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Tweede grote mijlpaal bereikt: de vier
AMvB’s Omgevingswet in het
Staatsblad
Een blik op de betekenis van de stelselherziening voor de vastgoedpraktijk

De stelselherziening omgevingsrecht heeft
zijn tweede grote mijlpaal bereikt. Drie jaar
nadat de Omgevingswet in het Staatsblad
werd gepubliceerd hebben op 31 augustus
jl. ook de vier algemene maatregelen van
bestuur onder de Omgevingswet deze mijl-
paal bereikt.1 Het Omgevingsbesluit, het
Besluit kwaliteit leefomgeving, het Besluit
activiteiten leefomgeving en het Besluit
bouwwerken leefomgeving vormen samen
het inhoudelijke hart de stelselherziening.
Zelfs de enkeling die nog twijfelde aan de
komst van het nieuwe stelsel zal nu zijn
overtuigd: het nieuwe stelsel komt er aan en
het is zaak om hierop voorbereid te zijn. In
deze bijdrage wordt uiteengezet hoe de vier
AMvB’s in elkaar zitten, wat de belangrijkste
sturingsprincipes zijn geweest. Tevens wordt
ingegaan op een aantal consequenties voor
de vastgoedpraktijk.

1. Regels voor de fysieke leefomgeving in vier
AMvB’s: niet meer geregeld dan nodig

Dertig algemene maatregelen van bestuur maken plaats
voor een viertal geheel nieuwe AMvB’s. Deze AMvB’s
komen daarnaast ook in de plaats van een groot aantal
(delen van) wetten en ministeriële regelingen. Ze omvatten
daarmee het brede palet van de fysieke leefomgeving:
milieu, water, erfgoed, de bescherming van nationale be-
langen en bouwen. Waar mogelijk zijn regels geschrapt.
Denk bijvoorbeeld aan specifieke overlegverplichtingen
tussen bestuursorganen, of aan gedetailleerde algemene
regels die onder good housekeeping gevat kunnen worden.
Als bijvoorbeeld voor een bedrijf een lekbak is voorge-
schreven voor de opvang van bodembedreigende vloei-
stoffen moet deze natuurlijk tijdig worden geleegd. Door
deze vanzelfsprekende regels als het legen van een lekbak
niet meer uit te schrijven kunnen de algemene rijksregels
én de voorschriften in de vergunning toegespitst worden
op de essentie, namelijk de bescherming van de leefomge-
ving. De overgebleven regels zijn geordend in vier
AMvB’s. Voor de opbouw hiervan zijn een aantal sturings-

principes leidend geweest. Deze worden in de navolgende
drie paragrafen beschreven.
Voor een goed begrip van deze publicatie schets ik eerst
kort het vervolg van de stelselherziening. Thans wordt
gewerkt aan de ministeriële regeling, de omgevingsrege-
ling, die niet alleen nodig is om het stelsel in werking te
kunnen laten treden, zoals de geometrische van gebieden,
indieningsvereisten voor de omgevingsvergunning en
meet- en rekenregels. Verder is een invoeringswet en een
invoeringsregeling nodig met onder andere enkele aanvul-
lingen op de Omgevingswet en de vier genoemde AMvB’s
en regels om de overgang van het oude naar het nieuwe
recht goed te laten verlopen. De Invoeringswet ligt al bij
de Tweede Kamer2 en het Invoeringsbesluit gaat in het
najaar van 2018 in consultatie. Belangrijke zaken voor de
vastgoedpraktijk uit het invoeringsspoor worden kort
belicht in paragraaf 6.

2. AMvB’s per doelgroep: de globale inhoud per
besluit

In het nieuwe stelsel zijn de regels op AMvB-niveau ge-
ordend per doelgroep. Initiatiefnemers hoeven zich niet
langer de vraag te stellen of een norm zich tot hen of tot
de overheid richt. Als een regel in het Besluit kwaliteit
leefomgeving (Bkl) is opgenomen, dan richt deze zich tot
bestuursorganen, niet tot de initiatiefnemer. Omgevings-
waarden, materiële regels voor plannen, programma’s,
verordeningen en projectbesluiten of regels voor de be-
oordeling van een aangevraagde omgevingsvergunning?
Het zijn regels voor de uitoefening van de bevoegdheden
van bestuursorganen die instrueren op bijvoorbeeld de
inhoud van een omgevingsplan of een programma, of
aangeven hoe een aanvraag voor een milieubelastende
activiteit moet worden beoordeeld, of het nu gaat over
de milieunormen, cultureel erfgoed, waterkwaliteit of
waterveiligheid. Ze zijn in het Bkl te vinden.3 Met de plek
in het Bkl wordt tevens benadrukt dat het wenselijk is
een belang vanaf het begin van de planontwikkeling mee
te nemen, in plaats van achteraf te motiveren hoe het be-
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lang is meegewogen in de besluitvorming.4 Het Bkl bevat
regels die afkomstig zijn uit circa dertig AMvB’s. Beslui-
ten die geheel overgaan naar het Besluit kwaliteit leefomge-
ving zijn bijvoorbeeld het Besluit algemene regels ruim-
telijke ordening en het Besluit kwaliteitseisen en monitor-
ing water 2009. Ook vanuit andere besluiten zijn grote
delen overgegaan, bijvoorbeeld het Besluit externe veilig-
heid inrichtingen, het Stortbesluit bodembescherming en
het Besluit omgevingsrecht. Ook komt dit besluit in de
plaats van delen van wetten, zoals de hoofdstukken 5, 11
en 12 van de Wet milieubeheer, de Wet ammoniak en
veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij. Verder
komt dit besluit in de plaats van delen van ongeveer tien
ministeriële regelingen, zoals de Regeling externe veilig-
heid buisleidingen, de Regeling omgevingsrecht en de
Regeling geurhinder veehouderijen.

