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Waarom



Digitaal Stelsel Omgevingswet



• De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval:

o bouwwerken,

o infrastructuur,

o watersystemen,

o water,

o bodem,

o lucht,

o landschappen,

o natuur,

o cultureel erfgoed,

o werelderfgoed.
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Art. 1.2.2, 3 en 4 Toepassingsgebied



Meer beleidsruimte

soepeler afwegingsruimte strenger

ja trilling ja

ja geluid ja

ja bodem ja

ja geur ja

nee fijnstof ja

ja* externe veiligheid ja

nee waterveiligheid ja

ja* energie ja

ja lichthinder

(glastuinbouw)

ja

nee natuur ja

ja waterkwaliteit ja

nee lucht ja

extra optie: experimenteer regeling

(bijv. voor technische 

innovaties)

n.v.t.

juni 2016, ir S. Ros

* energie: bij nieuwbouw van kantoren en woongebouwen
* externe veiligheid: beperkte versoepeling mogelijk bij groepsrisicoSarah Ros, april 2020



Waarom een bestuurder geen afwegingsruimte wil 

• normen zijn er niet voor niets

• omwonenden willen zekerheid 

• precedentwerking en willekeur

• politieke bezwaren van links en rechts

• de gemeenteraad wil greep houden

• Raad van State fluit terug
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Waarom een bestuurder wel afwegingsruimte wil 

Image: © by Wake Up Freeman Sarah Ros, april 2020

• gaat bij een project om integrale afweging 

• politiek is nu juist keuzes maken

• ruimte geven voor het initiatief en maatwerk

• ‘zekerheid’ is vaak schijnzekerheid

• transparantie en argumentatie

• daarom RvS-proof



Memorie van Toelichting 
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Memorie van Toelichting 

Omgevingswet
Beleidscyclus

2024

2029



Omgevingsplan 

1-1-‘23



Omgevings(plan)activiteit in 8 weken

Geen VVGB, wel 

adviesrecht 

(mogelijk met 

instemming) 

gemeenteraad



Hoe zit het met participatie?

• Kennisgeving bij het omgevingsplan en de projectprocedure

• Motiveringsplicht bij omgevingsvisie, programma, 
omgevingsplan, waterschapsverordening, 
omgevingsverordening, voorkeursbeslissing en projectbesluit

• Aanvraagvereiste bij vergunningaanvraag, geen standaard
verplichting m.u.v. raadslijstje

• Bij onvoldoende participatie vergunning: zienswijzen of 
uitgebreide procedure

Omgevingswet regelt het wat, niet het hoe

Rechtsbeschermingsniveau vanuit Awb blijft gelijk



Stroomschema voor initiatieven

Bouwplannen 

(of initiatieven)

Geen vergunning nodig (wel regels)

Aan 

de 

slag

Wel vergunning nodig (beoordeling 8 wk) 

Binnenplans met veel/weinig ruimte 

Buitenplans
College B&W

Raad 

(verzwaard advies)

Wijziging omgevingsplan nodig (26 wk)

College B&W
Gedelegeerd

Raad 

College B&W

(26 wk)

Melding/informatieplicht

College B&W

Participatie verplicht!

Participatie mogelijk verplicht!

©S. Ros



Lijst met raadsbesluiten voor IWT Ow

1. (Indien van toepassing) Raadsbesluit over gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor de raad adviesrecht heeft

2. (Indien van toepassing) Raadsbesluit gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten waarvoor participatie verplicht is

3. Nieuwe contracten met uitvoeringsdiensten- arrangementen- (bijv. Omgevingsdienst)

4. Opschonen bestaande verordeningen, intrek- en vervalbesluiten nemen

5. Legesverordening vaststellen (waarin gevolgen Omgevingswet en WKB zijn verwerkt)

6. Mandaat- en delegatieregelingen besluiten

7. Verordening Nadeelcompensatie vaststellen (voorheen planschadeverordening)

8. Instellen commissie Ruimtelijke Kwaliteit (omgevingskwaliteit)

9. (Indien van toepassing) Raadsbesluit kaders Ruimtelijke Kwaliteit (omgevingskwaliteit)

10. Verordening kwaliteit VTH

11. Handhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma incl. WKB

12. (Indien van toepassing) Vaststelling programma luchtkwaliteit/geluid

13. Participatiebeleid

14. Aanpassen verwijzingen naar vervallen wet- en regelgeving in gemeentelijke verordeningen en vervallen wet- en regelgeving in beleidsregels 

e.d.

15. AANVULLINGSSPOREN: verschillende acties nntb.

Versie mrt 2022, informatie bij S. Ros

https://vng.nl/publicaties/handreiking-adviesrecht-raad-bij-afwijking-omgevingsplan
https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/toelichting_participatie_raadsleden.pdf
https://vng.nl/artikelen/wegwijzer-25-financiele-arrangementen-met-uitvoeringsdiensten-herzien
https://vng.nl/nieuws/modelverordeningen-worden-aangepast-met-oog-op-omgevingswet
https://vng.nl/nieuws/modelverordeningen-worden-aangepast-met-oog-op-omgevingswet
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/bevoegd-gezag-omgevingswet/flexibiliteitsregeling-overdracht-bevoegd-gezag/
https://vng.nl/nieuws/modelverordeningen-worden-aangepast-met-oog-op-omgevingswet
https://vng.nl/publicaties/handreiking-adviesstelsel-omgevingskwaliteit
https://www.ruimtelijkekwaliteit.nl/upload/files/190913_Publicatie_wettelijk_kader_def.pdf
https://vng.nl/artikelen/modelverordening-kwaliteit-vth
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/handhaving-omgevingswet/
https://vng.nl/sites/default/files/spiekbriefje_programma_1.1_-_juni_2019.pdf
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/@246537/participatie-omgevingswet-participatiebeleid/

