programma’s.

impact
Verandering
Werkproces
Kennis
Uitgangspunt is dat integraal gewerkt wordt. Programma-Nieuw werkproces
x
onderdelen kunnen sectoraal zijn.
inrichten om flexibel
De verwachting is dat er veel meer programma's
en gebiedsgericht of
komen, afhankelijk van voortgang bestuurlijke
sectoraal te kunnen
samenwerking.
werken.
Meer afstemming
tussen domeinen.
Langere doorlooptijd
om te komen tot 1
visie. (Hoeveel tijd?)
De verwachting is dat
er veel meer
programma’s kunnen
komen afhankelijk
van bestuurlijke
samenwerking.

Gemeenteraad, PS, Min IenM (of
de Minister wie het aangaat in
overeenstemming met onze
Minister)
Facultatief bij Europese Normen,

B&W, GS dagelijks bestuur
waterschap Min IenM (in
overeenstemming met ministers
wie het aangaat)
Facultatief, daarnaast geldt voor
specifieke onderwerpen de plicht
om een programma vast te
stellen en EU normen.

Geen

idem

Idem

Opmerking
Kunde
Meer proactief
werken aan
voorwaarden om
omgevingsvisie (en
andere ambities) te
kunnen realiseren.

Houding/gedrag
Voorzieningen
Integrale karakter
Idem aan Wro
bevroderen
afhankelijk van ….
Organisatie
overschrijdend denken
en handelen.

alle

Geen

Aanscherping MvT:
Een verplichting tot vaststelling
van een actieplan geluid, voor
gemeenten die deel uitmaken
van door onze minister
aangewezen agglomeraties, is.
Ook een verplichte programma’s
als er sprake is van (dreigende)
overschrijding
omgevingswaarden.

4. Procedurele eisen Geen eisen op gemeentelijk en
Geen procedurele eisen voor
provinciaal niveau. Minister moet facultatief programma
voor vaststelling ‘beschrijving
van de inrichting’ aan TK sturen.
Vastgestelde structuurvisie
wordt naar TK en EK gestuurd.
Kennisgeving tevens
elektronisch

Idem

Idem aan Wro
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In Ow.geen
procedurele
verplichtingen
richting TK voor
zowel facultatief als
verplicht.
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Instrument
1. Omschrijving

2. Bevoegd gezag

Waterwet
Beheerplan
Niet bindend document Plan
waarin beheerder maatregelen
en voorzieningen opneemt die
nodig zijn voor ontwikkeling,
werking en bescherming van de
wateren in beheer bij beheerder,
voorzien van de bijbehorende
termijnen. In het worden ook
aanvullend aan het waterplan
functies toegekend, en wordt
beschreven hoe beheer wordt
gevoerd en met welke financiële
middelen. Op de in het plan
opgenomen maatregelen rust
een uitvoeringsplicht (artikel 4.6,
lid 4, in samenhang met artikel
4.11, lid 2, en artikel 4.16, lid 2,
van het Waterbesluit).

Omgevingswet
Programma
Voor derden niet-bindend
Idem
document dat de uitwerking
bevat van het te voeren beleid of
beheer van een of meer
onderdelen van de leefomgeving
of maatregelen om aan
omgevingswaarden te voldoen.

Waterbeheerder (Minister en
waterschappen)

Waterbeheerder (Minister
(RWS) en waterschappen)
en provincie.

3. Verplicht?
Ja
4. Procedurele eisen Afd. 3.4 Awb voor beheerplan
Afd. 3.4 Awb.
rijk; zienswijzen mogelijk door
eenieder. Voor beheerplan
waterschappen procedurele eisen
in provinciale.
verordeningen vastgelegd.
Daarin moeten ook
overlegverplichtingen met
andere overheden worden
opgenomen.

Idem

Ja
Afd. 3.4 Awb.

impact
Werkproces
Kennis
Lijkt niet veel impact idem
te hebben voor de
praktijk, hoewel
mogelijk wel meer
afstemming van
waterprogramma met
andere programma’s
met betrekking
tot uitvoering van
(onderdelen van)
omgevingsbeleid
nodig zal zijn gelet op
streven naar
integrale uitvoering.
Niet duidelijk is in
hoeverre het
opstellen van een
regionaal
waterprogramma
door provincies
verandering
brengt in bestaande
werkprocessen.

Verandering
Geen verandering
voor wat betreft de
doorwerking van het
provinciale beleid in
waterprogramma
waterschap.
Wel verandering in
de zin dat provincie
naast een
provinciale
omgevingsvisie met
daarin strategische
beleidsaspecten
water, ook een
regionaal
waterprogramma
dient op te stellen.

Opmerking
Kunde
idem

Houding/gedrag

Voorzieningen
Idem aan de Wro

Verandering voor
provincie: meer
uitvoeringsgerichte
waterbeleid en
operationele zaken
krijgen een plaats in
regionaal waterprogramma (in
plaats van in
huidige regionale
waterplan =
omgevingsvisie).

Geen. Bij AMvB
kunnen aanvullende
regels worden
gesteld over
totstandkoming,
vorm, toepassing en
wijziging van o.m.
programma’s. Ligt
in bedoeling om
verplichting tot
herziening eens per
6 jaar voor
waterprogramma’s
te behouden (=
Europeesrechtelijke
verplichting). Zal
ook bij AMvB
geregeld moeten
worden

Idem aan de wro

Was-wordt lijst pagina 6

In de Ow Is er geen
verschil tussen BPRW
(rijk) of
beheerplannen
waterschappen? Het
verschil wordt
duidelijk in
onderliggende regels
(Waterbesluit). Dat is
in deze inventarisatie
niet meegenomen.

Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

Instrument
1. Omschrijving

Wet milieubeheer
Gemeentelijk rioleringsplan

Omgevingswet
Gemeentelijk
rioleringsprogramma
Op uitvoering gericht plan waarin Programma ter invulling van
Idem
de maatregelen ter uitvoering
gemeentelijke taken mbt
van de gemeentelijke zorgplicht inzameling, transport en
voor de inzameling en het
verwerking afvloeiend
transport van stedelijk
hemelwater, inzameling en
afvalwater en de gemeentelijke transport stedelijk afvalwater en
zorgplicht op het gebied van
treffen maatregelen om nadelige
hemelwater en
gevolgen van grondwaterstand
grondwater zijn uitgewerkt
op toebedeelde functies aan
leefomgeving te voorkomen.

impact
Werkproces

Verandering
Het GRP vervangt de vergunningplicht voor lozingen.
Door het facultatief worden is onduidelijk hoe dit in de
(AMvB’s bij) de Ow geregeld zal worden. Het GRP blijft
verplicht tot 2020 (akkoord IenM-UvW)

Tot 2020 geen
verandering

Opmerking
Kennis

Kunde

Houding/gedrag

idem

idem

idem

Voorzieningen
Inhoud van de
regelgeving
verandert door
facultatief worden
GRP

Vanaf 2020 komt de verplichting
het rioleringsplan te maken te
vervallen.
2. Bevoegd gezag
3. Verplicht?

Gemeenteraad
Ja

4. Procedurele eisen Overleg met betrokken
bestuursorganen

Instrument

1. Omschrijving

2. Bevoegd gezag

3. Verplicht?

Wet milieubeheer
Nationaal
Samenwerkingsprogramma
Luchtkwaliteit
Programma, gericht op het
bereiken van de grenswaarden
voor luchtkwaliteit, waarin de
kwaliteit van de buitenlucht, de
generieke en specifieke
maatregelen om luchtkwaliteit te
verbeteren en de ontwikkelingen
die effect hebben op
luchtkwaliteit worden
beschreven. Het dient als
toetsingskader voor de
opgenomen activiteiten.
Minister van IenM, in
overeenstemming met het
gevoelen van de Ministerraad

2. Bevoegd gezag

Idem
Idem

Afd. 3.4 Awb van toepassing

Idem

Omgevingswet
Programmatische aanpak

Wet milieubeheer
Actieplan Geluid
Vijfjaarlijks plan dat maatregelen
bevat om overschrijding van
maximale geluidwaarden als
gevolg van wegverkeer en
spoorwegverkeer te voorkomen
of ongedaan te maken.

Minister van IenM, GS en B&W
van agglomeratie gemeente
3. Verplicht?
Ja, ter implementatie van EGrichtlijn omgevingslawaai.
4. Procedurele eisen Ten minste eens in 5 jaar. Afd.
3.4 Awb

Via (nog op te
stellen)
overgangsbepaling
tot 2020. Daarna
facultatief

impact
Werkproces

Verandering

Programma dat stuurt op het
Idem
beheer van de gebruiksruimte in
een gebied en dient als
(toetsings)kader voor
toelaatbaarheid van activiteiten.
Het beschrijft o.a. het gebied en
omgevingswaarde waarvoor het
geldt, de verwachte
ontwikkelingen, activiteiten en
maatregelen en monitoring.

Ipv alleen voor luchtkwaliteit kan de progr. Aanpak
worden ingezet voor iedere omgevingswaarde.
Geen verandering. Zie ook PAS

Rijk, GS, B&W, dagelijks bestuur Idem
waterschap voor onderwerpen
waarvoor een omgevingswaarde
is vastgesteld

Ieder bevoegd gezag kan een progr. Aanpak vaststellen.

Bij (dreigende) overschrijding
Nee
van in wet aangegeven waarden
voor luchtkwaliteit

4. Procedurele eisen Looptijd van 5 jaar. Afd. 3.4 van
toepassing. Uitvoeringsplicht (en
doorzetmacht) bij genoemde
maatregelen. Tussentijdse
bijstelling mogelijk.

Instrument
1. Omschrijving

Gemeenteraad
Ja

Opmerking
Kennis

Kunde

Houding/gedrag

impact nog niet te
bepalen omdat het
een nieuw instrument
is

Idem aan Wro

Overige
compartimenten
betreft een nieuw
insturment.

Idem, kan in bijzondere
situaties gebruikt worden om
regie te voeren op activiteiten
die een negatief effect hebben
op het voldoen aan de
omgevingswaarde of andere
vastgelegde beleidsdoelstelling

Afd. 3.4 Awb van toepassing.
Idem
Uitvoeringsplicht maatregelen.
Tussentijdse bijstelling mogelijk.
Looptijd wordt in het programma
aangegeven.
Omgevingswet
Programma
Actieplan geluid voor wegen,
spoorwegen, luchthavens en
andere geluidbronnen.

Voorzieningen

Idem

Rijk, Provincie en B&W van
agglomeratie gemeente
Ja

Idem

Afd. 3.4 Awb van toepassing.

