
 

 

Factsheet: rechtsbescherming tegen besluiten op grond van de Omgevingswet 

Bij het vormgeven van de rechtsbescherming onder de Omgevingswet is aangesloten bij het bestaande wettelijke stelsel. Onderstaande tabel geeft een overzicht 

van de belangrijkste instrumenten onder de Omgevingswet en het op deze instrumenten van toepassing zijnde rechtsbeschermingskader zoals opgenomen in het 

wetsvoorstel en de daarbij horende memorie van toelichting. 

Instrument Instrument 

onder huidige 

wet- en re-

gelgeving 

Artikel 

Omge-

vingswet 

Omschrijving Bestuursrechtelijke rechtsbescherming  Opmerkingen 

Omgevingsplan Bestem-

mingsplan 

2.4 en 

16.28  

In het omgevingsplan legt de 

gemeenteraad vast welke re-

gels gelden met betrekking tot 

de fysieke leefomgeving. 

Afdeling 3.4 Awb is van toepassing op de 

voorbereiding van een omgevingsplan of 

de wijziging van een omgevingsplan.  

 

Tegen het besluit tot vaststelling van een 

omgevingsplan of het wijzigen van een 

omgevingsplan kan rechtstreeks beroep 

worden ingesteld bij de Afdeling be-

stuursrechtspraak van de Raad van State 

in eerste en enige aanleg. Dezelfde pro-

cedure is van toepassing op de afwijzing 

van een verzoek tot wijziging van een 

omgevingsplan. 

 

Tegen een beschikking krachtens een 

omgevingsplan waarbij maatwerkvoor-

schriften worden gesteld, of waarbij 

wordt toegestaan gelijkwaardige maatre-

gelen te treffen, staat (na de bezwaarfase) 

beroep in eerste aanleg open bij de recht-

bank met de mogelijkheid van hoger be-

roep bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State. Als een dergelijke 

beschikking wordt geweigerd, geldt het-

zelfde. 

Zienswijzen op het ontwerpomge-

vingsplan kunnen geen betrekking 

hebben op een omgevingsvergunning 

voor een afwijkactiviteit die in het 

omgevingsplan moet worden omgezet. 

Hiermee wordt voorkomen dat een 

toegestane activiteit bij de omzetting in 

het omgevingsplan opnieuw ter discus-

sie kan worden gesteld. 

 

Het omgevingsplan treedt in werking 

vier weken nadat van het omgevings-

plan mededeling is gemaakt. Een ver-

zoek om een voorlopige voorziening 

heeft niet automatisch schorsende wer-

king. 

Omgevingsver- Provinciale 2.6 In de omgevingsverordening De omgevingsverordening houdt alge- Van de omgevingsverordening deel 



 

 

ordening verordening leggen provinciale staten vast 

welke regels gelden met be-

trekking tot de fysieke leef-

omgeving. 

meen verbindende voorschriften in en is 

zodoende geen appellabel besluit. 

 

Tegen een beschikking waarbij maat-

werkvoorschriften worden gesteld, of 

waarbij wordt toegestaan gelijkwaardige 

maatregelen te treffen, staat (na de be-

zwaarfase) beroep in eerste aanleg open 

bij de rechtbank met de mogelijkheid van 

hoger beroep bij de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State. Als 

een dergelijke beschikking wordt gewei-

gerd, geldt hetzelfde. 

uitmakende regels die doorwerken in 

concrete besluiten (zoals omgevings-

vergunningen) kunnen wel indirect (de 

zgn. exceptieve toetsing) in beroeps-

procedures tegen die concrete besluiten 

aan de orde worden gesteld, wat het 

buiten toepassing laten van die regels 

tot gevolg kan hebben. 

