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PRESENTATIE
Het instrumentarium van de Omgevingswet, uw 

gereedschap voor de fysieke leefomgeving als agrarisch 

adviseur!

Het nieuwe omgevingsrecht
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De omgevingswet is een 

kaderwet
Een kaderwet is een algemeen raamwerk van wetten opgesteld door de wetgever. 

De verdere invulling van zo’n wet laat hij over aan de regering, afzonderlijke 

ministers en private normstellers. De reden van de voorkeur van de wetgever 

voor kaderwetgeving is dat alleen het algemene raamwerk door het parlement 

(Eerste Kamer en Tweede Kamer) hoeft te worden vastgesteld. De nadere 

uitwerking van de regels wordt dan overgelaten aan niet democratisch verkozen 

organen of partijen. 

De Raad van State is bezorgd! Deze werkwijze leidt tot een onoverzichtelijk 

systeem onder de Omgevingswet (Ow)!

Juist voor de Omgevingswet is dit opmerkelijk gezien de doelstelling van deze wet: 

het omgevingsrecht voor iedereen inzichtelijker, voorspelbaarder en 

gebruiksvriendelijker te maken.

Inhoud omgevingswet (1/2)

• Algemene bepalingen (hoofdstuk 1)

• Taken en bevoegdheden van bestuursorganen (hoofdstuk 2)

• Omgevingsvisies en programma's (hoofdstuk 3)

• Algemene regels over activiteiten in de fysieke leefomgeving (hoofdstuk 4)

• Omgevingsvergunning en projectbesluit (hoofdstuk 5)

• Gereserveerd (hoofdstuk 6)

• Gereserveerd (hoofdstuk 7)

• Aanvullende regels populatiebeheer, schadebestrijding en jacht (hoofdstuk 8)

• Voorkeursrecht (hoofdstuk 9)

• Gedoogplichten (hoofdstuk 10)

• Onteigening (hoofdstuk 11)

• Bijzondere instrumenten voor het inrichten van gebieden (hoofdstuk 12)

• Financiële bepalingen (hoofdstuk 13)
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Inhoud omgevingswet (2/2)

• Gereserveerd (hoofdstuk 14)

• Schade (hoofdstuk 15)

• Procedures Omgevingswet6 (hoofdstuk 16)

• Adviesorganen en adviseurs (hoofdstuk 17)

• Handhaving en uitvoering (hoofdstuk 18)

• Bevoegdheden in bijzondere omstandigheden (hoofdstuk 19)

• Monitoring en informatie (hoofdstuk 20)

• Gereserveerd (hoofdstuk 21)

• Overgangsrecht (hoofdstuk 22)

• Overige en slotbepalingen (hoofdstuk 23)

• Bijlage bij artikel 1.1. van deze wet

• A Begrippen

• B ………

4 Algemene Maatregelen 

van Bestuur (AMvB’s) (1/2)

De Omgevingswet is dus een kaderwet. De nadere 

uitwerking vindt plaats in vier AMvB’s, namelijk:

1. Het Omgevingsbesluit (Ob)

Dit besluit regelt welk bestuursorgaan het bevoegd gezag is 

bij vergunningverlening en advisering.

2. Het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl)

Regels voor bestuursorganen; inhoudelijke rijksnormen voor 

de fysieke leefomgeving, omgevingswaarden (geur, geluid, 

bodem, omgevingsveiligheid etc.), Rijksinstructieregels over 

taakuitoefening en bevoegdheden, beoordelingskaders voor 

omgevingsvergunningen, bepalingen over programma’s, 

programmatische aanpak, monitoring en gegevensbeheer en 

toegang tot gegevens.
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4 Algemene Maatregelen 

van Bestuur (AMvB’s) (2/2)

3. Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

Dit besluit bevat regels om het milieu, 

waterstaatwerken, wegen en cultureel erfgoed te 

beschermen. Deze AMvB is enigszins vergelijkbaar 

met de het huidige Activiteitenbesluit in combinatie 

met het Besluit omgevingsrecht (Bor).

4. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Dit besluit bevat regels over de veiligheid en 

gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid bij het 

(ver)bouwen en gebruik van een bouwwerk. Deze 

AMvB is enigszins vergelijkbaar met het huidige 

bouwbesluit.

De Omgevingsregeling (1/2)

De Omgevingsregeling bevat een uitwerking en aanvulling van 

de regels in de wet en AMvB’s op een meer gedetailleerd 

niveau. Die regels zijn nodig voor de toepassing van de wet 

en de AMvB’s op het gebied van milieu, water, bouwen, 

ruimte, erfgoed, natuur en infrastructuur.

Het gaat om regels over:

• de aanvraagvereisten voor omgevingsvergunningen en 

gedoogplichtbeschikkingen;

• meet- en rekenregels voor monitoring en 

onderzoeksverplichtingen die bevoegd gezag moet 

toepassen bij het opstellen van een omgevingsplan of het 

verlenen van een omgevingsvergunning;
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De Omgevingsregeling (2/2)

• technische voorschriften voor milieubelastende 

activiteiten zoals emissie van stalsystemen en 

bouwactiviteiten;

• geometrische grenzen van locaties en gebieden waarvoor 

het Rijk specifieke regelgeving heeft opgenomen in de 

AMvB’s;

• regels voor grondexploitatie en voor rijksleges (o.a. 

tarieven).

De Omgevingsregeling is nog niet volledig: vanuit het 

Invoeringsspoor en de Aanvullingssporen Bodem, Geluid, 

Natuur en Grondeigendom wordt de Omgevingsregeling 

later nog aangevuld.

Belangrijke begrippen Ow: 

Fysieke leefomgeving (1/2)

Het toepassingsgebied van de Ow wordt in de eerste 

plaatst bepaald door het begrip “de fysieke leefomgeving”.

De Ow gaat over de fysieke leefomgeving en activiteiten die 

gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke 

leefomgeving (1.2, eerste lid, Ow).