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) bevat, samen
met het Besluit bouwwerken leefomgeving, de algemene
regels voor burgers, overheden en bedrijven als ze bepaal-
de activiteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Ook
bevat het Bal regels om het milieu, waterstaatswerken,
wegen en spoorwegen, zwemmers en cultureel erfgoed
te beschermen. Dit besluit bepaalt over welke activiteiten
in de fysieke leefomgeving door het Rijk regels worden
gesteld en wat daarbij de verhouding is tussen algemene
rijksregels en vergunningplichten. Het Bal bepaalt ook
voor welke van deze activiteiten een omgevingsvergun-
ning nodig is, wie bevoegd gezag is aan wie melding moet
worden gedaan, wie een maatwerkvoorschrift kan stellen,
en wie beslist op een verzoek tot het treffen van een ge-
lijkwaardige maatregel. Ook de te verstrekken gegevens
bij het doen van een melding staan in het Bal. De aanvraag-
vereisten voor de omgevingsvergunning worden in de
Omgevingsregeling opgenomen. Besluiten die geheel zijn
overgegaan naar het Bal zijn onder andere het Activitei-
tenbesluit milieubeheer, het Besluit lozing afvalwater
huishoudens en het Besluit lozen buiten inrichtingen.
Ook vanuit andere besluiten zijn delen overgegaan, bij-
voorbeeld uit het Waterbesluit, het Besluit externe veilig-
heid buisleidingen en het Besluit emissiearme huisvesting.
Ook een aantal bepalingen dat eerder op wetniveau was
opgenomen is overgegaan naar dit besluit, zoals bijvoor-
beeld het verbod om buiten inrichtingen afvalstoffen te
storten of te verbranden, afkomstig uit hoofdstuk 10 van
de Wet milieubeheer, of het verbod om een beschermd
monument te beschadigen of te vernielen, afkomstig uit
artikel 11 van de voormalige Monumentenwet 1988.

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) bevat, samen
met het Bal, de algemene regels waaraan burgers, overhe-
den en bedrijven zich moeten houden als ze bepaalde ac-
tiviteiten uitvoeren in de fysieke leefomgeving. Het Bbl
bevat regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid
en bruikbaarheid bij het (ver)bouwen van een bouwwerk.
De regels voor bestaande bouw staan in hoofdstuk 3,
hoofdstuk 4 gaat over nieuwbouw. Hoofdstuk 5 bevat
regels voor verbouw en verplaatsing van bouwwerken
en de wijziging van een gebruiksfunctie.

Hoofdstuk 6 gaat over het gebruik van bouwwerken en
hoofdstuk 7 over bouw- en sloopwerkzaamheden. Net
als het Bal regelt het Bbl voor bouwwerken welk bestuurs-
orgaan bevoegd gezag is voor de algemene rijksregels
(maatwerkvoorschrift, gelijkwaardige maatregel en de
zorg voor de bestuursrechtelijke handhaving van de alge-
mene rijksregels). In het Bbl is in de regel het college van
burgemeester en wethouders hiervoor aangewezen. Voor
een aantal onderwerpen geldt een afwijkende regeling.
Het Bbl bevat regels die afkomstig zijn uit de Woningwet,
het Bouwbesluit 2012 en de daarmee samenhangende
ministeriële regeling, het Besluit energieprestatie gebou-
wen en de daarmee samenhangende ministeriële regeling,
het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval, het As-
bestverwijderingsbesluit 2005 (voor zover het asbestver-
wijdering uit bouwwerken betreft), enkele regels uit het
Besluit omgevingsrecht en enkele regels uit het Activitei-
tenbesluit milieubeheer over energiebesparing en gebouw-
installaties en andere gebouwgebonden voorzieningen.

Het Omgevingsbesluit (Ob) geeft antwoord op de vraag
welke procedurele regels er gelden. Deze regels zijn voor
burgers, bedrijven en overheden van belang voor het
realiseren van hun initiatieven. Denk bijvoorbeeld aan
regels die betrekking hebben op de totstandkoming van
een aantal instrumenten uit de wet; over bestuurlijk
overleg in geval van een reactieve interventie of een in-
structie; over kennisgeving van meldingen en maatwerk-
voorschriften en over participatie. In de wet is geregeld
dat gemeenten en waterschappen voor het regionaal wa-
tersysteem bevoegd gezag zijn voor het verlenen van
omgevingsvergunningen. In het Ob zijn de uitzonderin-
gen op deze regel geregeld, zodat in alle gevallen duidelijk
is welke bestuursorganen bevoegd gezag zijn voor het
verlenen van een omgevingsvergunning. Ook maakt het
Ob duidelijk welke bestuursorganen in dat proces worden
betrokken (hoofdstuk 4). Het geeft verder een nadere
uitwerking van regels over de projectprocedure die be-
trekking heeft op grote en complexe projecten met een
publiek belang (hoofdstuk 5). Het Ob vult ook de proce-
dure over de milieueffectrapportage verder in (hoofdstuk
11). Verder bevat het Ob een uitwerking van de regels
over kostenverhaal in de wet en geeft het aan in welke
gevallen via een voorschrift bij een omgevingsvergunning
financiële zekerheid kan worden gesteld om financiële
risico’s af te dekken (hoofdstuk 8). Een aantal procesre-
gels zijn, omwille van de inzichtelijkheid voor de initia-
tiefnemer in het Bal en het Bbl terechtgekomen: het be-
voegd gezag voor de algemene rijksregels en de aanwij-
zing van de vergunningplicht door het Rijk. Het Ob
treedt in de plaats van het Besluit milieueffectrapportage,
en delen van het Besluit omgevingsrecht, het Besluit
ruimtelijke ordening en het Waterbesluit, evenals delen
van de Wet milieubeheer, de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo), de Wet ruimtelijke ordening
(Wro) en de Waterwet.