Instructieregel(s) 

provincie of Rijk 

Regels zoals 

opgenomen in 

het Besluit 

algemene 

regels ruimte-

lijke ordening 

(Barro) en in 

de provinciale 

verordeningen 

2.22 - 

2.31 

Regels over de inhoud, toe-

lichting of motivering van 

besluiten van, of over de uit-

oefening van taken door lage-

re overheden. De instructiere-

gels die op provinciaal niveau 

zijn vastgesteld maken deel uit 

van de omgevingsverordening 

en de instructieregels die door 

het Rijk worden vastgesteld 

maken deel uit van de alge-

mene maatregel van bestuur 

"Kwaliteit van de leefomge-

ving". 

Instructieregels kwalificeren als algemeen 

verbindende voorschriften en zijn zo-

doende niet appellabel. 

Instructieregels die doorwerken in 

concrete besluiten (zoals omgevings-

vergunningen) kunnen wel indirect (de 

zgn. exceptieve toetsing) in beroeps-

procedures tegen die concrete besluiten 

aan de orde worden gesteld, wat het 

buiten toepassing laten van die regels 

tot gevolg kan hebben. 

Ontheffing van 

instructieregel(s) 

Ontheffing 

van de regels 

in het Barro of 

van de regels 

in een provin-

ciale ruimte-

lijke verorde-

ning 

2.32 en 

16.83 

Het bestuursorgaan dat  

verantwoordelijk is voor  

een instructieregel kan onthef-

fing verlenen van die regel. 

Aan de ontheffing kunnen 

voorschriften worden verbon-

den. 

Bundeling van beroep: een ontheffing 

wordt geacht deel uit te maken van het 

besluit waarop de ontheffing ziet zodat 

dezelfde bestuursrechtelijke rechtsbe-

scherming van toepassing is als op dit 

besluit. 

Ook bij een weigering om een onthef-

fing te verlenen is sprake van bunde-

ling van beroep: het beroep tegen de 

weigering wordt gebundeld met het 

beroep tegen het onderliggende besluit 

waarin de beoogde ontheffing niet is 

meegenomen. Als na de weigering 

überhaupt geen nader besluit meer 

wordt genomen, is de weigering een 

zelfstandig appellabel besluit conform 

het reguliere Awb-systeem (bezwaar, 

beroep in eerste aanleg bij de recht-



 

 

bank, hoger beroep bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van 

State).   

Instructie provin-

cie of Rijk 

Aanwijzingen 

zoals geregeld 

in de Wro, de 

Waterwet en 

de Monumen-

tenwet 

2.33 - 

2.35 en 

16.83 

Beschikking gericht tot één of 

een beperkt aantal specifiek 

aan te duiden lagere overhe-

den waarin deze eenmalig 

word(t)(en) geïnstrueerd over 

de uitoefening van een be-

paalde taak of bevoegdheid.   

Bundeling van beroep: een instructie 

wordt geacht deel uit te maken van het 

besluit dat naar aanleiding van de instruc-

tie is genomen zodat dezelfde bestuurs-

rechtelijke rechtsbescherming van toepas-

sing is als op dit besluit.  

Bundeling is niet aan de orde als de 

instructie betrekking heeft op de uitoe-

fening van een taak en niet ziet op een 

besluit - in dat geval staat geen beroep 

open tegen de instructie.  

 

Anders dan onder de huidige wetge-

ving soms het geval is, is het beroeps-

recht tegen instructies niet beperkt 

(bijvoorbeeld tot gevallen waarin de 

instructie geen afwijkingsbevoegdheid 

bevat). 

Nationale, pro-

vinciale en ge-

meentelijke om-

gevingsvisie 

Structuurvisie 

Infrastructuur 

en Ruimte, 

provinciale 

structuurvisie 

en gemeente-

lijke struc-

tuurvisie 

3.1 en 

3.2 en 

16.25 

Integrale langetermijnvisie 

van een bestuursorgaan over 

de noodzakelijke en gewenste 

ontwikkelingen van de fysieke 

leefomgeving in zijn bestuurs-

gebied. Dit politiek-

bestuurlijke document bevat 

de strategische hoofdkeuzen 

van het beleid voor de lange 

termijn. 