Het begrip “de fysieke leefomgeving” is echter niet 

gedefinieerd in de Ow. Het omvat in ieder geval volgens de 

Ow:

Bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, 

lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en 

werelderfgoed.
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Belangrijke begrippen Ow: 

Fysieke leefomgeving (2/2)

Als gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden in ieder 

geval aangemerkt gevolgen die kunnen voortvloeien uit: 

A. het wijzigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving of 

het gebruik daarvan (belangrijkste in de praktijk) 

B. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen 

C. activiteiten waardoor emissies, hinder of risico’s worden 

veroorzaakt, en 

D. het nalaten van activiteiten (daarom zorgplichten in de Ow). 

Als gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden ook 

aangemerkt gevolgen voor mens, voor zover deze wordt of kan 

worden beïnvloed door of via onderdelen van de fysieke 

leefomgeving.

Belangrijke begrippen Ow: 

Activiteiten
De Ow gaat over de fysieke leefomgeving en over activiteiten die gevolgen hebben of 

kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving.

Burgers, bedrijven en overheden kunnen activiteiten uitvoeren die de fysieke leefomgeving 

beïnvloeden.

In de Ow is “activiteit” niet gedefinieerd. Wat er onder moet worden verstaan blijkt uit de 

context van de artikelen in de Ow waarin het begrip activiteit wordt gebruikt. Het gaat 

echter vaak om een feitelijke handeling (MvT).

Om activiteiten in goede banen te leiden voorziet de Ow onder meer in het toedelen 

van gebruiksruimte aan activiteiten, in procedures voor besluitvorming over activiteiten en 

grondslagen voor algemene regels voor activiteiten.

Veel voorkomende activiteiten zijn:

• Milieubelastende activiteit

• Bouwactiviteit

• Omgevingsplanactiviteit

• Natura 2000 activiteit



13-4-2022

Belangrijke begrippen Ow: 

Milieubelastende activiteit

Is een activiteit die nadelige gevolgen voor het milieu kan 

veroorzaken, niet zijnde een lozingsactiviteit zoals genoemd in 

bijlage A Ow.

De Ow gaat niet meer van inrichtingen, maar van 

milieubelastende activiteiten uit.

Voor elke milieubelastende activiteit en lozingsactiviteit wordt in 

hoofdstuk 3 van het Bal aangegeven of een omgevingsvergunning 

voor die activiteit is vereist en/of en zo ja welke algemene regels 

gelden. Dat gebeurt door middel van 

een richtingaanwijzer. Wordt de in de richtingaanwijzer

genoemde activiteit niet verricht, dan zijn de regels niet relevant.

Belangrijke begrippen Ow: Bouwactiviteit 

en Omgevingsplanactiviteit

De wetgever heeft de “omgevingsvergunning bouwen” opgeknipt in 

een:

1. technische omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit;

2. ruimtelijke omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit.

Reden van de Knip: om toetsing van technische of ruimtelijke eisen te 

voorkomen waar dat niet nodig is volgens de wetgever.

Het voordeel van deze systematiek is voor de aanvrager (uw klant) dat 

hij minder procedures heeft te doorlopen en derhalve een bouwplan 

goedkoper en sneller kan realiseren.
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Belangrijke begrippen Ow: 

Bouwactiviteit
Is een activiteit inhoudende het bouwen van een bouwwerk 

(bijlage A Ow). De bouwactiviteit gaat over de technische 

bouwkwaliteit van een bouwwerk, zoals constructie-eisen die 

zijn opgenomen in het Besluit bouwwerken leefomgeving (nu 

nog Bouwbesluit 2012).

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen verplaatst de 

toetsing aan de bouwtechnische eisen van een bouwwerk 

van de gemeente naar een onafhankelijke partij, de 

kwaliteitsborger. Daarnaast wordt de aansprakelijkheid van 

de bouwer voor bouwfouten vergroot.

Belangrijke begrippen Ow: 

Omgevingsplanactiviteit (OPA)
Is een activiteit, inhoudende:

A. een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat 

het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te 

verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan 

(binnenplanse omgevingsactiviteit);

B. een activiteit waarover in het omgevingsplan is bepaald dat 

het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te 

verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan 

(buitenplanse omgevingsactiviteit)

C. een andere activiteit die in strijd is met het omgevingsplan 

(buitenplanse omgevingsactiviteit).



13-4-2022

Belangrijke begrippen Ow: 

Omgevingsplanactiviteit 

(OPA) Beslisboom

Bron: Handboek Omgevingswet in de praktijk - Juridische leidraad

Belangrijke begrippen Ow: 

Natura 2000 activiteit

Is een activiteit inhoudende het realiseren van 

een project dat niet direct verband houdt met 

of nodig is voor het beheer van een Natura 

2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie 

met andere plannen of projecten significante 

gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-

gebied (bijlage A Ow).
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Belangrijke begrippen Ow: 

Zorgplichten (1/6)

De Ow kent: “algemene zorgplicht” en “specifieke zorgplichten”

Algemene zorgplicht

“Artikel 1.6 (zorgplicht voor een ieder) Een ieder draagt voldoende zorg voor de 

fysieke leefomgeving.”

“Artikel 1.7 (activiteit met nadelige gevolgen) Een ieder die weet of redelijkerwijs kan 

vermoeden dat zijn activiteit nadelige gevolgen kan hebben voor de fysieke 

leefomgeving, is verplicht:

A. alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd om 

die gevolgen te voorkomen,

B. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen: die gevolgen zoveel 

mogelijk te beperken of ongedaan te maken,

C. als die gevolgen onvoldoende kunnen worden beperkt: die activiteit achterwege te 

laten voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevraagd.”

Belangrijke begrippen Ow: 

Zorgplichten (2/6)

Reikwijdte algemene zorgplicht

De reikwijdte van de algemene zorgplicht is gelijk aan de reikwijdte van 

de Ow. Derhalve gaat de algemene zorgplicht in de Ow verder dan de 

zorgplicht in de huidige wetgeving.