3. Centraal of decentraal geregeld?
Een derde principe dat is gehanteerd om overzicht te
creëren is door bij de regels voor de milieubelastende ac-

Uiteraard kan voor gemeentelijke besluitvorming ook de provinciale verordening of de waterschapsverordening relevant zijn. Dit laat ik
verder buiten beschouwing.
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tiviteit een scherp onderscheid te maken tussen locatieaf-
hankelijke regels en locatieonafhankelijke regels. Met lo-
catieonafhankelijke regels bedoelen we dat regels voor
een activiteit landelijk moeten gelden, ongeacht de locatie
waar de activiteit wordt verricht. Denk aan regels over
het toepassen van best beschikbare technieken, over een
filter dat moet worden gebruikt op een schoorsteen, of
aan een veiligheidsvoorziening die bij een risicobron moet
worden aangebracht. Dat soort regels staan in het Bal.
Ze gelden landelijk, vergelijkbaar met de bouwtechnische
eisen aan een bouwwerk in het Bbl. In dat geval is het
dus ook doelmatig om deze regels als Rijk te stellen.
Voor een aantal milieuaspecten maakt het, ook na toepas-
sing van best beschikbare technieken wel degelijk uit op
welke locatie de activiteit plaatsvindt. Een ziekenhuis,
een woning of een kwetsbaar natuurgebied bijvoorbeeld
kunnen hinder ondervinden van een activiteit die geluid
maakt, waarbij ook nog veiligheidsrisico’s bestaan of
waarbij emissies vrijkomen. De puzzel is dan steeds hoe
we in ons drukbevolkte land slim omgaan met zowel het
te beschermen object als met de (voorgenomen) activiteit.
Die puzzel kan het beste lokaal worden opgelost: voor-
zieningen aan de woning, extra eisen aan de bron, een
grotere afstand, een andere inrichting van het gebied? De
regels die de randvoorwaarden vormen voor het leggen
van deze puzzel zijn locatieafhankelijk. Het zijn puzzels
over de verdeling van schaarse gebruiksruimte. Voor deze
puzzels gaat het omgevingsplan het centrale instrument
worden. Gemeenten moeten daarbij voldoende ruimte
hebben om die puzzel goed te kunnen leggen. Daarom
is in het nieuwe stelsel gezorgd voor meer afwegingsruim-
te voor decentrale bestuursorganen. Die afwegingsruimte
zit om te beginnen in de regels die voorheen als rijksregels
golden en die gedecentraliseerd worden. Decentrale be-
stuursorganen krijgen de verantwoordelijkheid om regels
te stellen voor milieubelastende activiteiten waaronder
horeca, recreatie en detailhandel, lozingen en bouwen
van het rijk. Deze regels zijn thans nog op rijksniveau
gesteld.5

De afwegingsruimte zit ook in de mogelijkheden om de
overgebleven algemene rijksregels aan te passen, door
middel van maatwerk. Voor locatieafhankelijke onderwer-
pen waarvoor het rijk een betrokkenheid voelt, bijvoor-
beeld vanwege een internationaalrechtelijke achtergrond,
en die niet zonder nadere sturing van het rijk doelmatig
of doeltreffend door decentrale bestuursorganen kunnen
worden geregeld, stelt het rijk instructieregels voor het
omgevingsplan. Goed voorbeeld hiervan zijn de instruc-
tieregels voor het geluid van activiteiten. Zij zijn voor het
overgrote deel een omzetting van algemene immissieregels
voor bedrijven, die voorheen in het Activiteitenbesluit
milieubeheer waren opgenomen en in de Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening van 1998. Door
ze als instructieregels te formuleren worden gemeenten
bij hun planontwikkeling (zowel voor het toelaten van
activiteiten als voor het toelaten van woningen) nadruk-

kelijker verantwoordelijk voor een aanvaardbaar geluid-
niveau op de gevel.