Afdeling 3.4 Awb is van toepassing op de 

voorbereiding van een omgevingsvisie. 

 

Een omgevingsvisie is niet appellabel. 

Dit document is niet op (extern) rechts-

gevolg gericht nu het geen bindende 

normen bevat en is zodoende geen besluit 

in de zin van artikel 1:3 lid 1 Awb.  

Om misverstanden te voorkomen is de 

omgevingsvisie op de negatieve lijst 

behorend bij artikel 8:5 Awb opgeno-

men.   

Programma Programma 

(thans geen 

wettelijke 

term) 

3.3 - 

3.18 en 

16.26 

Een programma bevat maatre-

gelen voor bescherming, be-

heer, gebruik en ontwikkeling 

van de fysieke leefomgeving. 

Het kan een sectoraal of ge-

biedsgericht karakter hebben 

en kan plannen bevatten voor 

de uitvoering van projecten of 

maatregelen om sectorale 

doelen te verwezenlijken of 

om aan omgevingswaarden te 

(blijven) voldoen.  

 

Afdeling 3.4 Awb is van toepassing op de 

voorbereiding van een aantal expliciet in 

de Omgevingswet genoemde program-

ma's (namelijk de programma's zoals 

opgenomen in paragraaf 3.2.2 tot en met 

3.2.4: verplichte programma's, het ge-

meentelijk rioleringsplan en programma's 

met een programmatische aanpak). 

 

Een programma is niet appellabel. Een 

programma is enkel beschrijvend en niet 

vaststellend van aard. Daarom moet eerst 

besluitvorming plaatsvinden in de vorm 

Om misverstanden te voorkomen is het 

programma op de negatieve lijst beho-

rend bij artikel 8:5 Awb opgenomen.     



 

 

In de Omgevingswet zijn een 

aantal verplichte en onver-

plichte programma's opgeno-

men. 

van beschikkingen of algemeen verbin-

dende voorschriften voordat de in het 

programma neergelegde plannen en/of 

maatregelen daadwerkelijk kunnen wor-

den uitgevoerd.  

 

Op het bovenstaande bestaat een uitzon-

dering. Tegen (delen van) programma's 

met specifieke rechtsgevolgen staat wel 

beroep in eerste aanleg open bij de recht-

bank en hoger beroep bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van 

State. Dit is aan de orde wanneer (delen 

van) programma's een rechtstreekse titel 

geven voor activiteiten zodat voor die 

activiteiten geen  afzonderlijk toestem-

mingsbesluit meer volgt.   

Voorbereidings-

besluit 

Voorberei-

dingsbesluit 

4.14 - 

4.16 

Besluit voor een bepaalde 

locatie met het oog op de 

voorbereiding van een omge-

vingsplan, omgevingsverorde-

ning of  projectbesluit om te 

voorkomen dat op een onge-

wenste manier wordt geantici-

peerd op de regels die in 

voorbereiding zijn. 

Het voorbereidingsbesluit is geplaatst op 

de negatieve lijst behorend bij artikel 8:5 

Awb en is zodoende niet appellabel.     

Nieuw is dat slechts een aanhoudings-

regeling geldt voor de in het voorbe-

reidingsbesluit aangewezen gevallen 

zodat de voorbereidingsbescherming 

op maat is en niet een heel gebied on-

nodig "op slot" gaat. 

Omgevingsver-

gunning 

Omgevings-

vergunning 

5.1 - 

5.41 en 

16.63 

De omgevingsvergunning is 

een instrument voor de toet-

sing vooraf van bepaalde acti-

viteiten met gevolgen voor de 

fysieke leefomgeving. De 

toetsing blijft beperkt tot as-

pecten die betrekking hebben 

op de activiteiten waarvoor de 

vergunning is ingesteld (spe-

cialiteitsbeginsel). 