Door de “algemeenheid” is de algemene zorgplicht niet snel te 

overtreden (MvT).

Verhouding algemene zorgplicht tot de specifieke regels

Aan de algemene zorgplichten wordt in ieder geval voldaan, voor zover 

bij wettelijk voorschrift of besluit specifieke regels zijn gesteld met het 

oog op de doelen van de wet, en die regels worden nageleefd (art. 1.8 

Ow).



13-4-2022

Belangrijke begrippen Ow: 

Zorgplichten (3/6)

Specifieke zorgplicht

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken 

leefomgeving (Bbl) bevatten specifieke zorgplichten.

Bal

Uit artikel 2.11 Bal volgt dat het voor de bescherming van de fysieke 

leefomgeving niet voldoende is om alleen de doelvoorschriften of 

maatregelen die in het Bal en eventuele omgevingsvergunning zijn 

voorgeschreven strikt en naar de letter na te leven. Op grond van de 

specifieke zorgplicht rust op degene die de activiteit verricht de plicht om 

daarnaast te blijven nadenken over maatregelen die redelijkerwijs van hem 

kunnen worden gevergd om de nadelige gevolgen voor de in dit besluit 

geregelde belangen te voorkomen of afdoende te beperken.

Belangrijke begrippen Ow: 

Zorgplichten (4/6)

Bbl

Het BbL kent specifieke zorgplichten voor bouwwerkinstallaties, bestaande 

bouwwerken, brandveilig gebruik van bouwwerken en bouw- en 

sloopwerkzaamheden.

Het bevoegd gezag kan de verplichtingen nader concretiseren door middel van 

een maatwerkvoorschrift (art. 4.5 Ow).

Specifieke zorgplichten kunnen ook worden opgenomen in het omgevingsplan, 

de waterschapsverordening en de omgevingsverordening.

Verschil tussen “algemene zorgplicht” en “specifieke zorgplichten” Bal en Bbl

De specifieke zorgplichten blijven, in tegenstelling tot de algemene zorgplicht 

(art 1.8 Ow), van kracht naast eventuele andere in het besluit opgenomen 

algemene regels en naast de voorschriften in een vergunning.
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Belangrijke begrippen Ow: 

Zorgplichten (5/6)

Geen zorgplicht maar vangnet

“Artikel 1.7a (verbod activiteit met aanzienlijke nadelige gevolgen)

1. Het is verboden een activiteit te verrichten of na te laten als door 

het verrichten of nalaten daarvan aanzienlijke nadelige gevolgen 

voor de fysieke leefomgeving ontstaan of dreigen te ontstaan.”

Is een vangnet, geen zorgplicht. De bepaling bevat geen algemeen 

geformuleerde zorgverplichting. Het bevat een verbod op het 

verrichten of nalaten van bepaalde activiteiten, die aanzienlijke 

nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving hebben of dreigen 

te hebben.

Belangrijke begrippen Ow: 

Zorgplichten (6/6)

Handhaving zorgplicht

• Algemene zorgplicht -> bestuursrechtelijk / 

privaatrechtelijk (open normen, dus in 

principe geen strafrechtelijke handhaving 

mogelijk)

• Specifieke zorgplichten -> bestuursrechtelijke 

/ privaatrechtelijke en strafrechtelijke 

handhaving mogelijk
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Typering van de 6 belangrijkste instrumenten 

van de omgevingswet

Beleidsontwikkeling Beleidsdoorwerking Algemene regels Toestemming

1. Omgevingsvisie * 3. Omgevingswaarde * 7. Omgevingsplan * 11. Omgevingsvergunning *

2. Programma * 4. Instructieregel 8. Waterschapsverordening * 12. Projectbesluit *

5. Instructie 9. Omgevingsverordening *

6. Beoordelingsregel voor 

vergunningsaanvraag

10. Algemene rijksregels *

Instrument Ow: 

Omgevingswaarde (1/6)

Wat is het

Omgevingswaarden bepalen voor de fysieke leefomgeving of 

een onderdeel daarvan de gewenste staat of kwaliteit, de 

toelaatbare belasting door activiteiten of de toelaatbare 

concentratie of depositie van stoffen.

Omgevingswaarden moeten worden uitgedrukt in meetbare 

of berekenbare eenheden of anderszins in objectieve 

termen (art. 2.9 Ow).



13-4-2022

Instrument Ow: 

Omgevingswaarde (2/6)

Aard

Een omgevingswaarde normeert de (totale) omgevingskwaliteit op 

een willekeurige plaats in het land of in een bepaald gebied. Het 

gaat daarbij om de totale gecumuleerde belasting van meerdere 

bronnen of bronsoorten op die plaats in de leefomgeving. Er is dus 

een verschilt met een emissiewaarde of immissiewaarde.

Waar gebruikt

Omgevingswaarden kunnen worden vastgesteld 

bij omgevingsplan (art. 2.11 Ow), Omgevingsverordening (art. 2.12 

en 2.12a Ow), of AMvB (art. 2.14 Ow).

Instrument Ow: 

Omgevingswaarde (3/6)

Rechtsgevolgen

• B en W zijn verplicht een programma vast te stellen 

wanneer niet wordt voldaan of naar verwachting niet zal 

worden voldaan aan een omgevingswaarde (art. 3.10, lid 1, 

Ow);

• Iedere vastgestelde omgevingswaarde moet door middel 

van een systeem van monitoring worden bewaakt en 

moet worden beoordeeld of aan die omgevingswaarde 

wordt voldaan. De regeling van de monitoring van de 

omgevingswaarden staat in afd. 20.1 Ow.
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Instrument Ow: 

Omgevingswaarde (4/6)

Verplichte omgevingswaarden

Gemeenten zijn verplicht geluidproductieplafonds als omgevingswaarde 

vast te stellen rondom industrieterreinen (art. 2.11a Ow).