4. Overzicht binnen de AMvB’s
Ook binnen de AMvB’s is goed gekeken naar mogelijk-
heden om de inzichtelijkheid en daarmee het gebruiksge-
mak te vergroten. Voor het Bal is de richtingaanwijzer
ontwikkeld. Doel daarvan is om initiatiefnemers zo snel
mogelijk naar die regels te leiden die voor hun activiteit
gelden, en hen niet te vermoeien met de regels die voor
andere initiatiefnemers zijn bedoeld. In het Bal is gezorgd
voor een activiteitenomschrijving waar bedrijven zich in
kunnen herkennen. Via de richtingaanwijzer in hoofdstuk
3 ontdekt een initiatiefnemer snel welke algemene rijks-
regels voor de bescherming van het milieu op hem van
toepassing zijn. Die regels zijn vervolgens te vinden in
hoofdstuk 4 en 5. Ten opzichte van het huidige Activitei-
tenbesluit is dat een belangrijke verbetering. Hoofdstuk
6, 7 en 8 bevatten regels voor achtereenvolgens activiteiten
in of bij waterstaatswerken in beheer bij het rijk, activitei-
ten in de Noordzee en rond rijkswegen. Hoofdstuk 13
en 14 bevatten erfgoedregels. Hoofdstuk 16 bevat de al-
gemene regels voor grondwateronttrekkingen en ontgron-
dingen.

In het Bkl zijn de regels geordend naar instrument. Moet
er bijvoorbeeld een omgevingsplan worden gemaakt?
Alle regels daarvoor zijn te vinden in hoofdstuk 5 van
het Bkl. Of het nu gaat over milieu, het toestaan van
bouwen op locaties waar bijzondere beperkingen gelden
(bijvoorbeeld vlak bij luchthavens, wegen of spoorwegen),
of de bescherming van cultureel erfgoed. Afwegingen
voor het omgevingsplan zijn op deze manier gemakkelij-
ker in samenhang te maken en dat maakt het weer moge-
lijk om innovatieve oplossingen te vinden voor lastige
locatiepuzzels. Op dezelfde manier bevatten de hoofd-
stukken 4, 6, 7 en 9 de instructieregels voor achtereenvol-
gens de inhoud van programma’s, de waterschapsveror-
dening, de provinciale omgevingsverordening en het
projectbesluit. In hoofdstuk 8 staan alle beoordelingsre-
gels voor de omgevingsvergunning en de daaraan te ver-
binden voorschriften bij elkaar.
Ook de in het Bkl doorgevoerde harmonisatie van de
gehanteerde doorwerkingsconstructies draagt bij aan
overzicht. Het huidig geldende omgevingsrecht bevat
honderden instructieregels die erop waren gericht doel-
stellingen van het nationale beleid te effectueren. Zij be-
paalden de inhoud van door uitvoerende bestuursorganen
te nemen besluiten, stelden voorwaarden of grenzen. De
variëteit aan juridische constructies voor de doorwerking
van die doelstellingen was zeer groot, waarbij lang niet
altijd een duidelijke reden aanwijsbaar was voor verschil-
len in formulering. Zo werd soms onderscheid gemaakt
tussen ‘rekening houden met’ en ‘in elk geval rekening
houden met’ en kwam naast ‘in acht nemen’ ook de va-
riant ‘zoveel mogelijk in acht nemen’ voor. Ook formu-
leringen als het ‘in beschouwing nemen’ van een belang
kwamen onder het oude recht voor.

Omdat bij de inwerkingtreding van het stelsel deze decentrale regels nog niet zijn gesteld krijgen gemeenten en waterschappen een aantal
regels voor milieubelastende activiteiten en wateractiviteiten waaronder horeca, recreatie en detailhandel, lozingen en bouwen mee van

5.
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In het Bkl gebruiken we daarom voor de instructieregels
slechts drie vormen van doorwerking: ‘betrekken bij’,
‘rekening houden met’ en ‘in acht nemen’. De betekenis
daarvan is in de nota van toelichting helder beschreven,
ontleend aan de jurisprudentie en de Algemene wet be-
stuursrecht.6 Met deze drie varianten kunnen we helder
onderscheiden of:
– bij de besluitvorming alleen aandacht moet worden

besteed aan feiten of feitelijke ontwikkelingen (arti-
kel 3:2 Awb) door middel van ‘betrekken bij’;

– van het bestuursorgaan een inhoudelijke belangenaf-
weging wordt gevraagd, waarbij een deugdelijke
motivering is vereist (artikel 3:46 Awb) en waarbij
een eventuele afwijking niet groter mag zijn dan
noodzakelijk (artikel 3:4 Awb) door middel van
‘rekening houden met’;

– een harde doorwerking is beoogd, die dwingend
stuurt op de uitkomst van de belangenafweging door
middel van (een variant op) ‘in acht nemen’.

Dat biedt helderheid voor alle betrokkenen, inclusief de
bestuursrechter. Het is dan immers duidelijk hoe een
norm dient door te werken naar besluitvorming.

5. De betekenis van het nieuwe stelsel voor de
vastgoedpraktijk

Voor de bestuursrechtelijke aspecten van het vastgoed-
recht wordt de Omgevingswet het juridische kader. Denk
daarbij niet alleen aan wat we nu nog ruimtelijke ordening
noemen, maar ook aan milieuaspecten, erfgoedregels,
natuurbescherming, de technische eisen aan bouwwerken,
het grondeigendom en de regeling voor nadeelcompensa-
tie. Met een heldere structuur wordt het verbeterdoel
gebruiksgemak gediend. Maar wat is nu de meer inhou-
delijke betekenis van het nieuwe stelsel voor de vastgoed-
praktijk? Een uitputtende analyse daarvan valt buiten het
bestek van deze bijdrage. Maar een aantal noties zijn wel
mee te geven. Om dat te kunnen doen, moeten we echter
niet alleen naar de AMvB’s kijken, maar naar het stelsel
als geheel. De Omgevingswet en de wijzigingen die de
Invoeringswet met zich meebrengt gaan samen met de
AMvB’s zorgen voor een flexibeler en toegankelijker
stelsel. Kortere procedures, regie voor de initiatiefnemer,
gebiedsgericht ontwerpen en meer ruimte voor organische
gebiedsontwikkeling zijn hierbij belangrijke kernwoor-
den. Deze onderwerpen worden hierna kort belicht.