In beginsel geldt de reguliere procedure. 

Tegen de verlening, wijziging, of intrek-

king van een omgevingsvergunning, of 

tegen de weigering hiertoe, staat dus (na 

de bezwaarfase) beroep in eerste aanleg 

open bij de rechtbank met de mogelijk-

heid van hoger beroep bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van 

State.  

 

Voor een beperkt aantal, bij algemene 

maatregel van bestuur aangewezen activi-

teiten wordt de uniforme openbare voor-

Als de reguliere voorbereidingsproce-

dure van toepassing is, betekent dat 

niet dat er geen inspraakmogelijkheid 

kan worden ingebouwd. Als een be-

voegd gezag dit wenselijk acht, kan 

ook tijdens de reguliere procedure 

actief de mogelijkheid worden gegeven 

tot het indienen van zienswijzen naar 

aanleiding van de aanvraag van een 

omgevingsvergunning of een  ont-

werpbesluit. 

 

De omgevingsvergunning treedt in 



 

 

bereidingsprocedure van afdeling 3.4 

Awb voorgeschreven. Na toepassing van 

afdeling 3.4 staat beroep in eerste aanleg 

open bij de rechtbank met de mogelijk-

heid van hoger beroep bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van 

State. 

werking twee weken na de kennisge-

ving ervan. Als binnen die termijn een 

verzoek om voorlopige voorziening is 

gedaan, treedt de vergunning niet in 

werking alvorens op het verzoek is 

beslist. 

Projectbesluit Het projectbe-

sluit vervangt 

het inpas-

singsplan uit 

de Wro, het 

tracébesluit uit 

de Tracéwet, 

het project-

plan uit de 

Waterwet en 

de coördina-

tieregelingen 

van de Wro, 

de Tracéwet, 

de Waterwet 

en de Ont-

grondingen-

wet. 

5.42 - 

5.53, 

16.69 en 

16.85 

Het projectbesluit biedt een 

procedure voor ontwikkelin-

gen in de fysieke leefomge-

ving die voortvloeien uit de 

verantwoordelijkheid van het 

Rijk, een provincie of een 

waterschap. Het bestuursor-

gaan heeft de regie over de 

besluitvorming, ook waar 

belangen van andere overhe-

den in het geding zijn. Het 

projectbesluit strekt tot wijzi-

ging van het omgevingsplan 

zodanig dat het project kan 

worden gerealiseerd en in 

stand kan worden gehouden. 

Ook kan het projectbesluit de 

plaats innemen van de omge-

vingsvergunning voor activi-

teiten die deel uitmaken van 

het project en van andere toe-

stemmingen die nodig zijn.  

Afdeling 3.4 Awb is van toepassing op de 

voorbereiding van een projectbesluit, een 

besluit ter uitwerking van een projectbe-

sluit en een besluit tot het buiten toepas-

sing laten van regels van lagere overhe-

den die de uitvoering van het projectbe-

sluit onevenredig belemmeren.  

 

Tegen een projectbesluit staat beroep 

open bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State in eerste en enige 

aanleg. 

 

Op beroepen tegen een projectbesluit 

dient de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State binnen zes maan-

den na ontvangst van het verweerschrift 

te beslissen. In bijzondere omstandighe-

den kan de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State deze termijn met 

ten hoogste drie maanden verlengen. 

 

Op beroepen tegen besluiten ter uitvoe-

ring van een projectbesluit waarop op 

grond van artikel 16.7 van de Omge-

vingswet afdeling 3.5 van de Awb van 

toepassing is, beslist de Afdeling be-

stuursrechtspraak van de Raad van State 

binnen zes maanden na ontvangst van de 

verweerschriften. 