Idem

idem aan Wro

impact
Werkproces

Verandering
Geen verandering

Idem
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Opmerking
Kennis

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen

Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

Instrument

1. Omschrijving

Wet geluidhinder
Saneringsprogramma
industrielawaai

Omgevingswet
Programma

Programma van maatregelen om Programma
geluidsbelasting van
industrieterrein terug te brengen
tot de binnenwaarde.

2. Bevoegd gezag
GS
3. Verplicht?
Ja
4. Procedurele eisen GS leggen programma voor aan
minister, deze stelt vast.

Opmerking
Kennis

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen

Resterende delen
Wet geluidhinder
gaan vervallen. In
het
kader van Swung-2
wordt parallel aan de
totstandkoming van
de Ow een
wetvoorstel
voorbereid dat
uiteindelijk zal
opgaan in de Ow.

Behoudens aanvullingswet Geluid. Verder geen verandering.

GS
Afd. 4.3 Awb van toepassing

Wetsvoorstel Wet
natuurbescherming

Omgevingswet Raad van
Staat versie

Instrument

Natura 2000-beheerplan en
programmatische aanpak

Plannen en programma’s

1. Omschrijving

Bevat uitwerking van de
instandhoudingsdoelstellingen
voor het betreffende Natura
2000-gebied. Via de
programmatische aanpak
kan een ontwikkeling op één
locatie mogelijk worden gemaakt
omdat het programma
aannemelijk maakt dat afdoende
maatregelen worden genomen
op andere locaties of landelijk,
zodat voldaan kan worden aan
de gestelde omgevingswaarde.

Bevat uitwerking van de
instandhoudingsdoelstellinge
n voor het betreffende Natura
2000-gebied. Via de
programmatische aanpak
kan een ontwikkeling op één
locatie mogelijk worden
gemaakt omdat het programma
aannemelijk
maakt dat afdoende
maatregelen worden
genomen op andere locaties
of landelijk, zodat voldaan
kan worden aan de gestelde
omgevingswaarde.

Idem

Gedeputeerde Staten
Ja
Afdeling 3.4

Provincie
Ja
Idem

2. Bevoegd gezag
Gedeputeerde Staten
3. Verplicht?
Ja
4. Procedurele eisen Afdeling 3.4

impact
Werkproces

Verandering

impact

Verandering

Werkproces

Behoudens aanvullingswet Natuur. Verder geen
verandering.
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Opmerking

Kennis

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen

Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

3. Decentrale regelgeving/verordeningen w.o omgevingsplan
Instrument
1. Omschrijving

Wro
Bestemmingsplan
Rechtens bindend document
waarin ten behoeve van een
goede ruimtelijke ordening
bestemmingen aan gronden
worden gegeven en regels
gesteld met het oog op die
bestemmingen. In het
bestemmingsplan kunnen
voorlopige bestemmingen
worden gegeven en
vergunningplichten ingesteld
voor andere activiteiten dan
bouwen en voor slopen.

2. Bevoegd gezag

Gemeenteraad

3. Verplicht?

Voor het hele grondgebied
worden een of meerdere
bestemmingsplannen
vastgesteld.

4. Procedurele eisen Verplicht vooroverleg met
betrokken bestuursorganen. 3.4
Awb is van toepassing.
Kennisgeving geschiedt tevens
elektronisch. Na 10 jaar wordt
het bestemmingsplan
geactualiseerd.

Omgevingswet
Omgevingsplan
Rechtens bindend document
Idem
waarin de bij of krachtens de Ow
van gemeente gevorderde regels
worden opgenomen. Ter invulling
van de overheidszorg voor de
leefomgeving kunnen functies
worden toebedeeld aan locaties.
Andere dan hiervoor genoemde
regels mbt de fysieke
leefomgeving kunnen in het
omgevingsplan worden
opgenomen. Het is mogelijk om
maatwerkvoorschriften of
gelijkwaardigheidsbepalingen op
te nemen. Ook mogelijk om
meldingsplicht op te nemen. Tbv
de uitleg van regels in het
omgevingsplan kunnen
beleidsregels worden
vastgesteld.

Verandering
Niet alleen functies en regels stellen vanuit een
ruimtelijk motief, maar vanuit een breder motief: de
fysieke leefomgeving.
meer nadenken over randvoorwaarden (kaders) i.p.v.
bestemmingen
uitnodigingsplanologie
Sneller kunnen reageren op particuliere initiatieven
Van bouw- en gebruiksregels naar “locatieontwikkelingsregels. Ook “andere regels” voor
activiteiten die niet in bestemmingsplan mochten.

Gemeenteraad. Mogelijkheid
voor gemeenteraad om de
vaststelling van het
omgevingsplan te delegeren aan
BenW.
Voor het hele grondgebied
worden een of meerdere
omgevingsplannen vastgesteld
(bedoeling is om na een
overgangstermijn te bepalen dat
er per gemeente 1
gebiedsdekkend omgevingsplan
is).
Per locatie mag maximaal 1
omgevingsplan gelden

Idem

Meer flexibiliteit en snellere aanpassing bij delegatie.

Voor het hele grondgebied van
elke gemeente geldt één
omgevingsplan (niet meerdere)
(Zie pag. 148 Mvt)

In overgangs-periode krijgen naast bestemmings-plan
ook andere verordeningen status van omgevingsplan.

Afd. 3.4 Awb is van toepassing.
Het omgevingsplan is
elektronisch bestand.
Geen verplicht vooroverleg.

Idem

De vorm en wijze
waarop het
bestuursorgaan de
voorfase inricht,
wordt niet wettelijk
geregeld.

impact
Werkproces
Verschilt enorm per
gemeente.
Er komt een breder
werkproces
er komt meer
integraliteit

Opmerking
Kennis
Model omgevingsplan
wordt opgesteld.
(notitie VNG) proto
type,

Kunde
Pilots omgevingsplan
nieuwe stijl zijn
afgesproken (notitie
VNG).

Houding/gedrag
Voorzieningen
Omgeving betrekken
Idem aan Wro
bij planvorming vanuit
uitnodigingsplanolgie. Van planbeheer naar
objectenbeheer.
Doordat er onder de
Vaardigheden opdoen Van “nee tenzij naar
omgevingswet één
Zowel voor ambtelijk “ja, mits”
omgevingsplan zal
apparaat als
worden vastgesteld,
bestuurders
zal er meer aandacht
moeten zijn voor de
Verordeningen gaan
zelfstandige objecten
op in Omgevingsplan
binnen het
omgevingsplan. Dit
Minder in
betekend dat deze
activiteitenbesluit
planobjecten uniek
meer in
en zelfstandig
Omgevingsplan.
gecodeerd moeten
worden en elk met
bijv. begin en
einddatum
opgeslagen moeten
worden. Dit vraagt
om goed beheer.

Op termijn overgang
naar 1
gebiedsdekkend plan

Idemaan Wro

Actualiseringsplicht vervalt.
Wel verplichting om binnen x-aantal jaar wijzigingen
provinciale verordeningen door te voeren en om binnen
5 jaar omgevingsvergunningen voor afwijken van het
plan in het omgevingsplan te verwerken
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Plan is hier ook
decentrale
regelgeving.
Reikwijdte wordt
vergroot van goede
ruimtelijke ordening
naar goed fysieke
leefomgeving
Commissie integratie
autonome regels
(notitie VNG)
discussie.
Verschillen per
grootte van de
gemeente

Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

Wro
Wijzigings- of
In het bestemmingsplan kan
worden bepaald dat B&W binnen
bij het plan te bepalen grenzen
en regels het bestemmingsplan
kunnen wijzigen of moeten
uitwerken.

Omgevingswet
Omgevingsplan
De gemeenteraad kan er
voor kiezen om zelf functies
toe te delen aan locaties,
waarbij de regels met
betrekking tot bouw- en
gebruiksactiviteiten in
delegatie door burgemeester
en wethouders in het
omgevingsplan worden
gegeven. Ook andere
constructies zijn echter
denkbaar. Het wordt vooral
aan de democratisch meest
gelegitimeerde organen,
zijnde de gemeenteraad,
provinciale staten of het
algemeen bestuur van een
waterschap, overgelaten om
te bepalen of en op welke
wijze toepassing wordt
gegeven aan deze
bevoegdheid tot delegatie.

2. Bevoegd gezag

B&W

Na delegatie: B&W

Idem
(pag. 152 e.v. MvT)

3. Verplicht?

Voor zover in het
bestemmingsplan
bepaald.

Voor zover in het
omgevingsplan/
delegatiebesluit is bepaald.

Idem

Afd. 3.4 Awb is van
toepassing. Het
omgevingsplan wordt
elektronisch vastgesteld.

Idem

Instrument
1. Omschrijving

4. Procedurele eisen Afd. 3.4 Awb is van
toepassing.

Instrument
1. Omschrijving

Wro
Beheersverordening
Voor die delen van de gemeente
waar geen ruimtelijke
ontwikkeling wordt voorzien, kan
de gemeenteraad (in plaats van
een bestemmingsplan) een
bindend document vaststellen
waarin de (bestaande) bouw- en
gebruiksmogelijkheden van de
gronden worden geregeld.

Idem
(o.a. pag. 152 MvT)

Omgevingswet
Geen
De Ow biedt geen instrument dat Idem
specifiek is gericht op het
vastleggen van bouw- en
gebruiksmogelijkheden in
laagdynamische gebieden. Het
algemene instrument
Omgevingsplan moet hiervoor
worden gebruikt.

Verandering
Een door het
dagelijks bestuur
vastgestelde
wijziging wordt
onderdeel van het
omgevingsplan.
Anders dan onder
de Wro zullen er
naast een ‗moeder‘
plan dus niet één of
meer afzonderlijke
uitwerkingsplannen
of wijzigingsplannen
bestaan.

