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Stand van zaken

• Wetsvoorstel in Eerste Kamer

• Amvb’s: botsproeven, (pre)consultatie

• Invoeringswetgeving, Aanvullingswetgeving

• Nu al aan de slag: pilots

• Bestuursakkoord implementatie



Verbeterdoelen stelselherziening

Samenhangende 
benadering beleid, 
besluitvorming en 
regelgeving

Inzichtelijkheid, 
voorspelbaarheid en 
gebruiksgemak

Bestuurlijke 
afwegingsruimte

Versnellen en 
verbeteren
besluitvorming



6 kerninstrumenten

- Omgevingsvisie

- Omgevingsplan, omgevingsverordening, waterschapsverordening

- Omgevingsvergunning

- Algemene regels

- Programma; verbijzondering: programmatische aanpak

- Projectbesluit

Presenter
Presentation Notes
Verbreding vergunning: Ontgrondingenwet en Waterwet



• Integrale aanpak

• Slimme combinaties, geen tegenstrijdigheden

• Gebiedsdekkend, alle regels bij elkaar

• Geen actualiseringsplicht

• Fasering, globale planvorm: uitnodigingsplanologie

Het omgevingsplan - gemeente

Presenter
Presentation Notes




omgevingsvisie omgevingsplan
• Integraal
• Alle 3 bestuurslagen
• Gezamenlijk kan
• Zelfbinding
• Strategisch
• Gebiedsniveau
• Geen beroep
• Geen schadeclaims
• Plan-m.e.r.

• Integraal
• Gemeente
• Eén plan
• Bindend
• Operationeel
• Locatieniveau 
• Beroep
• Schadeclaims mogelijk
• Plan-m.e.r. of project-m.e.r.



De omgevingsvisie (1)

• Artikel 3.2: omgevingsvisie bevat:
a. beschrijving hoofdlijnen kwaliteit van de fysieke leefomgeving,
b. de hoofdlijnen voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer, 
bescherming en behoud van het grondgebied,
c. de hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren 
integrale beleid

• Artikel 1.2: de fysieke leefomgeving omvat in ieder geval:
bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, 
landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed

• Omgevingsvisie samenvoeging van structuurvisie, milieubeleidsplan, 
natuurbeleidsplan, infrastructuurvisie, waterbeleidsplan e.d.



De omgevingsvisie (2)

In een omgevingsvisie wordt rekening gehouden met:

• Het voorzorgsbeginsel

• Het beginsel van preventief handelen

• Het beginsel van voorrang voor bronbeleid

• Het beginsel dat de vervuiler betaalt

Artikel 3.3 (doorwerking beginselen): amendement



De omgevingsvisie (3)

• Vormvrij, geen planhiërarchie
- voorkómen juridisering
- afstemming met andere bestuursorganen o.g.v. art. 2.2, lid 1
- gezamenlijke visie is mogelijk o.g.v. art. 2.2, lid 2 (Leiden e.o.)

• Alleen zelfbinding
- operationalisering met uitvoeringsparagraaf
- operationalisering met programma, omgevingsverordening, 
instructieregels, omgevingsplan, projectbesluit, omgevingswaarden, 
bestuursakkoorden, uitnodigingsplanologie, burgerinitiatief e.d.

• Samenhangende beleidsmatige basis voor juridische, financiële en  
andere instrumenten



De omgevingsvisie (4)

• Voorbereiding verplicht met 3.4 Awb
- brede participatie wordt gestimuleerd
- integrale aanpak en participatie gaan hand in hand
Voorbeeld: Omgevingsvisie Flevoland (korte film)

• Plan-m.e.r. mogelijk verplicht o.g.v. art. 16.34-36

• Bestuursorgaan bepaalt concreetheid
- kan per gebied of per onderwerp verschillen

• Geen actualiseringsplicht
- actualisering is aan bestuursorgaan
- visie kan termijn bevatten



De omgevingsvisie (5)

Wat willen we?

• Welke ambities 

• Welke ontwikkelingen

• Welke omgevingskwaliteit

Hoe gaan we dat bereiken?

• Uitvoeringsparagraaf

• Welke instrumenten gaan we inzetten: economisch, financieel, 

juridisch, beleidsmatig, communicatief



Pilots omgevingsvisie (6)

• Ca. 35 gemeenten, provincies

• Gezamenlijke zoektocht, vooral rondom:

- integraliteit

- participatie

- cultuuromslag

• Maar ook rondom sturingsfilosofie, democratische legitimiteit, 

actualiteit en digitale beschikbaarheid

• Nieuwe pilots met de commissie-m.e.r.



Omgevingswet

ruimte voor
ontwikkeling,
waarborgen
voor kwaliteit

twitter:@EenvoudigBeter

LinkedIn groep Eenvoudig Beter

site: rijksoverheid.nl en

https://omgevingswetportaal.nl

https://omgevingswet.pleio.nl/
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