Kortere procedures en betere besluitvorming. Voldoen
aan de algemene (rijks)regels en is veelal voldoende om
een activiteit te starten. Daar waar er een vergunningplicht
geldt, is meestal de reguliere procedure van toepassing.
Ook voor afwijking van het omgevingsplan van gemeen-
ten gaat de procedure van 26 naar 8 weken. Dit betekent
dat ook de ‘grote afwijking’ waarvoor nu op grond van
de Wabo nog een procedure van 26 weken geldt, aanzien-
lijk korter wordt. De beslistermijn voor de Raad van State
op projectbesluiten is gemaximeerd op zes maanden. Dat
betekent een tijdwinst van zes maanden. De procedure
van de milieueffectrapportage wordt meer onderdeel van
de voorbereiding van een besluit. Bij complexe projecten

met een publiek belang, zoals de aanleg van een provin-
ciale weg, is er het projectbesluit. Bij die procedure wordt
ingezet op brede betrokkenheid van stakeholders aan de
voorkant, en versnelling in de laatste fase van de proce-
dure.

Regie voor de initiatiefnemer. Initiatiefnemers kunnen
zelf bepalen in welke volgorde ze meerdere vergunningen
aanvragen en krijgen sneller duidelijkheid. Niet langer
hoeven bepaalde vergunningen die ‘onlosmakelijk zijn’
samen te worden aangevraagd. Daardoor kan de initiatief-
nemer zekerheid krijgen of iets is toegestaan vóór hij
kosten maakt voor gedetailleerde uitwerkingen. Wil deze
eerst zekerheid over de vraag of hij kan bouwen op de
plek waar nog een beschermde boom staat? Dan kan eerst
de kapvergunning worden aangevraagd, en daarna pas
eventueel andere toestemmingen. Het bevoegd gezag zal
wel moeten informeren over de vergunningplichten die
gelden. Net als nu geldt: pas beginnen als alle vereiste
vergunningen zijn verleend.

Gebiedsgericht ontwerpen. Het nieuwe stelsel is ontwor-
pen om gebiedsgericht werken mogelijk te maken. Aller-
eerst wordt dat mogelijk door de verbrede reikwijdte van
het omgevingsplan. Niet langer is goede ruimtelijke orde-
ning het leitmotiv, maar een evenwichtige toedeling van
functies aan locaties. Dat betekent dat het omgevingsplan
regels kan bevatten die het gehele domein van de fysieke
leefomgeving bestrijken. Dit nodigt uit om ontwikkelin-
gen in een gebied in samenhang te bekijken. Verder is in
het Besluit activiteiten leefomgeving de mogelijkheid
voor het stellen van maatwerkregels breed opgesteld. Dat
maakt het mogelijk dat gemeenten, maar ook waterschap-
pen of provincies algemene rijksregels toesnijden op dat
wat een gebied vraagt. Datzelfde geldt voor aantal instruc-
tieregels aan het omgevingsplan die in het Bkl zijn opge-
nomen. Voor bijvoorbeeld geluid is het straks mogelijk
om gebiedsgericht te differentiëren in de normstelling
voor het geluid van activiteiten. Voor een rustige woon-
wijk of een natuurgebied kan een andere normstelling
aanvaardbaar zijn, dan in een centrumgebied. Een wijzi-
ging van het omgevingsplan volstaat om dit voor alle ac-
tiviteiten door te voeren. Wanneer deze wijzigingen ge-
volgen hebben voor reeds bestaande activiteiten dienen
daarbij uiteraard wel de beginselen van proportionaliteit
en evenredigheid toegepast te worden. De normstelling
kan worden onderbouwd door bijvoorbeeld gebruik te
maken van de omgevingsvisie. De gemeente Utrecht is,
vooruitlopend op de Omgevingswet al aan de slag met
een gebiedsgerichte normstelling voor het geluid van be-
drijfsmatige activiteiten.7

Meer mogelijkheden voor organische gebiedsontwikkeling.
Bestemmingsplannen bevatten nu vaak gedetailleerde re-
gels en zijn daarmee minder toekomstbestendig. Dat lijkt
rechtszekerheid te bieden, maar leidt er in de praktijk
juist toe dat iedere keer weer moet worden afgeweken
van de regels. Het bestemmingsplan legt immers alleen
vast wat er is of wat is voorzien, maar houdt onvoldoende
rekening met toekomstige ontwikkelingen. Wie had bij-