Verandering
Het instrument komt niet terug (gaat op in het
omgevingsplan), maar door het vervallen van de
actualisatieplicht in het omgevingsplan vervalt de
specifieke behoefte aan de beheersverordening

2. Bevoegd gezag
Gemeenteraad
3. Verplicht?
Nee
4. Procedurele eisen Kennisgeving van het
vaststellingsbesluit geschiedt
elektronisch. De
beheersverordening wordt na 10
jaar herzien. Er kan, ter
bescherming van het bestaand
gebruik, een vergunningplicht
worden ingesteld voor andere
activiteiten dan bouwen en voor
slopen.
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impact
Werkproces
Zie omgevingsplan;

Kennis
Zie omgevingsplan

Kunde
Zie omgevingsplan

Houding/gedrag
Zie omgevingsplan

Voorzieningen
Zie omgevingsplan

Opmerking

impact
Werkproces
Zie omgevingsplan

Kennis
Zie omgevingsplan

Kunde
Zie omgevingsplan

Houding/gedrag
Zie omgevingsplan

Voorzieningen
Zie omgevingsplan

Zie omgevingsplan

Opmerking
Men moet weten dat
het vervallen is.
Opnemen in
omgevingsplan

Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

Instrument

1. Omschrijving

Chw
Omgevingswet
Gemeentelijk omgevingsplan Regels voor
voor ontwikkelingsgebieden ontwikkelingsgebieden in
omgevingsplan (artikel
4.17)
Een bestemmingsplan dat
betrekking heeft op gronden die
gelegen zijn binnen een
aangewezen
ontwikkelingsgebied, is
gericht op de optimalisering van
de
milieugebruiksruimte met het
oog op
het versterken van een
duurzame
ruimtelijke en economische
ontwikkeling van dat gebied in
samenhang met het tot stand
brengen van een goede
milieukwaliteit

2. Bevoegd gezag
Gemeenteraad
3. Verplicht?
Nee
4. Procedurele eisen Zie bestemmingsplan

Instrument
1. Omschrijving

2. Bevoegd gezag

Waterwet
Algemene Regels
Bij provinciale verordening kan
worden bepaald dat geen
watervergunning nodig is voor
grondwateronttrekkingen tot
max. 10m3. Verordening
waterschap (Keur) is gebaseerd
op Waterschapswet en
Waterwet: hierin kunnen ook
algemene regels worden gesteld
voor handelingen met betrekking
tot waterstaatswerken.

Vastgesteld door' Provincie en
waterschap
3. Verplicht?
Facultatief
4. Procedurele eisen Geen regels in Wtw

Verandering

In het omgevingsplan stelt de
gemeenteraad voor de (bij
AMvB aangewezen)
ontwikkelingsgebieden regels
over de maatregelen en
werken met het oog op de
optimalisering van de
gebruiksruimte. Gemeenten
hebben de mogelijkheid om
de beschikbare
gebruiksruimte te
herverdelen en daarbij zo
nodig voor een periode van
maximaal tien jaar af te
wijken van
milieukwaliteitseisen.

Idem

Gemeenteraad
Nee
Zie bestemmingsplan

Idem
Idem
idem

Omgevingswet
Algemene Regels
Bij provinciale
omgevingsverordening of
waterschapsverordening
kunnen algemene regels
worden gesteld. Daarin kan
ook de bevoegdheid tot het
stellen van
maatwerkvoorschriften
worden opgenomen. Ook
kunnen deze
verbodsbepalingen, verbod
behoudens vergunning,
mededelings- en
meldingsplichten inhouden.

Idem

Het gemeentelijk
omgevingsplan voor
ontwikkelingsgebied
en uit de Crisis- en
herstelwet is
vooralsnog
opgenomen in de
dit wetsvoorstel. Het
is de bedoeling dat
de Omgevingswet
in zijn definitieve
vorm voldoende
afwegingsruimte
biedt zodat deze
bijzondere figuur
niet meer nodig is

Verandering
geen verandering

Provincie en waterschap
Facultatief
Geen regels in de Ow, wel bij
AMvB mogelijk.

Idem
Idem
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impact
Werkproces

Kennis

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen

Opmerking

Geen verandering

Geen verandering

Geen verandering

Geen verandering

Geen verandering

impact
Werkproces
Geen verandering

Kennis

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen

Geen verandering

Opmerking

Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

4. Algemene Rijksregels over activiteiten
Instrument
1. Omschrijving

Wet milieubeheer
Algemene regels voor
inrichtingen
Bij AMvB kan voor een ieder
bindende regels worden gesteld
ter bescherming van het milieu
tegen de nadelige gevolgen van
(categorieën van) inrichtingen.
Deze regels kunnen een
vrijstelling van vergunningplicht
inhouden. Meldingsplichten en
gelijkwaardigheidsbepalingen
zijn mogelijk

Omgevingswet
Algemene regels
Bij AmvB kunnen voor diegene
die een activiteit uitoefent
bindende regels worden gesteld
voor activiteiten die gevolgen
kunnen hebben voor de
leefomgeving. Hiertoe kunnen
ook regels mbt wateractiviteiten
en beperkingengebieden
behoren.

impact
Werkproces

Verandering
Idem

Meer algemene regels meer vergunningvrij of met
melding.

Meer afwijkings- en maatwerkmogelijkheden voor
vergroten bestuurlijke afwegingruimte
Begrip inrichting verdwijnt. Wat hiervan de
consequenties zijn is op dit moment niet duidelijk.
Het Rijk zal voor een groot aantal activiteiten géén
regels meer opstellen.

2. Bevoegd gezag

Regels worden gesteld bij AMvB

Regels worden gesteld bij AMvB

Idem
Hoofdregel is dat BenW bevoegd
gezag zijn voor het nemen van
besluiten en uitzonderingen zijn
opgenomen in een limitatieve
lijst.

3. Verplicht?

Ja

Voor een aantal onderwerpen,
waaronder locatiegebonden
milieuactiviteiten, worden
algemene regels gesteld.

Idem

Geen regels in de Ow

Idem

4. Procedurele eisen Geen regels in Wm

Instrument
1. Omschrijving

2. Bevoegd gezag

Waterwet
Algemene regels
Bij AmvB kunnen voor een ieder
bindende regels worden gesteld
mbt een aantal in de Wtw
genoemde handelingen in
rijkswateren, in regionale
wateren en andere
waterstaatswerken. Deze
voorschriften kunnen o.a. een
verbod of een vrijstelling van
vergunningplicht inhouden. Ook
meldings- meet- en
registratieplichten zijn mogelijk
evenals het introduceren van
een bevoegdheid tot het stellen
van maatwerkvoorschriften

Omgevingswet
Algemene regels
Mogelijkheid tot introduceren
bevoegdheid
maatwerkvoorschriften.
Ook kan bij of krachtens
AMvB worden bepaald dat bij
provinciale
omgevingsverordening of
waterschapsverordening over
bepaalde onderwerpen
(waaronder water) regels
kunnen worden gesteld
(instructieregels). In
ieder geval moeten
rijksregels worden gesteld
voor
waterkwatiteitsactiviteiten en
beperkingengebiedactiviteiten
voor rijkswateren.

Regels worden gesteld bij AMvB

Regels worden gesteld bij AMvB

Waterbeheerder en minister
(RWS) voor rijkswateren

3. Verplicht?
Facultatief
4. Procedurele eisen De algemene eisen die gelden
voor het vaststellen van een
AMvB

Idem

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen

Kennisnemen van de
veranderingen
(opzet, systematiek,
integraal)

Leren werken met AR
en afwijkings- en
maatwerkmogelijkhe
den
Beheersen
afwegingssystematie
k/integraal denken en
doen
Omgaan met
tegenstrijdige
belangen.

Van “nee tenzij naar
“ja, mits”
Leren omgaan met de
verandering van deze
systematiek.

Toegankelijke
Doelgroepbenadering
systemen voor de
kan voor
burgers en bedrijven. bestuurorganen
leiden tot een wat
Aanvragen dienen
complexere
door B&B
regulering (zie
electronisch te
contourenbrief
kunnen worden
februari 2015)
gedaan

Kennis
geen

Kunde
geen

Houding/gedrag
geen

Voorzieningen
geen

De verplichtingen betreffen onderwerpen waarvoor nu al
algemene regels worden gesteld en die mogelijk worden
aangepast en uitgebreid.

impact
Werkproces
geen

Verandering
geen verandering

Idem

Waterbeheerder en minister
(RWS) voor rijkswateren

Facultatief
De algemene eisen die gelden
voor het vaststellen van een
AMvB

Aanpassen
werkproces VTH.
Kortere
doorlooptijden.
Minder vergunningen
en procedures.
Wat doe je als je
melding krijgt of niet?
Hoe wordt toezicht
vormgegeven?
Hoe richt je integrale
afweging in?
Wat betekent de
vergroting van de
bestuurlijke
afwegingsruimte.
Integrale afwegingen;
zeker
indien dit op
uitvoeringsniveau
wordt
neergelegd.
(Nog) meer nadruk
op handhaving
Verschuiving
vergunningverlening
naar TH.

Opmerking
Kennis

Idem
Idem
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Opmerking

Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

Wet hygiëne en veiligheid
badinrichtingen en
zwemgelegenheden

Omgevingswet

Instrument

Algemene regels over
badinrichtingen

Algemene regels bij AMvB

1. Omschrijving

In en bij de Wet hvbz zijn
algemene regels gesteld met
betrekking tot
badinrichtingen.

Bij AMvB kunnen voor een
ieder bindende regels
worden gesteld voor
activiteiten die gevolgen
kunnen hebben voor de
leefomgeving. Hiertoe
kunnen ook regels mbt
badinrichtingen behoren.
Ongeveer dezelfde regels als
voor de Whvbz.

Idem

2. Bevoegd gezag

Regels worden gesteld bij AMvB

Regels worden gesteld bij AMvB

Idem

3. Verplicht?

Facultatief / Verplicht (ter
uitvoering van de
Zwemwaterrichtlijn)

Facultatief / Verplicht (ter
uitvoering
van de Zwemwaterrichtlijn)

Idem

Geen regels in de Ow

Idem

4. Procedurele eisen Geen regels in Wet hvbz

Instrument
1. Omschrijving

2. Bevoegd gezag

impact

Ontgrondingenwet
Algemene regels
Bij of krachtens AMvB of
provinciale verordening kan
worden bepaald dat de
vergunningplicht niet geldt
voor daarbij aan te duiden
categorieën van ontgrondingen
van beperkte betekenis voor de
fysieke omgeving. Voor die
categorieën kunnen bij of
krachtens die AMvB
regels worden gesteld.

Omgevingswet
Algemene regels
Bij of krachtens AMvB of
provinciale verordening kan
worden bepaald dat de
vergunningplicht niet geldt
voor daarbij aan te duiden
categorieën van ontgrondingen
van beperkte betekenis voor de
fysieke omgeving. Voor die
categorieën kunnen bij of
krachtens die AMvB
regels worden gesteld.

Regels worden gesteld bij AMvB
of provinciale verordening

Regels worden gesteld bij
AMvB

Idem

Facultatief
Geen regels in de Ow

Idem
Idem

3. Verplicht?
Facultatief
4. Procedurele eisen Geen regels in
Ontgrondingenwet

Idem

Opmerking

Verandering

Werkproces

Kennis

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen

Geen verandering

geen

geen

geen

geen

geen

Verandering
Geen verandering

impact
Werkproces
Geen verandering

Kennis
Geen verandering

Kunde
Geen verandering

Houding/gedrag
Geen verandering

Voorzieningen
Geen verandering
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Verandering zit hem
vooral in de
verantwoordelijkheid
voor het beheer van
zwemwater en
badinrichtingen. Dit
wordt echter in een
separaat
wetsvoorstel
geregeld.