Het bevoegd gezag voor het desbetref-

fende projectbesluit kan bepalen dat de 

(nieuwe) coördinatieregeling zoals 

opgenomen in afdeling 3.5 Awb van 

toepassing is. In de bij de Awb beho-

rende Bevoegdheidsregeling bestuurs-

rechtspraak zal worden bepaald dat, in 

afwijking van artikel 3:30, eerste lid, 

Awb, bij besluiten ter uitvoering van 

een projectbesluit die met toepassing 

van afdeling 3.4 Awb zijn voorbereid, 

in alle gevallen beroep openstaat bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State in eerste en enige aan-

leg, ook als volgens artikel 3:30 Awb 

normaal gesproken beroep zou open-

staan bij de rechtbank.   

 

Het projectbesluit treedt in werking 

vier weken na de datum van medede-

ling. Als binnen die termijn een ver-

zoek om voorlopige voorziening is 

gedaan, treedt het besluit niet in wer-

king alvorens op het verzoek is beslist. 

 

 

Voorkeursbeslis-

sing 

Voorkeursbe-

slissing uit de 

5.47 en 

16.68 

Politiek-bestuurlijk instrument 

waarbij het bestuur haar voor-

Afdeling 3.4 Awb is van toepassing op  

de voorbereiding van een voorkeursbe-

Bij algemene maatregel van bestuur 

kunnen regels worden gesteld over de 



 

 

Tracéwet en 

structuurvisie 

keur uitspreekt voor (i) het 

uitvoeren van een project, (ii) 

een oplossing zonder project, 

(iii) een combinatie van (i) of 

(ii) met de uitvoering van 

andere projecten of (iv) dat 

wordt afgezien van het uit-

werken van een oplossing. 

slissing voor een projectbesluit en een 

voorkeursbeslissing voor het opnemen 

van regels in het omgevingsplan die ge-

richt zijn op het uitvoeren van een project 

van publiek belang als bedoeld in artikel 

5.53 Omgevingswet.  

 

De voorkeursbeslissing is geplaatst op de 

negatieve lijst behorend bij artikel 8:5 

Awb en is zodoende niet appellabel.     

voorbereiding en de beschikbaarstel-

ling van een voorkeursbeslissing. 

Gedoogplichtbe-

schikking 

Gedoog-

plichtbeschik-

king op grond 

van de Be-

lemmerin-

genwet Pri-

vaatrecht 

10.22 - 

10.23 en 

16.31 

Verplichting opgelegd aan 

rechthebbenden op een onroe-

rende zaak om bepaalde acti-

viteiten op of aan deze onroe-

rende zaak te gedogen met het 

oog op het algemeen belang. 

Afdeling 3.4 Awb is van toepassing op  

de voorbereiding van een gedoogplicht-

beschikking met uitzondering van de 

voorbereiding van een gedoogplichtbe-

schikking als bedoeld in artikel 10.19 van 

de Omgevingswet (gedoogplichten ar-

cheologisch onderzoek) vanwege spoed-

eisende omstandigheden. 

 

Het voornemen is om tegen gedoog-

plichtbeschikkingen en de afwijzing van 

gedoogplichtbeschikkingen beroep open 

te stellen bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State in eerste en 

enige aanleg. 

De juridische regeling van het beroep 

tegen gedoogplichtbeschikkingen zal 

naar verluid plaats hebben via de In-

voeringswet Omgevingswet. De invoe-

ring van deze regeling is zodoende nog 

onzeker.  

 

Handhavingsbe-

sluit 

Handhavings-

besluit 

18.1 - 

18.10 

Oplegging van een bestuurlij-

ke sanctie, bijvoorbeeld een 

last onder bestuursdwang of 

onder dwangsom 

Tegen besluiten tot het opleggen of het 

weigeren van het opleggen van een be-

stuurlijke sanctie als bedoeld in afdeling 

18.1 van de Omgevingswet staat (na de 

bezwaarfase) beroep in eerste aanleg 

open bij de rechtbank met de mogelijk-

heid van hoger beroep bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van 

State. 

 

 