Provincies zijn verplicht omgevingswaarden vast te stellen met betrekking 

tot watersystemen (art. 2.13 Ow) en geluidproductieplafonds bij wegen 

en lokale spoorwegen (art. 2.13a Ow).

Rijk is verplicht om bij AMvB nader genoemde omgevingswaarden vast te 

stellen met het oog op het waarborgen van de veiligheid, het beschermen 

van de gezondheid en het milieu en het beheer van natuurlijke 

hulpbronnen (art. 2.15 Ow). 

In artikel 15a Ow is daarnaast een wettelijke omgevingswaarde vastgelegd 

voor stikstofdepositie voor Natura 2000-gebieden.

Instrument Ow: 

Omgevingswaarde (5/6)

Facultatieve omgevingswaarden

Gemeente kan omgevingswaarden opnemen in 

omgevingsplan (art.2.11, lid 1, Ow). Het moet 

dan wel gaan om omgevingswaarden die het 

gemeentebestuur kan beïnvloeden of beheersen 

door inzet van beleidsinstrumenten, zoals geur.  

Van door het Rijk en Provincie vastgestelde 

omgevingswaarden mag het gemeentebestuur 

niet afwijken, dat is alleen anders als dat in AMvB, 

omgevingsverordening of besluit mogelijk is 

gemaakt.
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Instrument Ow: 

Omgevingswaarde (6/6)

Provincies kunnen omgevingswaarde opnemen in de omgevingsverordening (art. 

2.12 lid 1, Ow). Het moet dan wel gaan om omgevingswaarden die de provincie 

kan beïnvloeden of beheersen door inzet van beleidsinstrumenten.

Als het Rijk een nationale omgevingswaarde heeft vastgesteld in een AMvB of 

een besluit op grond van artikel 2.15 lid 2 Ow, mag de provincie daarvan niet 

afwijken of die aanvullen. Dat is alleen anders als de AMvB of het besluit afwijking 

mogelijk maakt (art.2.12, lid 2, Ow).

Rijk kan omgevingswaarden opnemen in een AMvB (art. 2.14 Ow). Het rijk kan 

dit alleen doen als dat met het oog op de doelstellingen van de Omgevingswet 

nodig is. Daarbij gelden de subsidiariteitscriteria (art. 2.3, lid 3, Ow).

Let op: omgevingswaarden binden alleen het vaststellende bestuursorgaan.

Instrument Ow: Omgevingsvisie

(Rijk, Provincie, Gemeente)

Is een integrale langetermijnvisie over de noodzakelijke en 

gewenste ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. 

Het is een politiek-bestuurlijk document dat alleen het 

vaststellend bestuursorgaan zelf bindt (nu structuurvisie 

(gemeente)). 

De beleidsuitwerking en uitvoering vindt plaats via 

programma’s of andere beleidsinstrumenten. 

Verschil met structuurvisie is dat het een bredere werking 

heeft dan alleen het ruimtelijke spoor.

Je kan je er wel in rechte indirect op beroepen -> net als nu!
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Instrument Ow: Omgevingsplan 
(1/5)

• In de omgevingsvisie zegt de gemeente hoe zij het leefgebied wil 

ontwikkelen en beschermen. Die keuzes werkt zij uit in haar omgevingsplan. 

• Met de inwerkingtreding van de OW zullen alle bestemmingsplannen van 

een gemeente van rechtswege worden omgezet in één omgevingsplan.

• Hoe gaat dit gebeuren?

A. Bij de inwerkingtreding Ow ontstaat van rechtsweg een tijdelijk deel van 

het omgevingsplan, met

B. Daarin alle ruimtelijke regels uit bestaande instrumenten 

(bestemmingsplan, exploitatieplan, voorbereidingsbesluit enz.) 

samengevoegd.

C. Rijk voegt regels (over: bouwwerken, open erven en terreinen; 

milieubelastende activiteiten; regels over gemeentelijke 

omgevingsvergunningen) toe aan het tijdelijk deel (bruidsschat).

Instrument Ow: Omgevingsplan 
(2/5)

• Gemeenten mogen zelf bepalen of zij de regels uit de 

“bruidsschat” willen opnemen in het omgevingsplan, willen 

wijzigen of schrappen.

• Gemeenten krijgen vervolgens tot (2029) de tijd om een definitief 

omgevingsplan op te stellen. 

• Het omgevingsplan is uitgebreider dan bestemmingsplan. Het 

bevat ook bepalingen die nu in gemeentelijke verordeningen staan 

zoals de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), de 

Monumentenverordening, de Ligplaatsverordening en de 

Huisvestingsverordening. Allerlei regels over inritten, 

monumenten, ligplaatsen, het splitsen van woningen en nog veel 

meer zal dus in het omgevingsplan worden opgenomen.
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Instrument Ow: Omgevingsplan 
(3/5)

• De toetsing of er sprake is van “een goede ruimtelijke ordening” 

(bestemmingsplan) wordt verbreed naar een toetsing of er 

sprake is van een “evenwichtige toedeling van functies aan 

locaties” (omgevingsplan art. 4.2, eerste lid, Ow). Dit moet 

gebeuren op basis van een integrale belangenafweging.

• Andere type regels kunnen zijn: Omgevingswaarden (art. 2.11 

Ow), regels voor activiteiten die gevolgen (kunnen) hebben in 

fysieke leefomgeving (art.4.1 Ow), een verbod om zonder 

omgevingsvergunning een activiteit te verrichten (art. 4.4, lid 2, 

Ow), maatwerkregels als algemene rijksregels daartoe ruimte 

laten (art. 4.6 Ow) en beoordelingsregels vergunning 

omgevingsplanactiviteit (art. 5.21, lid 1, Ow).

