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Met de nieuwe Omgevingswet krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden, meer 

instrumenten en meer vrijheidsgraden in het ruimtelijk beleid en het woonbeleid. Dat biedt 

mogelijkheden tot regionaal en lokaal maatwerk om te sturen op omvang, samenstelling en 

kwaliteit van de woningbouwproductie. 

Het traject van de Omgevingswet wordt voortgezet. Bij de omzetting van de bestaande wetten 

en AMvB’s die geheel of gedeeltelijk opgaan in de Omgevingswet en de vier AMvB’s onder de 

Omgevingswet, wordt aangesloten bij de doelen en instrumenten van de oorspronkelijke wetten 

en AMvB’s (“beleidsneutraliteit”). 

 

 

Vertrouwen in de toekomst 
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‘Omgevingswet net zo ingrijpend als transitie sociaal domein’ 

 

Jop Fackeldey, voorzitter G32 

 

De omgevingswet 
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Doelen stelselherziening 



 

 

 

 

 

 

 

Waar gaat de Omgevingswet over?  



 

Van in ieder geval 26 wetten   Van meer dan 100 amvb’s 

 

 

 

 

 

  

     …naar 1 Omgevingswet         …naar 4 amvb’s 

 

Wetten die opgaan in de Omgevingswet  



 Omgevingswet 

• Wet van 23 maart 2016 (Stb. 2016, 156) 

 Invoeringswet 

• Tevens wijziging/aanvulling Ow 

• In concept (consultatieversie)  

 Aanvullingswetten 

• Bodem, geluid, natuur, grond 

• In concept (consultatieversie)  

 

 

 

 

 

 

Opbouw wetgevingsstelsel 



De AMvB’s 



Infografic Ministerie I&M 
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1 januari 2021: nieuwe datum van inwerkingtreding 

Niet helemaal zeker vanwege de volgende onzekerheden:   

• duur van advies- en toetsprocedures  

• samenvallen van parlementaire behandelingen met vorming nieuwe Eerste Kamer in 

2019  

• Planning elk jaar monitoren   

• Bezien of extra inspanningen nodig zijn.   

• Jaarlijks informeren. 

Transitie 
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• Overheden moeten periode tot 2021 benutten  

• Opstellen omgevingsvisie  

• Voorbereiden voor het maken van een verordening en omgevingsplan 

• Komende jaren: uitwerken van transitiemijlpalen  

• Stapsgewijs toewerken naar 2029. 

 

Voorbereiden overheden 
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Bureau ICT-Toetsing en Digitaal Stelsel Omgevingswet 

  

Digitaal Stelsel: extra inpuls aan doelen Omgevingswet  

 

• Betere dienstverlening aan burgers en bedrijven  

• Wettelijke borging  

• Benutten van kansen 

BIT 
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Beperk het BSO tot minimale invulling van huidige dienstverleningsniveau 

  

Versterk de invloed van het bevoegd gezag. 

  

Kosten: € 195 voor het Rijk en € 178 voor gemeentes, provincies. Totaal € 373 miljoen.  

 

Advies BIT 
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Integratie van huidige voorzieningen: 

  

www.ruimtelijkplannen.nl 

omgevingsloket online (OLO) 

www.AIMonline.nl 

  

in één stelstel voor het hele terrein van de Omgevingswet. 

  

Maar: DSO is bij inwerkingtreding Omgevingswet nog niet compleet. 

  

Toekomstmuziek: gegevens over luchtkwaliteit, geurhinder, geluidsbelasting op één locatie. 
 

DSO 
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http://www.ruimtelijkplannen.nl/
http://www.aimonline.nl/


Omgevingsplanvergunning (“OPA”):  In een omgevingsplan kan een verbod worden opgenomen 

om een activiteit te verrichten zonder vergunning (4.4, tweede lid, Ow).  

Vergunning moet worden verleend indien de aanvraag past in omgevingsplan (5.21, tweede lid, 

onder a, Ow). 

Indien aanvraag niet past, dan kan toch vergunning worden verleend met het oog op 

evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Mits niet in strijd met beoordelingsregels rijk 

en provincie. Gemeenteraad heeft adviesrecht. Geen openbare voorbereidingsprocedure tenzij 

de aanvrager dat wil. 

 

 

Nieuw na invoeringswet: 
omgevingsplanvergunning 



Splitsing van vergunning voor bouwactiviteit in een technisch deel en toets omgevingsplan 

 

Omgevingsvergunning voor technische deel bouwactiviteit is vergunningvrij, tenzij anders 

bepaald (5.1, tweede lid, onder a, Ow). 

 

Omgevingsvergunning voor het omgevingsplandeel voor bouwen is alleen vergunningplichtig 

indien het omgevingsplan dat bepaalt (4.4, tweede lid, Ow).  

 

Conclusie: bouwactiviteiten in overeenstemming zijn met omgevingsplan én niet aangewezen in 

Bal kan gemeenteraad vergunningvrij maken. 

 

 

 

 

Knip in vergunning voor bouwenactiviteit 



1. Invoering Ow uitgesteld naar 1 januari 2021 

2. Transitiefase: overheden moet toewerken naar 2029. Nu al omgevingsvisie opstellen 

3. Digitaal Stelsel Omgevingswet: behouden wat er nu is en langzaam uitwerken 

4. Nieuwe figuur: omgevingsplanvergunning 

5. Bouwen: knip technische vergunning en planbeoordeling geeft gemeente mogelijkheden 

bouwen vergunningvrij te maken  

 

 

 

 

Conclusies 



www.pgomgevingswet.nl 
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