Opmerking

Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

5. Omgevingsvergunning
Instrument
1. Omschrijving

Waterwet
Watervergunning
Toestemming voor derden om
een aantal in Wtw omschreven
handelingen in watersysteem te
mogen verrichten

Omgevingswet
Omgevingsvergunning water
Toestemming om een aantal in
Idem
de Ow (en bij AmvB)
omschreven activiteiten mbt
waterkwaliteit, -kwantiteit en
–veiligheid te mogen verrichten

2. Bevoegd gezag

Beheerder (Minister of
Waterschap) voor handelingen
mbt watersysteem. GS voor
bepaalde gevallen van
onttrekken grondwater of
infiltreren

3. Verplicht?

Vergunning is verplicht voor
Als het op de lijst
handelingen in watersystemen voor vergunningplicht staat
zover dit in of op basis van de Wtw is (omgevingsbesluit, Bal)
aangegeven en voor zover hierop in
algemene regels geen uitzondering is
gemaakt.

4. Procedurele eisen Aanvraag wordt ingediend bij
BenW of bij bevoegd gezag. In
een aantal gevallen is afd. 3.4
Awb van toepassing

Instrument
1. Omschrijving

2. Bevoegd gezag

Wet beheer
rijkswaterstaatswerken
Wbr-vergunning (droog)
Toestemming om een droog
waterstaatswerk te mogen
gebruiken (o.a. werken te
plaatsen en behouden) anders
dan waartoe het
waterstaatswerk is bestemd
Minister van IenM

3. Verplicht?
Op aanvraag
4. Procedurele eisen Geen

Verandering
Geen verandering Watervergunning is dezelfde
gebleven.
Coördinatie blijft gelijk
omkering van:
De watervergunning tenzij algemene regels, naar:
Algemene regels, tenzij vergunning.

impact
Werkproces
Kennis
Werkproces
Kennis van nieuwe
(informatievoorzienin procedure
gsfunctie) integraal
goed inregelen.

Opmerking
Kunde
Houding/gedrag
Voorzieningen
Zie
Zie
Zie
met name voor
omgevingsvergunning omgevingsvergunning omgevingsvergunnin waterschappen van
g
belang,

Bedrijfsvoerings- en
informatiekundige
aspecten.

Waterbeheerder (Minister of
Idem
Waterschap) en provincie voor
gronwateronttrekingen (Bij AMvB
aan te wijzen als bevoegd
gezag).

Idem

Aanvraag wordt bij BenW of
Idem
bevoegd gezag ingediend.
Reguliere procedure is van
toepassing (tenzij uitzondering in
AmvB). Aanvraag voor
wateractiviteit wordt los
ingediend van
omgevingsvergunning voor
overige activiteiten (splitsing
voor het loket)

Standaard geldt al een korte procedure.
Indruk bestaat dat bij omgevingsvergunning water niet
veel veranderd.

Omgevingswet
Omgevingsvergunning
Toestemming voor
Idem
beperkingengebiedactiviteit.
(activiteit binnen een bij AMvB
aangewezen gebied die niet in
overeenstemming is met functie
van werk of object in het gebied)

Check dit ook bij de
andere domeinen

impact
Verandering
Geen verandering

Werkproces
Geen

Minister van IenM (bij AMvB aan Idem
te wijzen)
Op aanvraag
Idem
Geen
Idem
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Opmerking
Kennis
Geen

Kunde
geen

Houding/gedrag
geen

Voorzieningen
Geen verandering

Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

Instrument

WABO
Binnen- en buitenplans
afwijken

Omgevingswet
Omgevingsvergunning

impact
Werkproces

Verandering

Opmerking
Kennis

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen

Kennisnemen van de
veranderingen
(opzet, systematiek,
integraal)

Leren werken met AR
en afwijkings- en
maatwerkmogelijkhe
den
Beheersen
afwegingssystematie
k/integraal denken en
doen
Omgaan met
tegenstrijdige
belangen.

Bredere oriëntatie,
(sectoraal denken
kunnen loslaten)
Samenwerken

Informatie over
inhoud en maatwerk
van het
omgevingsplan
beschikbaar voor
initiatiefnemers. Meer
informatieuitwisseling tussen
overheden en
beschikbaar stellen
aan

Wat voorheen een
bestemmingsplanwijz
iging (verzoek
initiatiefnemer) was
wordt nu een
omgevingsvergunnin
g o.b.v.
omgevingsplan.

Aansluiten bij
kwaliteitseisen.

Aansluiten bij
kwaliteitseisen?

zie hierboven bij
omschrijving

zie hierboven bij
omschrijving

zie hierboven bij
omschrijving

Om hoeveel
procedures gaat het?
Invloed capaciteit.

Omgevingsvergunning
voor een
locatieontwikkeling
1. Omschrijving

In het bestemmingsplan kan
worden bepaald dat B&W bij een
omgevingsvergunning kan
worden afgeweken van de bij het
plan aan te geven regels.
Daarnaast biedt de WABO de
bevoegdheid om af te wijken van
de bij AMvB bepaalde gevallen
en de bevoegdheid om
vergunning te verlenen om af te
wijken van het
bestemmingsplan.

In het Omgevingsplan kunnen
regels worden opgenomen
wanneer een
omgevingsvergunning voor een
locatieontwikkelingsactiviteit in
ieder geval wordt verleend.
Vervolgens kan op aanvraag de
omgevingsvergunning worden
verleend.

idem

De regeling voor de gewenste invulling van het gebied
zal op andere wijze moeten worden vormgegeven.

Van sectoraal naar integraal als gevolg van de
verbreding van de reikwijdte van het omgevingsplan.
(let op dit is 1 domein!)

Als een activiteit niet in het
omgevingsplan past, zal het
bevoegd gezag eerst moeten
kijken of de
omgevingsvergunning om af
te wijken kan worden
verleend op grond van het in
het omgevingsplan
opgenomen regels. Als dat
niet lukt, resteert het
buitenplanse toetsingskader
2. Bevoegd gezag

3. Verplicht?

BenW en bij afwijkactiviteit
BenW, dagelijks bestuur
verklaring van geen bedenkingen waterschap, GS, Minister I&M
gemeenteraad; GS of Minister

Voor zover in het
bestemmingsplan bepaald.
4. Procedurele eisen Afd. 3.4 Awb is van toepassing.

Aanpassen
werkproces VTH.
Kortere
doorlooptijden.
Minder vergunningen
en procedures.

Aansluiten bij
kwaliteitseisen.

Coördinatie over
onderdelen integrale
vergunning
Monitoring
openstaande
aanvragen

Van “nee tenzij naar
“ja, mits”
Hoe ga je om met de
meerdere meldingen.
Hoe ben je nog in
control?

Doelgroepbenadering
kan voor
bestuurorganen
digitale voorzieningen leiden tot een wat
complexere
Aanvragen dienen
regulering (zie
door Burgers en
hoofdlijnennotitie)
bedrijven
elektronisch te
kunnen worden
gedaan

Idem

Voor zover in het omgevingsplan Idem
bepaald.
De omgevingsvergunning volgt
Idem
de reguliere procedure (tenzij bij
AmvB een uitzondering wordt
opgenomen).

Standaardprocedure wordt korter (8w) voor de
buitenplanse
afwijking.
Betrokkenheid
gemeenteraad is
niet bij alle
buitenplanse
afwijking meer
nodig.
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zie hierboven bij
omschrijving

zie hierboven bij
omschrijving

Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

Instrument
1. Omschrijving

2. Bevoegd gezag

Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht
Omgevingsvergunning
Besluit inhoudende de
toestemming om te mogen
bouwen, aanleggen, gebruiken,
slopen, veranderen van een
monument, , oprichten of
wijzigen van een inrichting. Ook
een in een gemeentelijke of
provinciale verordening
opgenomen vergunningplicht
mbt slopen, bouwen, aanleggen,
uitwegen, kappen geldt als
omgevingsvergunning.

Gemeente, Provincie,
Waterschap of Rijk

3. Verplicht?
Op aanvraag
4. Procedurele eisen Soms afd. 3.4 Awb van
toepassing, onlosmakelijk
samenhangende activiteiten
worden gezamenlijk
aangevraagd. Afstemming
tussen bestuursorganen via
advies en verklaring van geen
bedenkingen.
Coördinatieregeling met
watervergunning

Omgevingswet

impact

Omgevingsvergunning
Besluit inhoudende de
toestemming voor een
bouwactiviteit, ,
rijksmonumentactiviteit,
stortingsactiviteit op zee,
brandveilig gebruik,
milieuactiviteit, wateractiviteit,
ontgrondingsactiviteit, plaatsing
mijnbouwinstallatie,
beperkingengebied-activiteit,
Natura2000-activiteit, flora en
fauna-activiteit. Ook in een
gemeentelijke, provinciale of
waterschapsverordening kunnen
vergunningplichtige activiteiten
worden aangewezen. Een in een
gemeentelijke verordening
opgenomen vergunningplicht
voor o.a. handeling aan
gemeentelijk monument,
bescherm stads- en
dorpsgezicht, aanleg van een
weg, vellen of kappen, geldt als
omgevingsvergunning

Verandering
Onder Wabo ook vergunning voor activiteiten i.o.m. plan
of verordening. Nagedacht wordt om in Ow
vergunning te mogen afwijken van omgevingsplan.

Werkproces
Idem
omgevingsvergunning
Wro

Kennis
idem
omgevingsvergunning
Wro

Kunde
idem
omgevingsvergunning
Wro

Houding/gedrag
idem
omgevingsvergunning
Wro

Omgevingsvergunning onder de Ow bevat meer
vergunningplichten dan onder de Wabo (o.a.
ontgrondingenwet, Waterwet, Wbr, natuurwetten zijn
ook onderdeel Ow-vergunning) => mogelijk meer
onderwerpen per aanvraag (integralere vergunning) en
meer (instemmings-)bevoegde gezagen voor
afstemming.

Aanpassen
werkproces VTH.
Kortere
doorlooptijden.
Minder vergunningen
en
procedures.
Wat betekent de
vergroting
van de bestuurlijke
afwegingsruimte.
Integrale afwegingen.
Coördinatie over
onderdelen
integrale vergunning
Monitoring
openstaande
aanvragen

Kennisnemen van de
veranderingen
(opzet, systematiek,
integraal)

Leren werken met AR
en afwijkings- en
maatwerkmogelijkhe
den
Beheersen

Bredere oriëntatie,
(sectoraal denken
kunnen loslaten)

Aansluiten bij
kwaliteitseisen.