Par. 2.3.2.3 van de nota van toelichting bij het Bkl.6.
Zie www.utrecht.nl/bestuur-en-organisatie/beleid/omgevingsvisie/.7.
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voorbeeld 10 jaar geleden kunnen voorspellen dat de
vraag naar ruimte voor detailhandel ingrijpend zou ver-
anderen door de ontwikkeling van internet? Onder de
Omgevingswet wordt gebiedsontwikkeling die ruimte
biedt voor nieuwe initiatieven vanuit de samenleving ge-
makkelijker. Het stelsel biedt hiervoor een aantal bouw-
stenen. In de eerste plaats heeft het omgevingsplan minder
het karakter van een plan en meer van een verordening.
Het omgevingsplan kan ook een ander type regels gaan
bevatten, dan het bestemmingsplan nu bevat. Binnen de-
zelfde randvoorwaarden als die gelden voor andere alge-
meen verbindende voorschriften kunnen behalve verbods-
ook gebodsbepalingen worden opgenomen. Verder is de
afschaffing van de actualiseringsplicht een uiting van het
meer verordenende karakter. Het heeft als voordeel dat
de omgevingsplanmaker niet langer de schijn hoeft op te
houden dat hij over een glazen bol beschikt waarmee hij
in de toekomst kan kijken. De regels in het plan kunnen
opener worden geformuleerd, waarbij meer ruimte wordt
gelaten aan initiatiefnemers, terwijl de randvoorwaarden
voor het realiseren van activiteiten wel komen vast te
staan waardoor vooraf duidelijkheid wordt geschapen.
Organische gebiedsontwikkeling wordt verder gestimu-
leerd door het afschaffen van het standaard, eerbiedigend
overgangsrecht zoals dat nu nog is voorgeschreven in
artikel 3.2.1 en 3.2.2. van het Besluit ruimtelijke ordening
(Bro). Dat overgangsrecht komt erop neer dat bestaand
legaal gebruik, ondanks een bestemmingswijziging of
aangescherpte regels, altijd mag worden voortgezet. Dit
beperkt de mogelijkheid voor gemeenten die het gebruik
van gronden willen wijzigen om zelf afwegingen te maken
en dwingt ze binnen de grenzen van de beginselen van
rechtszekerheid, evenredigheid en zorgvuldigheid, tot
maatwerkoplossingen te komen. Het is voortaan aan ge-
meenten een passend overgangsrecht voor bestaande
situaties te creëren zonder aan de vaste formuleringen
van het Bro te zijn gebonden.

Lagere onderzoekslasten. Op dit moment gaat het vast-
stellen van een bestemmingsplan gepaard met hoge onder-
zoekslasten.8 Veel van dat onderzoek is erop gericht om
in een vroeg stadium zekerheid te verkrijgen over de ge-
volgen van de maximale gebruiksmogelijkheden en
bouwregels van het plan. Hoe globaler het bestemmings-
plan, hoe meer verschillende varianten er onderzocht
moeten worden. In het nieuwe stelsel worden de onder-
zoekslasten op verschillende manieren verlaagd. Om te
beginnen keert de expliciete bepaling over de uitvoerbaar-
heid van het bestemmingsplan, zoals we die nu kennen
in het Bro niet terug in het nieuwe stelsel. Vanaf de inwer-
kingtreding van het nieuwe stelsel geldt dat het niet op
voorhand aannemelijk mag zijn dat bebouwing op de
betreffende locatie nooit kan worden gerealiseerd. De
motiveringslast wordt daarmee in de fase van de vaststel-
ling van het omgevingsplan aanmerkelijk lichter van aard.
Het zwaartepunt van de beoordeling kan verschuiven
naar het moment waarop voor concrete activiteiten ver-

gunningverlening plaatsvindt. De vraag ‘of’ bebouwing
op de locatie toelaatbaar is, dient beantwoord te worden
in de fase van vaststelling van het omgevingsplan. De
vraag ‘hoe’ (onder welke concrete voorwaarden) bebou-
wing op de locatie aanvaardbaar is, kan beantwoord
worden als zich een concreet initiatief aandient bij het
nemen van de beslissing op de aanvraag om omgevings-
vergunning. Bij opstellen van de instructieregels voor het
omgevingsplan is er verder voor gezorgd dat de redactie
van de bepalingen deze fasering niet in de weg zit. Verder
wordt er, in het kader van de Omgevingsregeling op dit
moment nog gewerkt aan de meet- en rekenvoorschriften.
Daarbij zijn het kunnen werken met vuistregels, helder-
heid over de vereiste nauwkeurigheid en meer mogelijk-
heden voor het hergebruik van gegevens belangrijke
aandachtspunten.

Duidelijkheid over nadeelcompensatie. Via het wetsvoor-
stel Invoeringswet dat op 3 juli jl. bij de Tweede Kamer
is ingediend wordt ook voorgesteld om de regels voor
nadeelcompensatie aan te passen aan het nieuwe stelsel.9

De voorstellen zijn erop gericht duidelijkheid te bieden
bij wie, waarvoor en wanneer nadeelcompensatie kan
worden verzocht. Zo wordt inzicht verschaft in het ver-
loop en de uitkomst van schadeprocedures. Ook leiden
de voorstellen tot realistische schadevergoeding. Onder
de geldende wetgeving vormt het risico op schadevergoe-
ding een van de belemmeringen voor het maken van glo-
bale plannen. De voorstellen zijn erop gericht deze belem-
mering weg te nemen. De belangrijkste elementen van de
voorgestelde regeling zijn:

1. De afbakening van schadeoorzaken tot oorzaken die
rechten en plichten voor burgers scheppen. Als diverse
overheidsorganen bij een besluitvormingsproces betrok-
ken zijn, kan onduidelijkheid bestaan bij wie en wanneer
om schadevergoeding kan worden gevraagd, en aan welk
orgaan de schade moet worden toegerekend. Gaat het
om de voorbereiding van besluiten, dan zou zonder een
afbakening al om schadevergoeding verzocht kunnen
worden, terwijl de overheid met burgers en bedrijven
nog keuzes over een definitief besluit aan het maken is.