Instrument Ow: Omgevingsplan 
(4/5)

Vaststellen en wijzigen van omgevingsplan

Kennisgeving voornemen en participatie

De gemeenteraad moet in het digitale gemeenteblad (artikel 

3:12 Awb) kennisgeven van zijn voornemen om een 

omgevingsplan vast te stellen. De gemeenteraad moet daarbij 

onder meer aangeven hoe burgers, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de 

voorbereiding worden betrokken (art. 10.2, lid 1, Ob).
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Instrument Ow: Omgevingsplan 
(5/5)

Procedure

• De uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4. Awb) is van toepassing bij de 

voorbereiding van het plan (art. 16:30, lid 1, Ow).

• Het ontwerp van het plan wordt ter inzage gelegd, waarna binnen zes weken zienswijze 

kunnen worden ingediend over dit ontwerp.

• Let op: er kunnen geen zienswijze worden ingediend over het deel van het ontwerp van een 

omgevingsplan dat zijn grondslag vindt in een omgevingsvergunning voor een buitenplanse 

omgevingsactiviteit (artikel 16.31 Ow). (bestaand recht))

• Daarnaast gelden , net als onder de Wro en het Besluit MER, in de voorbereiding de regels 

over de milieueffectrapportage.

• Na vaststelling omgevingsplan kan binnen zes weken in enige aanleg beroep worden ingesteld 

tegen het besluit tot vaststelling van het omgevingsplan (of wijzigingen daarvan) bij de ABRvS 

(zelfde als bij bestemmingsplan).

• Een omgevingsplan treedt in werking met ingang van de dag waarop vier weken zijn verstreken 

sinds de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, tenzij in het omgevingsplan een later 

tijdstip is bepaald (verschil met bestemmingsplan).

Instrument Ow: 

Waterschapsverordening

Het algemeen bestuur van het waterschap stelt 

één waterschapsverordening vast waarin regels 

over de fysieke leefomgeving worden 

opgenomen (art. 2.5 Ow).

Bij inwerkingtreding Ow ontstaat een 

waterschapsverordening van rechtswege.
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Instrument Ow: 

Omgevingsverordening
Prov. Staten stellen een omgevingsverordening vast waarin regels 

over de fysieke leefomgeving worden opgenomen (art 2.6 Ow).

De omgevingsverordening bevat uitsluitend een toedeling van 

functies aan locaties en met het oog daarop gestelde regels, als 

het onderwerp van zorg niet doelmatig en doeltreffend met een 

instructieregel (art. 2.22, lid 1, Ow) of een instructie (art. 2.33, lid 

1, Ow) kan worden behartigd (art. 4.2., lid 2, Ow).

Idealiter zijn de omgevingsverordeningen op het moment van 

inwerkingtreding van de Ow reeds beschikbaar.

Instrument Ow: 

(Omgevings)programma (1/5)

Bestuursorganen beschikken voor de beleidsvorming op het gebied van 

de fysieke leefomgeving in de Ow over de omgevingsvisie en 

programma’s. Een omgevingsvisie is strategisch, een programma is 

vooral uitvoeringsgericht.

Een programma bevat voor een of meer onderdelen van de fysieke 

leefomgeving:

• een uitwerking van het te voeren beleid voor de ontwikkeling, het 

gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud daarvan, en

• maatregelen om aan een of meer omgevingswaarden te voldoen of 

een of meer andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving te 

bereiken (art. 3.5 Ow).
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Instrument Ow: 

(Omgevings)programma (2/5)

Vaststelling/beïnvloeding/rechtsbescherming

Een programma kan worden vastgesteld door B en W, het algemeen 

bestuur van een waterschap, GS of de minister van I en W.

Een programma moet worden voorbereid met de uitgebreide 

voorbereidingsprocedure (art. 16.27 Ow jo 3.4 Awb). Eenieder kan 

zienswijzen indienen (art.16.23, lid 1, Ow). 

Zelfbindend karakter > geen beroep mogelijk. Indirect is toetsing 

door de rechter wel mogelijk via een besluit dat mede is gebaseerd 

op het betreffende programma.

Instrument Ow: 

(Omgevings)programma (3/5)

Verplichte programma’s

Gemeente, waterschap, provincie of Rijk zijn in bepaalde gevallen 

verplicht om een programma vast te stellen. Een verplicht 

programma kan zijn voorgeschreven a. ter implementatie van EU-

richtlijnen of b. het gevolg zijn van (dreigende) overschrijding van 

een omgevingswaarde.

Onverplicht programma

Een voorbeeld van een onverplicht programma is het 

“gemeentelijk rioleringsprogramma”. Dat is nu geregeld in art. 4.22 

Wm en krijgt in de Ow zijn grondslag in art. 3.14 OW.
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Instrument Ow: 

(Omgevings)programma (4/5)

Inrichtingsprogramma (landinrichting)

De Aanvullingswet grondeigendom voegt het inrichtingsprogramma toe (art. 

3.14a OW). GS besluiten tot het inrichten van een gebied door een 

gebiedsgericht programma vast te stellen: het inrichtingsprogramma. Vaak zal 

het gaan om een uitwerking van de omgevingsvisie, waar Provinciale Staten 

de hoofdlijnen van het voor het grondgebied te voeren beleid hebben 

beschreven. Een programma in de OW vooral uitvoeringsgericht.

Het inrichtingsprogramma vervangt deels het inrichtingsplan waarmee GS in 

de huidige regeling tot landinrichting besluiten. Het inrichtingsplan in de 

huidige vorm omvat zowel beleidsmatige als juridisch bindende elementen in 

één rechtsfiguur en wordt daarom gesplitst in een inrichtingsprogramma dat 

de beleidsmatige voornemens bevat die alleen het vaststellende 

bestuursorgaan binden en een inrichtingsbesluit dat eenieder bindende 

beslissingen bevat.

Instrument Ow: 

(Omgevings)programma (5/5)

Programmatische aanpak

Onverplicht programma dat maatregelen bevat om te voldoen aan een omgevingswaarde of 

een andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving. Bekende voorbeelden van 

programmatische aanpak zijn het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) 

en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Programmatische aanpak kan worden mogelijk gemaakt per AMvB (Rijk), 

omgevingsverordening (Provincie) en omgevingsplan (gemeente).