Samenwerken
Van “nee tenzij”
Afwegingssystematie naar “ja, mits”
k
Hoe ga je om met
/integraal denken en de meerdere
doen
meldingen. Hoe
ben je nog in
Omgaan met
control?
tegenstrijdige
belangen.
meer
inlevingsvermogen en/
mediation, Goede
accountmanagers bij
KCC's,

Voorzieningen
idem
Doelgroepbenadering
omgevingsvergunnin kan voor
g Wro
bestuurorganen
leiden tot een wat
Aanvragen dienen
complexere
door
regulering (zie
Burgers en bedrijven hoofdlijnennotitie)
elektronisch te
kunnen worden
Check doen bij niet
gedaan
onderzochte
domeinen zoals
monumenten,
bouwen, natuur, etc.

.

Gemeente, Provincie,
Idem
Waterschap of Rijk (bij AMvB uit
te werken)
Op aanvraag
Idem
Soms afd. 3.4 van toepassing,
Idem
beperkte regeling voor
samenhangende activiteiten.
Afstemming tussen
bestuursorganen achter het loket
via advies en instemming.
Splitsing vóór het loket bij
samenloop wateractiviteit en
andere activiteit met
coördinatieregeling voor beide
vergunningen.

Wetsvoorstel Wet
natuurbescherming

Omgevingswet

Instrument
1. Omschrijving

Vergunning
Besluit inhoudende de
toestemming
voor projecten of andere
handelingen die de kwaliteit van
de natuurlijke habitats of de
habitats van soorten in het
betreffende Natura 2000-gebied
kunnen verslechteren of een
significant verstorend effect
kunnen hebben op de soorten
waarvoor dat gebied is
aangewezen.

Omgevingsvergunning
Besluit inhoudende de
toestemming voor een
Natura 2000-activiteit.

2. Bevoegd gezag

Meestal gedeputeerde staten, in
een aantal gevallen de Minister
van
EZ.

Te bepalen bij AMvB

Idem

Op aanvraag
Besluit binnen 8 weken,
tenzij afdeling 3.4 bij AMvB
van toepassing is verklaard.

Idem
Idem (van 26 naar 8 weken).
(pag. 263 MvT).

3. Verplicht?
Op aanvraag
4. Procedurele eisen Besluit binnen 13 weken na
aanvraag, eventueel verlenging
met 7 weken,

Opmerking

De reguliere
procedure (8 weken
beslistermijn) zal
vaker van
toepassing zijn. De verplichting om onlosmakende
samenhangende activiteiten gezamenlijk aan te vragen
komt te vervallen.

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
omgevingsvergunning omgevingsvergunning omgevingsvergunning omgevingsvergunning omgevingsvergunnin
Wro
Wro
Wro
Wro
g Wro

impact

Idem

Verandering
Geen verandering

Werkproces
Geen verandering
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Opmerking

Kennis
Geen verandering

Kunde
Geen verandering

Houding/gedrag
Geen verandering

Voorzieningen

Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

Wetsvoorstel Wet
natuurbescherming
Instrument
1. Omschrijving

2. Bevoegd gezag

Omgevingswet

Vergunning voor flora en
fauna-activiteit
Besluit inhoudende de
Besluit inhoudende de
toestemming voor het verstoren, toestemming voor het
vangen, doden enz. van
verstoren, vangen, doden
beschermde inheemse
enz. van beschermde
diersoorten of voor het
inheemse diersoorten of voor
vernielen,
het vernielen, verplaatsen
verplaatsen enz. van
enz. van beschermde
beschermde
plantensoorten.
plantensoorten.

impact

Flora- en fauna ontheffing

Meestal gedeputeerde staten, in
een aantal gevallen de Minister
van
EZ.

3. Verplicht?
Op aanvraag
4. Procedurele eisen Besluit binnen 13 weken na
aanvraag, eventueel verlenging
met 7 weken,

Idem

Te bepalen bij AMvB

Idem

Op aanvraag
Besluit binnen 8 weken,
tenzij afdeling 3.4 bij AMvB
van toepassing is verklaard.

Idem
Idem

Opmerking

Verandering

Werkproces

Kennis

Kunde

Houding/gedrag

Geen verandering

Geen verandering

Geen verandering

Geen verandering

Geen verandering
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Voorzieningen

Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

Instrument
1. Omschrijving

2. Bevoegd gezag

Ontgrondingenwet
Ontgrondingsvergunning
Uitgangspunt is dat voor elke
ontgronding een vergunning is
vereist, tenzij bij AMvB of
provinciale verordening is
bepaald dat de ontgronding is
vrijgesteld van vergunningplicht.

Omgevingswet
Omgevingsvergunning
Besluit inhoudende de
toestemming voor een
bouwactiviteit,
locatieontwikkelingsactiviteit,
rijksmonumentactiviteit,
stortingsactiviteit op zee,
brandveilig gebruik,
milieuactiviteit, wateractiviteit,
ontgrondingsactiviteit,
plaatsing mijnbouwinstallatie,
beperkingengebied-activiteit,
Natura2000-activiteit, flora en
fauna-activiteit. Ook in een
gemeentelijke, provinciale of
waterschapsverordening
kunnen vergunningplichtige
activiteiten worden
aangewezen. Een in een
gemeentelijke verordening
opgenomen vergunningplicht
voor o.a. handeling aan
gemeentelijk monument,
bescherm stads- en
dorpsgezicht, aanleg van een
weg, vellen of kappen, geldt
als omgevingsvergunning

Minister of GS

Gemeente, Provincie,
Waterschap of Rijk (bij AMvB
uit te werken)

Idem

Op aanvraag
Soms afd. 3.4 van
toepassing, beperkte regeling
voor samenhangende
activiteiten. Afstemming
tussen bestuursorganen
achter het loket via advies en
instemming. Splitsing vóór
het loket bij samenloop
wateractiviteit en andere
activiteit met
coördinatieregeling voor
beide vergunningen.

Idem
Idem

3. Verplicht?
Op aanvraag
4. Procedurele eisen Afd. 3.4 Awb en afdeling 13.2
Wm van toepassing. Bij AMvB of
provinciale verordening kan voor
ontgrondingen van eenvoudige
aard, waarbij andere belangen
niet of nauwelijks zijn betrokken,
toepassing van afd. 3.4 Awb en
13.2 Wm achterwege worden
gelaten. Mogelijkheid tot
machtiging tot uitvoering voor
onherroepelijk worden
vergunning. Uitgestelde
inwerkingtreding en schorsende
werking verzoek om voorlopige
voorziening.

Idem

Verandering
Omgevingsvergunni
ng onder de Ow bevat meer
vergunningplichten
dan onder de Wabo
(o.a.
ontgrondingenwet,
Waterwet, Wbr,
natuurwetten zijn
ook onderdeel Owvergunning)
=>mogelijk meer
onderwerpen per
aanvraag (integralere
vergunning) en meer (instemmings-)bevoegde gezagen
voor afstemming.
Specifiek voor de
ontgrondingen:
ontgrondingen in
rijkswateren, en/of
voor het winnen van
delfstoffen zijn altijd
vergunningplichtig
(rijk). Verdere integratie bij Wet VTH;
- Doorontwikkeling
van het omgevingsloket
- Procedurele integratie toetsingskader
- Een bestuursorgaan procesverantwoordelijk
- Meldingsplicht met verbod te starten zonder melding
- Onlosmakelijkheid
Inrichting versus activiteit
- Zoveel mogelijk reguliere procedure
- Revisievergunning kan ook ambtshalve
- Weigeringsgrond gezondheidsrisico’s (5.32)

impact
Werkproces
idem
omgevingsvergunning
Wro

Kennis
idem
omgevingsvergunning
Wro

Kunde
idem
omgevingsvergunning
Wro

Houding/gedrag
idem
omgevingsvergunning
Wro

Opmerking
Voorzieningen
idem
Check doen bij niet
omgevingsvergunnin Onderzochte
g Wro
domeinen zoals
monumenten,
bouwen, natuur, etc.

idem
idem
idem
idem
idem
omgevingsvergunning omgevingsvergunning omgevingsvergunning omgevingsvergunning omgevingsvergunnin
Wro
Wro
Wro
Wro
g Wro
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6. Projectbesluit
Instrument
1. Omschrijving

2. Bevoegd gezag

Wro
Inpassingsplan
Bij provinciale of rijksbelangen
kan BG rechtens bindend
document vaststellen waarin ten
behoeve van een goede
ruimtelijke ordening
bestemmingen aan gronden
worden gegeven en regels
gesteld met het oog op die
bestemmingen. Met gebruik van
de coördinatieregeling in de Wro
kunnen andere benodigde
besluiten gecoordineerd worden
vastgesteld.

Omgevingswet
Projectbesluit
Voor de realisatie en het
Idem
instandhouden van een project
kan het BG een projectbesluit
vaststellen en eventueel
benodigde vergunningen voor de
uitvoering van het project via
een gecoördineerde procedure
verkrijgen.

PS of Onze Minister

GS, Bestuur Waterschap of Onze Idem, artikel 5.53 versie
Minister
voorziet in een aan het
projectbesluit gelijkwaardige
procedure voor het
gemeentebestuur.
Facultatief
Idem
Projectbesluitprocedure voor
Toevoeging van een 3e lid in
een limitatieve lijst met
5.45: een ieder wordt in de
aangewezen gevallen.
mogelijkheid gesteld om in de
verkenningsfase mogelijke
Kennisgeving voornemen,
oplossingen voor te dragen en
(soms) voorkeursbeslissing, afd. worden meegenomen bij het
3.4 Awb van toepassing.
besluitvorming door het bevoegd
gezag. Het bevoegd gezag kan
daarbij de ‘Code
Maatschappelijke Participatie’
toepassen.

3. Verplicht?
Facultatief
4. Procedurele eisen Verplicht vooroverleg met
betrokken bestuursorganen. 3.4
Awb is van toepassing.
Kennisgeving geschiedt tevens
elektronisch. Het inpassingsplan
komt in de plaats van het
bestemmingsplan

Instrument
1. Omschrijving

2. Bevoegd gezag

3. Verplicht?

Waterwet
Projectplan
Besluit dat aanleg of wijziging
waterstaatswerk door of
vanwege beheerder mogelijk
maakt

Omgevingswet
Projectbesluit
Besluit tot realiseren van en in
Idem
werking houden van een project.
Hieronder valt het project tot
aanleg, verlegging of versterking
van een primaire waterkering.

