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Inhoud

 Doelstelling stelselherziening

 Kerninstrumenten

 Algemene regels voor activiteiten

 Omgevingsvergunning

 Wat betekent dit voor u?



Doel van de wet (art. 1.3 Ow)

Deze wet is met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het 

land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu gericht op het in 

onderlinge samenhang:

a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving 

en een goede omgevingskwaliteit, en

b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke  leefomgeving 

ter vervulling van maatschappelijke behoeften 

Kortom: ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit



Verbeterdoelen van de 

stelselherziening

 Vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak

 Bewerkstelligen van een samenhangende benadering in beleid, besluitvorming 

en regelgeving

 Vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte 

 Versnellen en verbeteren van de besluitvorming

Kortom: eenvoudiger en beter



Beleidsmatige uitgangspunten

 Gelijkwaardige bescherming

 Flexibiliteit (afwegingsruimte en maatwerkmogelijkheden)

 Aansluiten bij bestaande rollen en verantwoordelijkheden

 Aansluiten bij bestaande bestuurlijke taakverdeling (decentraal, tenzij)

 Geen nationale koppen op EG-regelgeving

 Vertrouwen

 Toezicht en handhaving



Kerninstrumenten

 Omgevingsvisie

 Programma

 Algemene rijksregels voor activiteiten

 Algemene decentrale regels voor activiteiten

 Omgevingsvergunning

 Projectbesluit

Doorwerking van rijksregels/provinciale regels (incl. omgevingswaarden) via 

instructieregels/beoordelingsregels of instructies.



Algemene rijksregels



Rijksregels over milieubelastende 

activiteiten (art. 4.22 Ow)

 Het waarborgen van de veiligheid

 Het beschermen van de volksgezondheid

 Het beschermen van het milieu, waaronder het beschermen van de kwaliteit 
van de lucht, bodem en de chemische en ecologische kwaliteit van 
watersystemen, het zuinig gebruik van energie en grondstoffen en doelmatig 
beheer van afvalstoffen.

 Maatwerk d.m.v.:

 - Maatwerkvoorschriften

 - Maatwerkregels

 - Gelijkwaardige maatregelen



Algemene decentrale regels over 

activiteiten in de fysieke leefomgeving

 Activiteiten: bouwactiviteit, milieubelastende activiteit, ontgrondingsactiviteit, 

omgevingsplanactiviteit, beperkingengebiedactiviteit, lozingsactiviteit, 

wateronttrekkingsactiviteit, rijksmonumentenactiviteit, mijnbouwactiviteit, Narura2000-

activiteit, flora- en faunactiviteit (niet lim.).

 (Onderdelen van de) fysieke leefomgeving: bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, bodem, 

lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed (niet lim.).

 Provincie                         Omgevingsverordening

 Waterschap                      Waterschapsverordening

 Gemeente                        Omgevingsplan



Omgevingsvergunning

 Aanwijzing vergunningplichtige door: Rijk, provincies, waterschappen en 

gemeenten

 Inrichtingenbegrip verdwijnt

 Legesverbod Wabo komt te vervallen

 Uitbreiding toepassingsbereik revisievergunning 

 Beoordelingsregels in H8 Bkl of in decentrale regels

 Reguliere procedure titel 4.1 Awb (hoofdregel)

 Afschaffing lex silencio positivo 

 In bijzondere gevallen uitgebreide procedure van afdeling 3.4 Awb

 Participatie



Beoordelingskader 

rijksvergunningplichtige 

milieubelastende activiteiten

Algemene gronden

- waaronder: beperking emissies, toepassing beste beschikbare technieken, geen 
significante milieuverontreiniging en integrale benadering (art. 8.7 lid 1 Bkl). 

- (mogelijk) ernstige nadelige gevolgen voor de volksgezondheid is weigeringsgrond (art. 
5.32 Ow).

Specifieke gronden 

- externe veiligheid

- luchtkwaliteit

- geluiden trillingen

- geur



Wat merkt u ervan? 

 Meer in de vorm van algemene regels

 Meer mogelijkheden voor individueel maatwerk

 Meer lokale verschillen

 Meer eigen verantwoordelijkheid 

 Aandeslagmetdeomgevingswet.nl



Dank voor uw aandacht