De programmatische aanpak stuurt op het beheer van de gebruiksruimte in een bepaald 

gebied en dient als kader voor de beoordeling van de toelaatbaarheid van activiteiten. In het 

programma wordt aangegeven welke ruimte er, gelet op de omgevingswaarde of andere 

doelstellingen, in een daarbij aangegeven gebied en periode beschikbaar is voor activiteiten ( 

art.3.16 lid 1 Ow).

Voor zover de maatregelen het wijzigen van de voorschriften van een omgevingsvergunning 

of het intrekken van een omgevingsvergunning omvatten, kan het programma ook een 

beschrijving bevatten van het moment waarop en de voorwaarden waaronder daaraan 

uitvoering kan of moet worden gegeven (art. 3.17 lid 2 Ow).
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Instrument Ow: 

Omgevingsvergunning (1/11)

Uitgangspunt OW is zo veel mogelijk te volstaan met het 

stellen van algemene regels voor activiteiten, waardoor voor 

de initiatiefnemer van een activiteit geen voorafgaande 

toestemming is vereist. Echter wanneer de gevolgen die een 

activiteit heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving 

groot zijn en de specifieke situatie bij het beoordelen van 

deze gevolgen een rol speelt, is een omgevingsvergunning 

nodig.

Instrument Ow: 

Omgevingsvergunning (2/11)

4 categorieën vergunningplichtige activiteiten zijn:

• activiteiten die op grond van de Ow vergunningplichtig zijn, 

zoals bouwactiviteiten en milieubelastende activiteiten 

(art.5.1 Ow);

• activiteiten die op basis van de waterverordening 

vergunningplichtig zijn (art. 5.3 Ow);

• activiteiten die in de omgevingsverordening zijn 

aangewezen (art. 5.4 Ow);

• activiteiten die op basis van het omgevingsplan 

vergunningplichtig zijn (art. 4.4, lid 2, Ow).
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Instrument Ow: 

Omgevingsvergunning (3/11)

Verbod handelen in strijd met voorschriften 

omgevingsvergunning

Art. 5.5 Ow bepaald dat het verboden is te handelen in strijdt 

met een voorschrift van een omgevingsvergunning. 

Strafbaarstelling is verder geregeld via Invoeringswet 

Omgevingswet in de Wed.

Verbod in stand laten zonder vergunning gebouw bouwwerk

Art. 5.6 Ow bepaalt dat het verboden is bouwwerk of deel 

daarvan dat is gebouwd zonder de daarvoor vereiste 

omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit in stand te laten.

Instrument Ow: 

Omgevingsvergunning (4/11)

Aanvraag los of gelijktijdig

Uitgangspunt Ow is > aanvrager bepaalt voor welke activiteiten hij een vergunning 

aanvraagt en wanneer hij dat doet (art.5.7, lid 1, Ow.).

Let op:  Anders dan in art. 2.7, lid 1 Wabo wordt niet langer meer de eis gesteld dat 

de aanvrager ervoor dient te zorgen dat voor zogeheten onlosmakelijke activiteiten 

gelijktijdig een vergunning wordt gevraagd.

Uitzonderingen

• omgevingsvergunning voor wateractiviteiten in sommige gevallen los aanvragen;

• omgevingsvergunning jachtgeweeractiviteiten, valkeniersactiviteiten los aanvragen;

• een omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteit en een 

omgevingsvergunning voor wateractiviteit worden gelijktijdig aangevraagd als die 

activiteiten betrekking hebben op eenzelfde ippc-installatie of als op die activiteiten 

de Seveso-richtlijn van toepassing is (art. 5.7, lid 4, Ow).



13-4-2022

Instrument Ow: 

Omgevingsvergunning (5/11)

Bevoegd gezag

Enkelvoudige aanvraag

Hoofdregel is dat B en W bevoegd gezag zijn op de aanvraag om een omgevingsvergunning 

te beslissen als die aanvraag betrekking heeft op één activiteit (art. 5.8 Ow).

Art. 5.9, 5.10, 5.11 Ow maken uitzonderingen mogelijk - >bijvoorbeeld omgevingsvergunning 

voor een jachtgeweeractiviteit is de korpschef bevoegd gezag (art. 5.9a Ow).

Meervoudige aanvraag

Art. 5.12 Ow regelt op hoofdlijnen welk bestuursorgaan bij meervoudige aanvragen als 

bevoegd gezag zal worden aangewezen. Ook bij meervoudige aanvraag is de hoofdregel dat 

B en W bevoegd gezag zijn op de aanvraag om een omgevingsvergunning te beslissen. Er zijn 

echter drie uitzonderingen (art. 5.12, lid 2,3,4, Ow).

Instrument Ow: 

Omgevingsvergunning (6/11)

Wateractiviteit

Bij wateractiviteiten is hoofdregel dat het 

waterschapsbestuur beslist op enkelvoudige en meervoudige 

aanvragen voor uitsluitend wateractiviteiten (art. 4.2.Ob). 

Het Omgevingsbesluit kent een aantal uitzonderingen op die 

hoofdregel voor zogeheten magneetactiviteiten (art. 4.3 en 

4.4. Ob).
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Instrument Ow: 

Omgevingsvergunning (7/11)

Magneetactiviteit

Is een activiteit, die alle in combinatie daarmee aangevraagde activiteiten naar 

het bevoegd gezag voor de magneetactiviteit toetrekt. Dat bevoegd gezag 

beslist altijd op de aanvraag.

Een voorbeeld is de ippc-installatie, een milieubelastende activiteit, vanwege 

de complexiteit en de gemeentegrensoverschrijdende milieueffecten zijn GS 

bevoegd gezag.

Wanneer een aanvraag wordt ingediend voor een ippc-installatie, waarvoor 

GS bevoegd gezag zijn, in combinatie met een bouwactiviteit, waarvoor B en 

W bevoegd gezag zijn, trekt de ippc-installatie als een magneet de 

bouwactiviteit naar zich toe en zijn GS bevoegd gezag voor de gehele 

aanvraag.