Beheerder (Minister of
waterschap)

Beheerder (Minister of
waterschap)

Facultatief (Wel noodzakelijk om
waterstaatswerk te mogen
aanleggen of wijzigen)
4. Procedurele eisen Bij primaire keringen en bij prov.
verordening aangewezen
waterstaatswerken is 3.4 Awb
van toepassing en goedkeuring
door GS. Plan vervangt een
eventueel benodigde
aanlegvergunning op grond van
de Wro (art. 5.10 Wtw)

impact
Verandering
Werkproces
Ipv vaststellen van een plan waarin evt. een project kan Van meerdere
worden gerealiseerd, wordt in het projectbesluit het
sectorale
specifieke project opgenomen.
besluitvorming naar
een integraal besluit
voor het gehele
project.
Nieuw werkproces
inrichten.
Meer afstemming
tussen domeinen
Kortere doorlooptijd
om te komen tot 1
visie.

geen
Verkenningsfase
met ruimte voor de verplichte
participatie is nieuw.
Projectbesluit wijzigt de regels van het omgevingsplan
voor zover de regels met elkaar in strijd zijn.

Idem

Facultatief (Wel noodzakelijk om Idem
waterstaatswerk te mogen
aanleggen of herzien)
Sneller en Beter-voorbereiding. Afd. 3.4 van toepassing.
Afd. 3.4 van toepassing.
Projectbesluit Waterschap
behoeft goedkeuring door GS.

Kunde
Vaardigheden opdoen
met integrale
processen en
integrale afwegingen.
Zowel voor ambtelijk
apparaat als
bestuurders.

Houding/gedrag
Bredere oriëntatie,
(sectoraal denken en
doen kunnen loslaten
en overgang naar
integraal denken en
doen)

Voorzieningen

Kennis
Geen verandering

Kunde
Geen verandering

Houding/gedrag
Geen verandering

Voorzieningen
Geen verandering

Het inpassingsplan is
best vergelijkbaar
met het
projectbesluit.
Projectbelsuit moet
alle functionaliteiten
inpassingsplan
hebben

Meer aandacht voor
de
verkenningsfase

impact
Werkproces
Geen verandering

Verandering
Geen verandering

Opmerking
Kennis
Meer kennis van
andere sectoren.

Opmerking
In wtw wordt reeds
gewerkt met
Projectbesluit

Rijk en provincie en
voor het waterschap
geldt een variant

Sneller en Beter-voorbereiding is nieuw t.o.v. Wtw
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Zie art. 16.2

Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

Instrument
1. Omschrijving

2. Bevoegd gezag
3. Verplicht?

Tracéwet
Tracébesluit (TB)
Besluit dat de aanleg of wijziging
van een hoofdweg, landelijke
spoorweg of hoofdvaarweg

Omgevingswet
Projectbesluit
Besluit voor realisatie van
een project en het in werking
hebben of in stand houden
daarvan

Minister van I&M
Facultatief (wel noodzakelijk om
een hoofdweg, landelijke
spoorweg of hoofdvaarweg aan
te leggen of te wijzigen)

GS of Minsiter
Facultatief (wel noodzakelijk
voor realisatie van een
project en het in werking
hebben of in stand houden
daarvan)

Idem
Facultatief

Geen
Geen

Verkenning
- Voornemen starten
verkenning
-Verkenning (geen verwijzing
naar structuurvisie ex Wro,
facultatief)
-Voorkeursbeslissing

Afd. 3.4 Awb van toepassing en
beroep in een instantie bij
ABRvS

Voorkeursbeslissing
is i.b. facultatief

4. Procedurele eisen Verkenning voorafgaand aan
Tracébesluit:
- Startbeslissing om een
verkenning uit te voeren,
eventueel via een
structuurvisie ex Wro;
- Verkenning (al dan niet via een
structuurvisie)
- Voorkeursbeslissing
Tracébesluit
- Afd. 3.4 Awb
- TB is grondslag voor
gedoogplicht en onteigening
- Oplevertoets
- coördinatie van
uitvoeringsvergunningen

Instrument
1. Omschrijving

2. Bevoegd gezag
3. Verplicht?

Idem

Voornemen starten (uitgebreide
of beperkte) verkenning.
Uitgebreide verkenning kan
uitmonden tot
voorkeursbeslissingen.

Projectbesluit
- Afd. 3.4 Awb
- Geen verwijzing naar
gedoogplichten; die zijn
zelfstandig geregeld

Verandering
Projectbesluit wordt
door Minister
genomen igv
wijziging of aanleg
van hoofdweg,
landelijke spoorweg
of hoofdvaarweg

Omgevingswet
Projectbesluit (PB)
Besluit voor realisatie van
een project en het in werking
hebben of in stand houden
daarvan

Minister van I&M
Facultatief (wel noodzakelijk
voor de realisatie van
wegaanpassingsprojecten)

GS of Minister
Facultatief (wel noodzakelijk
voor realisatie van een
project en het in werking
hebben of in stand houden
daarvan)

Idem
Facultatief

Geen
Geen

Verkenning
- Voornemen starten
verkenning
-Verkenning (geen verwijzing
naar structuurvisie ex Wro,
facultatief)
-Voorkeursbeslissing

Idem Tracéwet

Voorkeursbeslissing
is i.b. facultatief

Projectbesluit
- Afd. 3.4 Awb
- Geen verwijzing naar
gedoogplichten; die zijn
zelfstandig geregeld

Kennis
Geen

Kunde
Geen

Houding/gedrag
Geen

Voorzieningen
Geen

Opmerking

impact
Werkproces
Geen verandering

Kennis
Geen verandering

Kunde
Geen verandering

Houding/gedrag
Geen verandering

Voorzieningen
Geen verandering

In TB wordt al
gewerkt met
Projectbesluit
(=Tracébesluit);
sterker nog: de
Tracéwet vormde
uitgangspunt voor de
regeling voor het
Projectbesluit

Geen Oplevertoets;
deze gaat op in
monitoring
(programma’s);
Evaluatie (milieueffectrapport
age) of
uitvoeringsregelgevi
ng op projectniveau
- coördinatie
uitvoeringsvergunningen

Spoedwet wegverbreding
Wegaanpassingsbesluit
Besluit voor de realisatie van
specifiek benoemde
wegaanpassingsprojecten.

4. Procedurele eisen Afd. 3.4 Awb

impact
Werkproces
Geen

Verandering
Idem
Projectbesluit wordt
door Minister
NB: De huidige wet wordt
genomen igv
ingetrokken bij inwerkingtreding wijziging of aanleg
van de Ow. Zie ‘Spoedwet
van hoofdweg,
wegverbreding’ pagina 306 MvT landelijke spoorweg
TK
of hoofdvaarweg

Geen Oplevertoets;
deze gaat op in
monitoring
(programma’s);
evaluatie
(milieueffectrapport
age) of
uitvoeringsregelgevi
ng op projectniveau
- coördinatie
uitvoeringsvergunningen
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Opmerking

Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

Instrument
1. Omschrijving

7. Overige, ondersteunende instrumenten
Omgevingswet
Omgevingswaarden
Opstellen omgevingswaarden om Idem
kernwaarden als veiligheid,
gezondheid en kwaliteit
ecosystemen te waarborgen

2. Bevoegd gezag
3. Verplicht?

Rijk, provincie, gemeenten
Gedeeltelijk verplicht (pg 37
Mvt)

Verandering
Werken niet rechtstreeks door naar besluiten.
Betrekken in belangenafweging Monitoring verplicht.
Niet voldoen dan programma opstellen.
Omgevingswaarden worden opgenomen in
omgevingsplan. Aard en doorwerking worden concreet
gemaakt (art.2.29 Ow)

impact
Werkproces
Waarden en
doorwerking worden
uit elkaar gehaald en
kan tot meer werk
leiden of meer
samenwerking

Opmerking
Kennis
Meer samenwerking

Kunde
Meer samenwerking

Houding/gedrag
Meer samenwerking

Voorzieningen

Kennis

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen

Verschuiving van
vergunningverlening
naar:
- enerzijds toezicht
en handhaving
- anderzijds naar
planvorming

Verschuiving van
vergunningverlening
naar:
- enerzijds toezicht en
handhaving
- anderzijds naar
planvorming

Kunde
geen

Houding/gedrag
geen

Idem
Idem.
(pag. 50 MvT Algemeen deel)

4. Procedurele eisen

Geen

Omgevingswet
Toezicht en Handhaving

Instrument
1. Omschrijving

2. Bevoegd gezag

Rijk, provincie, gemeenten,
waterschappen

Verandering
Omvat het houden van toezicht Verdere integratie bij Wet VTH;
op de naleving van regels, de
- Doorontwikkeling
behandelen van klachten over de van het
naleving van regels en het
omgevingsloket
optreden in geval van
- Procedurele integratie toetsingskader
overtreding(en) van regels.
- Een bestuursorgaan procesverantwoordelijk
De bepalingen in de Ow zijn,
- Meldingsplicht met verbod te starten zonder melding
buiten paragraaf 5.2. Wabo,
- Onlosmakelijkheid
goeddeels ontleend aan de
Inrichting versus activiteit
Wabo. Paragraaf 5.2. Wabo is in - Zoveel mogelijk reguliere procedure
het wetvoorstel VTH opgenomen Revisievergunning kan ook ambtshalve
en zal via de invoeringswet Ow
Weigeringsgrond gezondheidsrisico’s (5.32)
in de Ow worden opgenomen
- Eens bevoegd gezag, altijd bevoegd gezag (AMvB!)
Minder vergunningen en wellicht ook minder meldingen
Idem, het aangewezen bevoegd
gezag

3. Verplicht?

Opmerking

Geen
Als wet VTH in werking treedt, dan geen verandering in
Ow.

4. Procedurele eisen

Awb

Omgevingswet
Instructieregels
Ivm bovenlokale of
Idem.
bovenregionale belangen mbt de
fysieke leefomgeving kan BG
regels geven over de inhoud van
een omgevingsplan (en o.a.
omgevingsvergunning en
projectbesluit) en geeft daarbij
een termijn wanneer het
omgevingsplan moet zijn
aangepast aan de
instructieregel. Het lagere
bestuursorgaan is verplicht de
instructie tijdig en volledig uit te
voeren.
2. Bevoegd gezag
Provinciale verordening (PS) en Provinciale verordening (PS) en Idem. (omgevingsverordening en
bij AmvB op voordracht van onze bij AMvB
bij AMvB)
Minister of Onze Minister die het
aangaat.
3. Verplicht?
Nee
In een aantal specifieke gevallen Idem
is er een plicht om voor een
onderwerp instructieregels vast
te stellen.
4. Procedurele eisen Voor vaststelling moet een
Ow geeft geen specifieke eisen. Idem
ontwerp ter inzage zijn gelegd
Instructieregel kan alleen
met mogelijkheid tot het maken worden gesteld voor
van opmerkingen gedurende ten onderwerpen waarvoor op grond
minste vier weken.
van de Omgevingswet regels van
lagere overheden worden
gevorderd.
Instrument
1. Omschrijving

impact
Werkproces
Verschuiving van
vergunningverlening
naar:
- enerzijds toezicht
en handhaving
- anderzijds naar
planvorming
(omgevingsplan/alge
mene rijksregels)

Wro
Algemene Regels
Ivm provinciale of rijksbelangen
kunnen regels worden gesteld
over de inhoud van
bestemmingsplannen en
beheersverordeningen.
Gemeenten zijn verplicht het
bestemmingsplan in
overeenstemming te brengen
met deze regels.