2. Het verleggen – ten opzichte van de geldende wetge-
ving – van het moment dat om schadevergoeding kan
worden gevraagd, van het tijdstip van de inwerkingtreding
van een plan of regel naar het moment dat een omgevings-
vergunning wordt verleend of met een activiteit is begon-
nen. Deze beweging wordt voorgesteld omdat op grond
van de geldende wetgeving en rechtspraak vergoeding
van schade bij vaststelling van een nieuw plan is voorge-
schreven aan de hand van de maximale mogelijkheden
die het nieuwe plan biedt, waardoor ook schade moet
worden vergoed voor mogelijkheden die in werkelijkheid
niet worden gerealiseerd. Deze methode om de schade
vast te stellen, wordt als een belemmering gezien voor

Zie ook S.M. van Velsen, ‘Het bestemmingsplan onderzocht. Festival van onderzoeksrapporten ter voorbereiding van het bestemmingsplan
en wat de Omgevingswet hieraan doet’, M en R 2016/72.

8.

Kamerstukken II 2017/18, 34986, 2, Voorstel van wet. Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over
de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet
Omgevingswet).

9.
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het maken van globale bestemmingsplannen. Het wets-
voorstel leidt tot een realistische schadevergoeding.

3. Een vast wettelijk forfait voor indirecte schade bij
waardevermindering van een onroerende zaak. Een vast
forfait geeft voor dit veelvoorkomende type schade
vooraf meer inzicht in de uitkomsten van een schadepro-
cedure. Het bevoegd gezag en de initiatiefnemer kunnen
de risico’s op schadevergoeding zo beter inschatten, ter-
wijl benadeelde burgers en bedrijven beter kunnen inschat-
ten of een aanvraag om schadevergoeding kansrijk is.10

6. Wat zit er nog in het vat?
Met de wet en de AMvB’s in het Staatsblad en de Invoe-
ringswet in de Tweede Kamer is het nieuwe stelsel voor
het overgrote deel stabiel en helder. Toch zitten er nog
een aantal zaken in het vat, die ook betekenis hebben
voor de vastgoedpraktijk. Ik noem in dit verband de
scheiding tussen het ruimtelijke deel van de bouwvergun-
ning en het bouwtechnische deel en de ladder voor
duurzame verstedelijking.

De uitwerking vergunningplichten voor het bouwen. Om
te kunnen bouwen is vaak een vergunning nodig. Een
deel van die beoordeling heeft betrekking op het voldoen
aan bouwtechnische vereisten. Daarnaast vindt er veelal
een beoordeling plaats op basis van gemeentelijke plano-
logische regels en eisen op het gebied van welstand. Via
de Invoeringswet wordt het bouwtechnische deel, ge-
splitst van het ruimtelijke deel. Dit resulteert in een ver-
gunning voor een bouwactiviteit met het oog op de ge-
meentelijke regels in het omgevingsplan en een vergun-
ning met het oog op de technische regels voor een
bouwwerk. De technische eisen worden in het nieuwe
stelsel in het Bbl opgenomen. Overige regels staan in het
omgevingsplan. Daarmee wordt voorkomen dat een
technische vergunning moet worden aangevraagd voor
een bouwwerk terwijl beoordeling alleen vanuit ruimtelijk
perspectief nodig is. Andersom wordt voorkomen dat
een vergunning moet worden aangevraagd met het oog
op de gemeentelijke regels in het omgevingsplan terwijl
alleen een vergunning voor een technische activiteit nodig
is. De verwachting is dat het door de opsplitsing dan ook
minder vaak nodig is om een vergunning aan te vragen
voor bouwactiviteiten en er dus meer vergunningsvrij
gebouwd mag worden. Als gevolg hiervan verminderen
ook de administratieve lasten. Deze opzet wordt op dit
moment uitgewerkt in en wordt via het Invoeringsbesluit
toegevoegd aan de basis-AMvB’s. Ook de regels voor
vergunningsvrij bouwen worden via deze route aan het
stelsel toegevoegd.