Instrument Ow: 

Omgevingsvergunning (8/11)

Hoogste bevoegd gezag of bestuursorgaan

Bieden voorgaande regels geen oplossing > zoals bijvoorbeeld bij 

een combinatie van twee of meer magneetactiviteiten met 

verschillend bevoegd gezag, dan is het hoogste bevoegd gezag of 

bestuursorgaan dat beslist.

Eens bevoegd gezag altijd bevoegd gezag

Artikel 4.16 Ob bevat voor complexe bedrijven de “eens bevoegd 

gezag, altijd bevoegd gezag-regel”. Complexe bedrijven zijn ippc-

installaties, Seveso-inrichtingen en andere milieubelastende 

installaties.
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Instrument Ow: 

Omgevingsvergunning (9/11)

Procedure

Ow kent twee voorbereidingsprocedures voor het nemen van besluiten op een 

aanvraag:

• Hoofdregel is de toepassing van de reguliere voorbereidingsprocedure. Deze 

procedure is gebaseerd op de standaardregeling uit de Awb. Beslistermijn is in 

de Ow 8 weken met een mogelijkheid deze beslistermijn eenmalig met 6 

weken te verlengen.

• Voor een beperkt aantal activiteiten wordt de uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure afd. 3.4. Awb voorgeschreven. Voor de uitgebreide 

procedure geldt op grond van art. 3:18 Awb een beslistermijn van 6 maanden. 

Voor zeer ingewikkelde of omstreden onderwerpen kan deze termijn volgens 

dat artikel met een redelijke termijn worden verlengd.

De wettelijke voorbereidingsprocedure start met het indienen van een aanvraag.

Instrument Ow: 

Omgevingsvergunning (10/11)

Bron: Handboek Omgevingswet in de praktijk - Juridische leidraad
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Instrument Ow: 

Omgevingsvergunning (11/11)

Inwerkingtreding omgevingsvergunning

Een omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag 

waarop het besluit is bekendgemaakt, of ter inzage is gelegd (art. 16.79, 

lid 1, Ow). Als binnen de termijn van 4 weken bij de bevoegde rechter 

een vovo is gedaan, treedt de omgevingsvergunning niet in werking 

voordat op het verzoek is beslist (art. 16.79, lid 4 Ow).

Lex silencio positivo wordt afgeschaft

Onder de huidige wetgeving wordt de vergunning automatisch verleend 

als de beslistermijn voorbij is (lex silencio positivo). Dit uitgangspunt staat 

in de Wabo. In de Ow komt dit niet terug. Valt ook niet in het kader van 

het overgangsrecht onder de “eerbiedigende werking”.

Instrument Ow: Projectbesluit (1/6)

• Het projectbesluit is een instrument voor waterschappen, provincies en het 
Rijk voor het (ambtshalve) mogelijk maken van vaak complexe projecten
met een publiek belang.

Voorbeelden zijn de aanleg of uitbreiding van een snelweg of de 

versterking van een primaire waterkering.

• Ook kan het gaan om private initiatieven die samenvallen met het bereiken
van publieke doelen voor de fysieke leefomgeving.

Voorbeelden hiervan zijn de ontwikkeling van nieuwe natuur of 

energie-infrastructuur in samenwerking met een private 

initiatiefnemer.

• Projectbesluit vervangt > tracébesluit (Tracéwet), inpassingsplan (Wro) en 
projectplan (Waterwet)
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Instrument Ow: Projectbesluit (2/6)

Bevoegd gezag

Het dagelijks bestuur van het waterschap, GS of de minister die het 

aangaat in overeenstemming met de minister van BZK kunnen een 

projectbesluit vaststellen voor het uitvoeren van een project en het 

in werking hebben of in stand houden daarvan (art. 5.44, lid 1, Ow).

Projecten waarvoor een projectbesluit verplicht is

In de art. 5.46 Ow, Elektriciteitswet 1998, Gaswet en Mijnbouwwet 

staan projecten waarvoor het waterschap, de provincie of het Rijk 

verplicht een projectbesluit moet vaststellen. Zoals a. aanleg van een 

autosnelweg, b. verlegging of verstrekking primaire waterkeringen.

Instrument Ow: Projectbesluit (3/6)

Projectprocedure

De projectprocedure bestaat uit 5 stappen:

1. kennisgeving voornemen

2. kennisgeving participatie

3. verkenning

4. voorkeursbeslissing

5. projectbesluit
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Instrument Ow: Projectbesluit (4/6)

Ad. 4 De voorkeursbeslissing geeft 1 van de volgende conclusies:

• Het bevoegd gezag gaat een project uitvoeren.

• Het bevoegd gezag kiest voor een andere oplossing en voert geen project uit.

• Het bevoegd gezag combineert de uitvoering van een project of de andere 

oplossing met de uitvoering van andere projecten.

• Het bevoegd gezag werkt geen oplossing uit. De opgave blijft dan bestaan of uit 

de verkenning blijkt dat de opgave zo beperkt is dat het bevoegd gezag geen 

oplossing hoeft uit te werken.

Ad.5 In het projectbesluit beschrijft het bevoegd gezag hoe het project eruit zal 

zien. Ook geeft het bevoegd gezag inzicht in de maatregelen en voorzieningen 

voor de fysieke leefomgeving die genomen worden om het project te realiseren. 

Dit kunnen permanente of tijdelijke maatregelen en voorzieningen zijn.

Instrument Ow: Projectbesluit (5/6)

Rechtsbescherming

Voor het projectbesluit is voorzien in rechtsbescherming in één instantie bij de 

ABRvS, omdat vertraging moet worden voorkomen gelet het maatschappelijk 

belang en van het project en de rechtszekerheid bij het nemen 

van vervolgbesluiten.