Verandering
Geen, instructiebevoegd-heden blijven bestaan.
Hoewel dat nog
verder bij AMvB kan
worden geregeld,
ziet het er nu naar
uit dat
instructieregels –
anders dan nu het
geval is – wordt breder
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impact
Werkproces
Het is breder dan
alleen RO.

Opmerking
Kennis
geen

Voorzieningen
geen

Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

Wro
Aanwijzing (proactief)
Ivm provinciale of rijksbelangen
kan BG een gemeente
verplichten om het
bestemmingsplan vast te stellen
overeenkomstig de in de
aanwijzing gegeven
voorschriften. Het rijk kan
daarnaast een provincie dwingen
om een aanwijzing te geven aan
een gemeente.

Omgevingswet
Instructiebesluit
Ivm bovenlokale of
Idem
bovenregionale belangen mbt de
fysieke leefomgeving kan BG
regels geven over de inhoud van
een specifiek (of meerdere)
omgevingsplan (-en, en ook
andere Ow-instrumenten) en
geeft daarbij een termijn
wanneer het omgevingsplan
moet zijn aangepast aan de
instructieregel.

2. Bevoegd gezag

GS en Onze Minister

GS en Onze Minister

3. Verplicht?

Nee

Instrument
1. Omschrijving

4. Procedurele eisen Vooraf dient overleg te zijn
gevoerd met betreffende
gemeente. PS (bij provinciale
aanwijzing) en TK (bij
rijksaanwijzing) worden op de
hoogte gesteld van het
voornemen een aanwijzing te
geven.

Instrument
1. Omschrijving

Wet milieubeheer
Geluidbelastingkaart
Vijfjaarlijks op te stellen kaart
waarin de geluidsbelasting van
geluidsgevoelige objecten en
stille
gebieden als gevolg van wegen,
spoorwegen, luchthavens en
inrichtingen.

impact
Werkproces
geen

Opmerking
Kennis
geen

Kunde
geen

Houding/gedrag
geen

Voorzieningen

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen

Hoewel dat nog
verder bij AMvB kan
worden geregeld,
ziet het er nu naar
uit dat
instructiebesluiten –
anders dan nu het
geval is – niet alleen op ruimtelijke ordeningsaspecten
hoeven toe te zien.

Idem voor het vaststellen van
een instructiebesluit + een
andere minister in
overeenstemming met Onze
minister.
Nee
GS of (verantwoordelijk)
minister is verplicht om het
besluit te nemen. Schept een
rechtsplicht voor het bestuur
(gemeente, waterschap of
provincie) tot wie het
instructiebesluit is gericht.
Instructiebesluit kan alleen
Idem De procedurele eisen van
worden genomen voor
beschikking als bedoeld in art.
onderwerpen waarvoor op grond 1:3 Awb zijn van toepassing.
van de Omgevingswet regels van Subsidiariteitcriteria (art.2.3
lagere overheden worden
OW) is van toepassing op het
gevorderd. Instructiebesluit mag nemen van een instructiebesluit.
niet worden genomen als o.g.v.
de interventiebevoegdheden in
de Gemeentewet of
Waterschapswet hetzelfde kan
worden bereikt.

Omgevingswet
Kaarten
Op grond van art. 20.16 18.12
moeten
geluidbelastingkaarten als
bedoeld in artikel 7 van de
richtlijn omgevingslawaai
worden opgesteld.
Art. 18.12 RvS versie OW
bestaat niet.

Idem.

Verandering
Verandering nog niet te bepalen vanwege de
aanvullingswetgeving

De verplichting tot het
vaststellen van
geluidbelastingkaarten, aan de
hand waarvan het actieplan
moet worden vastgesteld en
waarnaar wordt verwezen in
artikel 7 van de richtlijn
omgevingslawaai, is nu geregeld
in artikel 20.17.

2. Bevoegd gezag

Minister van IenM, GS en B&W
van agglomeratiegemeenten.

Rijk, Provincie en
agglomeratiegemeenten

Idem.

3. Verplicht?

Ja, ter implementatie van
Egrichtlijn omgevingslawaai.

Ja

Idem

Geen

Idem, in OW

4. Procedurele eisen Kennisgevingsverplichting en
toezending langs elektronische
weg aan minister.
Indeplaatstredingsbevoegdheid
minister wanneer GS of B&W
gemeente niet of niet tijdig aan
verplichting voldoet.

Verandering
Geen, instructiebevoegd-heden blijven bestaan.

Minder procedurele eisen
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impact
Werkproces
Kennis
Impact nog niet te
bepalen
omdat het een nieuw
instrument is

Opmerking
Resterende delen
Wet geluidhinder
gaan vervallen. In
het
kader van
aanvullingswetgeving
wordt parallel aan de
totstandkoming van
de Ow een
wetvoorstel
voorbereid dat
uiteindelijk zal
opgaan in de Ow.

Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

Waterstaatwet 1900
Bevel tot staking uitvoering
waterstaatswerk

Omgevingswet
Instructiebesluit

1. Omschrijving

GS kunnen bevelen de uitvoering
van een waterstaatswerk (m.u.v.
een rijkswaterstaatswerk) te
staken, wanneer die uitvoering
in strijd is met het algemeen of
provinciaal belang of het belang
van een ander waterschap.
GS kunnen ook de uitvoering
van
noodzakelijke waterstaatswerken
en
voorzieningen bevelen. Voor wat
betreft provinciale werken
kan de minister een dergelijk
stakings-/uitvoeringsbevel geven
en ook richting waterschap
indien GS geen gebruik maakt
van hun
bevelbevoegdheid.

bovenregionale belangen
mbt de fysieke leefomgeving
kan minister (aan GS of
waterschap) en GS (aan
waterschap) een opdracht
geven tot een feitelijk
handelen in de vorm van een
doen of nalaten.

Idem

2. Bevoegd gezag

GS en Onze Minister

GS en Onze Minister

3. Verplicht?

Nee

Nee

Idem voor het vaststellen van
een instructiebesluit + een
andere minister in
overeenstemming met Onze
minister.
GS of (verantwoordelijk)
minister is verplicht om het
besluit te nemen. Schept een
rechtsplicht voor het bestuur
(gemeente, waterschap of
provincie) tot wie het
instructiebesluit is gericht.
De procedurele eisen van
beschikking als bedoeld in art.
1:3 Awb zijn van toepassing. Het
kan zowel normstelling als een
opdracht bevatten.

Instrument

4. Procedurele eisen In geval van bevel door twee of
meer colleges van GS
gezamenlijk,
dan wordt één van die colleges
bij
het betrokken besluit
aangewezen als bevoegdheid tot
tenuitvoerlegging en het
opleggen
van een last onder dwangsom.
Indien geen overeenstemming
wordt
bereikt, dan wordt bevel en
aanwijzing door minister gedaan.

Instructiebesluit mag niet
worden genomen als o.g.v.
de interventiebevoegdheden
in de Gemeentewet of
Waterschapswet hetzelfde
kan worden bereikt.

Verandering

impact
Werkproces

Kennis

Kunde

Houding/gedrag

Geen verandering

Geen verandering

Geen verandering

Geen verandering

Geen verandering

Subsidiariteitcriteria (art.2.3
OW) is van toepassing op het
nemen van een instructiebesluit.
Check
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Opmerking
Voorzieningen

Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

Instrument
1. Omschrijving

Waterstaatwet 1900
“Indeplaatstreding”
Wanneer het bevoegd gezag in
gebreke blijft om te voorzien in
het
regelen van een
waterstaatsbelang,
kan hier bij wet in worden
voorzien.
Wanneer GS van twee of meer
provincies geen
overeenstemming
bereiken over de regeling van
gemeenschappelijke belangen
van
waterstaat, kan hierin bij AMvB
worden voorzien.

2. Bevoegd gezag
Wetgever - Minister
3. Verplicht?
Nee
4. Procedurele eisen Voorafgaand aan voordracht
AMvB dient de minister GS van
betrokken provincies te horen.

Instrument
1. Omschrijving

Omgevingswet
“Indeplaatstreding”
Voor zover het bestuur van
een waterschap niet binnen
de daarvoor gestelde termijn
juist en volledig uitvoering
geeft aan een
instructiebesluit, zijn
gedeputeerde staten
bevoegd namens dat bestuur
en ten laste van dat
waterschap te voorzien in het
gevorderde.

GS
Nee
Totdat wordt overgegaan tot
indeplaatstreding zullen de
stappen van de bestuurlijke
interventieladder van het
algemeen beleidskader voor
indeplaatsstelling bij
taakverwaarlozing worden
doorlopen (pag. 73 MvT
Algemeen).

Wet hygiëne en veiligheid
badinrichtingen en
zwemgelegenheden

Omgevingswet

Gedoogplicht (wettelijk)
gebouwen waarin of waarop
tekens worden bevestigd, zijn
gehouden het aanbrengen van
die tekens en wat tot
instandhouding daarvan
vereist wordt, te gedogen.

Gedoogplicht (wettelijk)
De rechthebbende op een
onroerende zaak waarin of
waarop tekens met
voorlichting worden geplaatst
vanwege een negatief
zwemadvies of een
zwemverbod als bedoeld in
artikel 2.19, eerste lid,
gedoogt het aanbrengen en
in stand houden van die
tekens.

2. Bevoegd gezag
GS (aanzegging door GS)
3. Verplicht?
Facultatief
4. Procedurele eisen 24 uur van tevoren aanzeggen

GS
Facultatief
Geen procedurele eisen

Idem

Verandering
Geen
(Het voorgestelde
artikel 2.18 voorziet
in een bevoegdheid
tot
indeplaatstreding,
die overeenkomt
met de regeling van
de artikelen 3.12,
vierde lid, en 3.13,
derde lid, van de
Waterwet, zoals
deze is gewijzigd bij
de Wet
revitalisering
interbestuurlijk
toezicht.)
wetgeving.

impact
Werkproces

Opmerking
Kennis

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen
Met het oog op het
ontwikkelen van een
nieuwe beleidsmatige
visie op hetgeen de
Waterstaatswet 1900
regelt, zal een apart
wetsvoorstel tot
aanvulling van de
OW worden
voorbereid.