Ladder voor duurzame verstedelijking. Ook de ladder
voor duurzame ontwikkeling is nog toegevoegd aan het
stelsel, zoals gezegd landt deze in het Bkl. De ladder
maakt nu onderdeel uit van het Bro. Vanwege een tussen-
tijdse wijziging van de ladder is besloten de inbouw niet
direct in het Bkl mee te nemen, zoals dat in 2016 naar de

Tweede Kamer ging, maar deze via het Invoeringsbesluit
aan het Bkl toe te voegen. De wijziging van de ladder
onder het huidige recht heeft er al voor gezorgd dat de
ladder een eenvoudiger toe te passen instrument is gewor-
den. De kern ervan is dat wanneer er sprake is van een
nieuwe stedelijke ontwikkeling er gekeken moet worden
naar de behoefte daaraan en dat die behoefte nadrukkelij-
ker gemotiveerd dient te worden wanneer die ontwikke-
ling buiten bestaand stedelijk gebied is voorzien. Bij de
inbouw in het Bkl is aandacht besteed aan de codificatie
van jurisprudentie met betrekking tot het toepassingsbe-
reik. De ladder hoeft alleen te worden toegepast wanneer
het gaat om een ontwikkeling die voldoende substantieel
is en een groter ruimtebeslag vergt. Verder is expliciet
gemaakt dat de omvang van het te verrichten onderzoek,
moet passen bij de omvang van de voorgenomen ontwik-
keling. Dit voorkomt uitvoerige onderzoeken voor ont-
wikkelingen van een relatief beperkte omvang. Ook is
verhelderd dat gebruikgemaakt kan worden van een om-
gevingsvisie bij de onderbouwing van de behoefte. Bij de
redactie van de bepaling is ervoor gezorgd dat ook voor
de ladder het mogelijk is om de onderzoekslasten te fase-
ren. Dit maakt het mogelijk om concreter onderzoek pas
te doen op het moment van realisatie. Een laatste punt
van aandacht vormt uiteraard de uitspraak van de Afde-
ling in de zaak Appingedam, over de Dienstenrichtlijn.11

Op dit moment wordt de uitspraak bestudeerd en worden
de gevolgen voor de ladder in het Bkl bezien.

Er klinken wel eens geluiden dat de ladder in zijn huidige
vorm nog steeds belemmerend werkt voor nieuwe ont-
wikkelingen. De jurisprudentie op dit punt laat hier niets
van zien.12 De motivering voor de behoefte voor ontwik-
kelingen binnenstedelijk is niet zwaarder dan op grond
van de eisen uit de Awb (het zorgvuldigheidsvereiste van
artikel 3:2 en het motiveringsvereiste van artikel 3:46
Awb) mag worden verwacht. En overeenkomstig het vi-
gerende nationale beleid, mag van een voorgenomen
ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied een stapje
extra worden verwacht in de motivering, vanuit een
oogpunt van zorgvuldig ruimtegebruik. Voor de promi-
nent zichtbare woningbouwopgave bestaat er, mits gemo-
tiveerd, in elk geval geen belemmering. Een veelgehoorde
klacht was ook dat er naast een landelijke ladder, er soms
ook nog provinciale ladderregels waren. Als gevolg van
de herziening heeft de provincie Zuid-Holland al aange-
kondigd de eigen ladderregels te laten vervallen. Ook in
de handreiking Omgevingsverordening van het Interpro-
vinciaal Overleg (IPO) wordt er geen melding van ge-
maakt.
Zoals in de inleiding aangegeven, het Invoeringsbesluit
gaat het komend najaar al in consultatie, waarmee ook
dit puzzelstuk voor een ieder zichtbaar wordt ingevuld.

7. Tot besluit
Met de publicaties van de AMvB’s is een nieuwe mijlpaal
bereikt. Er staat een nieuw stelsel dat een aanzienlijke
impact heeft op de manier waarop activiteiten in de leef-

Zie paragraaf 2.1.2 van de memorie van toelichting Invoeringswet Omgevingswet voor een nadere toelichting over de regeling Nadeelcom-
pensatie (Kamerstukken II 2017/18, 34986, 3).

10.

ECLI:NL:RVS:2018:2062.11.
Zie bijvoorbeeld ECLI:NL:RVS:2018:2261, ECLI:NL:RBMNE:2018:2841, ECLI:NL:RVS:2018:431 en ECLI:NL:RVS:2018:137.12.
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omgeving worden gereguleerd. Er ontstaat een toeganke-
lijker, flexibeler stelsel met kortere procedures, regie voor
de initiatiefnemer, gebiedsgericht ontwerpen en meer
ruimte voor organische gebiedsontwikkeling en lagere
onderzoekslasten als belangrijke winstpunten voor de
vastgoedpraktijk. Als gezegd, met het Invoeringsbesluit
wordt daar nog een aantal onderwerpen aan toegevoegd.
Dan blijft er voor het vastgoedrecht eigenlijk nog één
grote vraag over: welke juridische implicaties hebben de
grote nationale strategische kaders, zoals de nationale
omgevingsvisie, de woonagenda en het klimaat- en ener-
gieakkoord? De Nationale Omgevingsvisie gaat begin
volgend jaar naar de Tweede Kamer. Op basis van een
vastgestelde Nationale Omgevingsvisie zal worden beke-
ken welke aanpassingen aan (al in werking getreden)
nieuwe wet- en regelgeving nodig zijn. De Omgevingswet
zal daarbij vermoedelijk opnieuw in beeld komen. De
instrumenten van de Omgevingswet helpen immers om
maatschappelijke problemen op te lossen. Denk bijvoor-
beeld aan het feit dat het omgevingsplan meer mogelijk-
heden biedt om regels te bevatten die gaan over energie-
transitie of klimaatrobuust bouwen, en het tegengaan van
lokale wateroverlast en hittestress nu de beperking van
een goede ruimtelijke ordening niet meer geldt voor het
stellen van regels. Aanpassingen die nodig zijn voor
nieuwe beleidswensen kunnen via een wijziging van de
AMvB’s in het stelsel worden ingebouwd.
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