Is het projectbesluit door het waterschap vastgesteld, dan is beroep mogelijk 

tegen het goedkeuringsbesluit van GS voor dat projectbesluit van het 

waterschap (art. 16.87 Ow).

Let op: bij beroep tegen projectbesluiten en tegen besluiten ter uitvoering van 

een projectbesluit kunnen geen gronden worden aangevoerd na afloop van de 

termijn voor het instellen van beroep. Evenmin kunnen bij het beroep tegen 

besluit tot uitvoering van een projectbesluit gronden worden aangevoerd die 

betrekking hebben op het projectbesluit waarop dat besluit rust (art. 16.86 

Ow).
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Instrument Ow: Projectbesluit (6/6)

Coördinatie uitvoeringsbesluiten

Artikel 16.7 Ow regelt in welke gevallen de coördinatieregeling van afd. 

3.5 Awb van toepassing is.

Gemeentelijke projecten van publiek belang

Art. 5.55 Ow geeft gemeenten een aan het projectbesluit gelijkwaardige 

procedure voor de voorbereiding van regels in het omgevingsplan ter 

uitvoering van projecten van publiek belang. Ook dan is artikel 16.87 

Ow van toepassing > rechtelijke beslistermijn bij beroep tegen het 

opnemen van regels in het omgevingsplan bedraagt dan zes maanden, 

te rekenen vanaf de ontvangst van het verweerschrift.

Instrument Ow: Algemene 

rijksregels (1/4)

Het al dan niet stellen van regels is in beginsel een keuze van 

decentrale overheden.

Voor een aantal onderwerpen heeft de regering het 

noodzakelijk geoordeeld dat op decentraal niveau algemene 

regels worden gesteld. De algemene rijksregels kunnen zowel 

voor omgevingsvergunningplichtige als niet 

omgevingsvergunningplichtige activiteiten gelden.

Voornoemde noodzaak geldt in het bijzonder voor de 

opdracht aan de gemeenten om in het omgevingsplan 

functies aan locaties toe te delen en met oog op die functies 

regels te stellen (art. 4.2, lid 1, Ow).
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Instrument Ow: Algemene 

rijksregels (2/4)

Voorts dient het Rijk rijksregels te stellen over bouw-, milieubelastende, 

natura 2000 activiteiten (art. 4.3, lid 1, Ow) en activiteiten met dieren/ 

planten (art. 4.3., lid 2, Ow). Als het gaat om ontgrondings- en flora en 

fauna activiteiten, dan is het Rijk bevoegd om regels te stellen (art. 4.3, lid 3, 

Ow)

Maatwerkregel

Bij het stellen van algemene regels kunnen het Rijk en de provincie bepalen 

dat decentrale overheden bij maatwerkregel kunnen afwijken van de 

algemene regels die het Rijk of de provincie voor activiteiten stelt. De 

decentrale overheden nemen die maatwerkregels dan op als regels voor 

die activiteit in de omgevingsverordening, het omgevingsplan of de 

waterschapsverordening.

Instrument Ow: Algemene 

rijksregels (3/4)

Maatwerkvoorschrift

Bij het stellen van algemene regels kan de opsteller van de regels bepalen dat het 

bevoegd gezag in individuele gevallen bij maatwerkvoorschrift mag afwijken van 

de algemene regels. Het bevoegd gezag neemt de maatwerkvoorschriften op in 

een maatwerkbesluit. In vergunningplichtige gevallen staat het 

maatwerkvoorschrift als vergunningvoorschrift in de omgevingsvergunning.

Gelijkwaardige maatregel

Bij veel technieken en maatregelen is het mogelijk om een gelijkwaardige 

maatregel toe te passen. Dat betekent dat de initiatiefnemer een andere 

techniek of maatregel mag toepassen dan in de algemene regels is 

voorgeschreven. Die andere techniek of maatregel moet dan wel hetzelfde 

effect hebben. In veel gevallen moet het bevoegd gezag toestemming geven.



13-4-2022

Instrument Ow: Algemene 

rijksregels (4/4)

Melding

Art. 4.4 lid 1 Ow maakt het mogelijk in het omgevingsplan, de 

waterschapsverordening, de omgevingsverordening en de rijksregels te voorzien in 

een verbod om zonder voorafgaande melding aan het bevoegd gezag een activiteit 

te verrichten. De activiteit mag pas starten, wanneer de melding is gedaan en de 

periode die volgens de algemene regels ten minste tussen het melden en het 

starten van de activiteit moet worden aangehouden is verstreken.

Wie is bevoegd?

Welk bestuursorgaan is bevoegd gezag waaraan een melding kan worden gedaan, 

dat een maatwerkvoorschrift kan stellen en dat beslist op een aanvraag om 

toestemming tot het treffen van een gelijkwaardige maatregel?

B en W, het dagelijks bestuur van een waterschap, GS of een minister.

Overgangsrecht

• Hoofdregel: het oude recht blijft van toepassing op procedures die op de 

datum van inwerkingtreding Ow lopen.

• “Oude recht” > zowel inhoudelijke als procedurebepalingen, met uitzondering 

van de lex silencio positivo.

Dus:

• Een voorbereidingsprocedure voor besluitvorming die in gang is gezet voor 

datum inwerkingtreding Ow en waarvan de besluitvorming – inclusief een 

eventuele bezwaar- en beroepsprocedure tegen dat besluit - op die datum 

nog niet is afgerond, wordt afgewikkeld volgens het oude recht;

• Eerbiedigende werking geldt ook bij het nemen van een besluit op bezwaar;

• Voor de behandeling van (hoger)beroepszaken geldt de ex tunc-regel. Deze 

sluit aan bij de eerbiedigende werking.
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Vragen?

Vragen? Stel ze gerust

Volg ons op:

06-83 52 08 94

b.vanderveldt@rwv.nl

Bob van der Veldt
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Disclaimer

Deze presentatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 

Aan de inhoud hiervan kunnen geen rechten worden ontleend.