Betreft aanvullende

Idem
Idem
Idem

impact

Idem

Verandering
Geen verandering

Werkproces

Idem
Idem
Idem
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Opmerking

Kennis

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen

Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

Instrument
1. Omschrijving

Waterstaatwet 1900
Gedoogplicht (wettelijk)

Omgevingswet
Gedoogplicht (wettelijk)

De rechthebbende en gebruiker
van gronden moeten gravingen,
opmetingen of het stellen van
tekens gedogen die nodig zijn
voor het maken van ontwerpen
voor het aanleggen,
onderhouden of verbeteren van
eenwaterstaatswerk.
Eenzelfde gedoogplicht voor
aanleggen en in stand houden
elektrische geleidingen, met
uitzondering van afgesloten
tuinen en erven die een geheel
vormenmet bewoonde percelen.
In datgeval echter geen
voorafgaande aanzegging.

De rechthebbende gedoogt
voor natte en droge
waterstaatswerken graaf- of
meetwerkzaamheden voor
het maken van ontwerpen
voor het aanleggen,
onderhouden of wijzigen
daarvan.
Ook gedoogplicht voor
aanleggen en in stand
houden elektrische
geleidingen, met uitzondering
van afgesloten tuinen en
erven die een geheel vormen
met bewoonde percelen.

2. Bevoegd gezag
3. Verplicht?
Ja, mits aangezegd
Ja
4. Procedurele eisen 24 uur van tevoren aanzeggen
48 uur van tevoren schriftelijk
door publiekrechtelijk lichaam
aanzeggen door beheerder
dat
waterstaatswerk ontwerpt,
aanlegt, onderhoudt of verbetert
of door burgemeester.

Instrument

1. Omschrijving

Wegenwet
Gedoogplicht (wettelijk)

Omgevingswet

De rechthebbende en de
onderhoudplichtige van een weg
moet alle verkeer over de weg
en berm (sloot) dulden. Tevens
dulden uitvoering van alle
onderhouds-,
verbeteringswerkzaamheden en
daarvoor benodigde voorwerpen.

De rechthebbende gedoogt
voor natte en droge
waterstaatswerken
onderhouds- en
herstelwerkzaamheden voor
zover die plaatsvinden door
of namens de beheerder.

2. Bevoegd gezag
3. Verplicht?
Ja
4. Procedurele eisen Geen

Gedoogplicht wegen en
Verandering
waterstaatswerken
Idem. Gedoogplichten die van
Verandering nog niet te bepalen vanwege de
rechtswege gelden en waar geen aanvullingswetgeving
beschikking voor hoeft te worden
afgegeven

Voorzieningen

Opmerking

Verandering nog niet
te bepalen vanwege
de
aanvullingswetgeving

Verandering nog niet
te bepalen vanwege
de
aanvullingswetgeving

Verandering nog niet
te bepalen vanwege
de
aanvullingswetgeving

Verandering nog niet
te bepalen vanwege
de
aanvullingswetgeving

Verandering nog niet
te bepalen vanwege
de
aanvullingswetgeving

Verandering

impact
Werkproces

Kennis

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen

impact
Werkproces
Geen verandering

Kennis
Geen verandering

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen

Opmerking

idem

2. Bevoegd gezag

B&W en GS

Waterschap respectievelijk
minister

Idem

3. Verplicht?

Ja

Ja

Idem (in bijzondere gevallen,
incidenten)
Idem

Geen

Houding/gedrag

idem
idem
idem

Omgevingswet
Legger (nat)
Waterschap en minister
stellen voor aangewezen
natte waterstaatswerken een
legger vast.

4. Procedurele eisen Afdeling 3.4 Awb. B&W maken
ontwerp legger; GS stellen deze
vast. Bevoegdheid tot wijziging
legger bij
GS.

Kunde

Verandering nog niet te bepalen vanwege de
aanvullingswetgeving

Wegenwet
Legger (droog)
Gemeente moet voor wegen
buiten bebouwde kom een legger
opmaken.

Instrument
1. Omschrijving

Kennis

De beheerder van de weg of het
waterstaatswerk
Ja
Idem, tenzij het spoedeisende
karakter van die werkzaamheden
dit onmogelijk maakt

Idem ‘Gedoogplicht wegen
en waterstaatswerken’
hierboven, (Gedoogplicht
Wegen en
waterstaatswerken in Ow
samengevoegd)

Ja
48 uur van tevoren schriftelijk
aanzeggen door beheerder

impact
Werkproces

Idem

Verandering
Geen verandering
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Opmerking
Met het oog op het
ontwikkelen van een
nieuwe beleidsmatige
visie op hetgeen de
Wegenwet regelt, zal
een apart
wetsvoorstel tot
aanvulling van de
OW worden
voorbereid.

Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

Wet inzake de
luchtverontreiniging

Omgevingswet

Instrument

Gedoogbeschikking

Gedoogbeschikking

1. Omschrijving

Gedoogplicht ten behoeve
van het bepalen van de
luchtkwaliteit

Gedoogplicht ten behoeve
van het bepalen van de
luchtkwaliteit

2. Bevoegd gezag
Minister I&M
3. Verplicht?
Facultatief
4. Procedurele eisen Niet in de Wet Luvo

Minister I&M
Facultatief
Afd.3.4 Awb

Wet inzake de
luchtverontreiniging

Omgevingswet

Instrument

Bevel en tijdelijke algemene
voorschriften (Bijzondere
omstandigheden)

Bevel en Tijdelijke
algemene voorschriften bij
luchtverontreiniging
(Alarmeringswaarde)

1. Omschrijving

Bevelen tot sluiten van een
Bevelen en algemene regels
inrichting, buiten werking stellen
van een toestel, staken van een
handeling vanwege aanmerkelijk
gevaar voor de volksgezondheid
(luchtverontreiniging) en
tijdelijke
algemene voorschriften ter zake

2. Bevoegd gezag

CdK

3. Verplicht?
Ja (Richtlijn Luchtkwaliteit)
4. Procedurele eisen Onmiddellijke inwerkingtreding

impact

Gedoogbeschikking
luchtverontreiniging
Idem, ook de vermelding of er
duurzaam of tijdelijk gebruik
wordt gemaakt van de
onroerende zaak
Idem
Idem
Idem

Opmerking

Verandering

Werkproces

Kennis

Geen verandering

Geen verandering

Geen verandering

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen

impact

De bevoegdheid om bij besluit
regels, waaronder verboden, te
stellen bij ernstige
luchtverontreiniging

Opmerking

Verandering

Werkproces

Kennis

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen

geen

geen

geen

geen

geen

geen

CdK (nog aan te wijzen bij
AMvB)
Ja (Richtlijn Luchtkwaliteit)
Onmiddellijke inwerkingtreding

Belemmeringenwet
Privaatrecht
Verklaring van ‘openbare
werken’
of ‘werk van openbaar
belang’.

Omgevingswet
Erkenning van algemeen
belang

Werken van algemeen
belang

Verandering

Werkproces

Kennis

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen

1. Omschrijving

Verklaring van ‘openbare
werken’ of ‘werk van openbaar
belang’.

Erkenning van algemeen
belang vormt tezamen met
de gedoogplicht één
beschikking

Idem

Erkenning van
algemeen belang
en gedoogplicht
gaan op in één
gedoogbeschikking

geen

geen

geen

geen

geen

2. Bevoegd gezag

Staten Generaal of Kroon

Instrument

3. Verplicht?
Nee (Facultatief)
4. Procedurele eisen Eigen procedure

Instrument
1. Omschrijving

2. Bevoegd gezag

Belemmeringenwet
Privaatrecht
Gedoogbeschikking
Gedoogbeschikking

Minister, rol voor provincie en
B&W

3. Verplicht?
Nee (Facultatief)
4. Procedurele eisen Eigen procedure

Nee (Facultatief)
Afd. 3.4 Awb.

impact

de Minister van I&M samen met
de (mede)verantwoordelijke
Minister
Idem
Idem

Omgevingswet
Gedoogplicht
Gedoogplicht vorm tezamen
met de erkenning van
algemeen belang één
beschikking

Minister

Nee (Facultatief)
Afd. 3.4 Awb.

Opmerking

impact

Idem

Verandering
Erkenning van
algemeen belang
en gedoogplicht
gaan op in één
gedoogbeschikking

Werkproces

De Minister van I&M (voor zover
niet anders bepaald) en
voorafgaand overleg nodig voor
de zaken die andere Ministers
aangaan.
Idem
Idem, verplichting aan de
minister om op grond van artikel
3:46 Awb, steeds te motiveren
waarom het desbetreffende werk
als werk van algemeen belang
wordt beschouwd
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Opmerking
Kennis

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen

Tweede verkennend onderzoek naar de impact van de Omgevingswet

Instrument

1. Omschrijving

Chw
Regeling voor innovatieve
experimenten

Omgevingswet
Experimenteerbepaling

Bij algemene maatregel van
bestuur kan, met inachtneming
van internationaalrechtelijke
verplichtingen, bij wijze van
experiment worden afgeweken
van diverse wetten op het gebied
van de fysieke leefomgeving
(o.a. Wabo, Wro, Wtw en Wm).

Bij algemene maatregel van
bestuur kan, met
inachtneming van
internationaalrechtelijke
verplichtingen, bij wijze van
experiment worden
afgeweken van de
Omgevingswet en enkele
andere wetten op het gebied
van de fysieke leefomgeving.

impact
Werkproces

Kennis

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen

Geen verandering

Geen verandering

Geen verandering

Geen verandering

Geen verandering

Verandering

impact
Werkproces

Kennis

Kunde

Houding/gedrag

Voorzieningen

Geen verandering

geen

geen

geen

geen

geen

Verandering

Idem

Door te verwijzen
naar de gehele
Omgevingswet kan
er ten opzichte van
de huidige situatie van nog meer
wetten worden
afgeweken. Dit kan leiden tot meer experimenten.

Opmerking

Geen verandering

2. Bevoegd gezag
Regels worden gesteld bij AMvB. Regels worden gesteld bij AMvB. Idem
3. Verplicht?
Nee
Nee
Idem
4. Procedurele eisen Geen regels in Chw
Geen regels in Chw
Idem

Instrument
1. Omschrijving

Wrakkenwet
Omgevingswet
Aankondiging voornemen tot nvt
opruiming
Regelingen voor het opruimen
van vaartuigen en andere
voorwerpen die zijn gestrand,
gezonken of aan de grond
geraakt. Na aankondiging
van een voornemen tot
opruiming
kan een vaartuig of voorwerp
door de waterbeheerder worden
verwijderd zonder recht tot
schadevergoeding van de
eigenaar als gevolg van die
opruiming.

(nvt)

2. Bevoegd gezag
Beheerder (RWS, Minister)
3. Verplicht?
Nee (Facultatief)
4. Procedurele eisen Eigen procedure
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Opmerking

