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Omgevingswet aan Tweede Kamer aangeboden 

Doel van deze mededeling: 

Uw Staten informeren over de stand van zaken inzake de Omgevingswet. 

Toezegging/motie/amendement: 

Niet van toepassing. 

Inleiding: 

Met de mededeling van juli 2013 (nummer 1485163) bent u op de hoogte gesteld 
dat het Rijk een Omgevingswet opstelt. 

De huidige wetgeving voor de fysieke leefomgeving wordt grotendeels samenge
bracht in de Omgevingswet. De Omgevingswet regelt de toekomstige taken en 
bevoegdheden van de provincie op het domein van de fysieke leefomgeving. 

Op 17 juni 2014 is de Omgevingswet aan de Tweede Kamer aangeboden. Naar 
verwachting zal de Tweede Kamer deze dit najaar behandelen. 
Veel zaken moeten nog worden uitgewerkt in uitvoerende regelgeving. Daarbij 
wordt gedacht aan 3 tot 4 /̂ MvB's (Algemene Maatregelen van Bestuur). Eerste 
concepten daarvan worden in 2015 verwacht. 
De planning van het Rijk is erop gericht dat de Omgevingswet in 2018 van kracht 
wordt. 
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Mededeling: 

In de eerste helft van 2014 heeft intensief overleg plaats gevonden tussen het 
Rijk en de koepels. Het rijk, de VNG, de Unie van Waterschappen en het IPO 
verschilden op onderdelen van standpunt. De belangrijkste punten waren de 
volgende. 
- Vergunningverlening, toezicht en handhaving: Vanuit het IPO is aandacht 

gevraagd voor het voorkomen van versnippering van vergunningen, bevoegde 
gezagen en handhaving. Het belang hiervan blijkt onder meer uit de evaluatie 
van.de casus Odfjell. 

- Interventie-instrumentarium (huidige reactieve aanwijzing van de Wet ruimte
lijke ordening). De VNG wilde het instrument beperken en het liefst afschaf
fen. Vraag was ook of het generieke instrumentarium van schorsen en vernie
tiging voldoende was. Het Rijk is tot de conclusie gekomen dat het generiek 
instrumentarium niet voldoet. De huidige ervaring van een aantal provincies 
met verzoeken bij de Kroon om schorsing en vernietiging, bevestigen dat 
beeld. Het Rijk heeft ook in de Omgevingswet interventie-instrumenten opge
nomen. 
Met de huidige reactieve aanwijzing kunnen onderdelen uit een bestemmings
plan worden gehaald. Dit kan ook bij omgevingsvergunningen waarmee van 
een bestemmingsplan wordt afgeweken (voorheen werd zo'n omgevingsver
gunning ookwel genoemd: projectbesluit, projectafwijkingsbesluit en daar
voor art. 19-procedure). 
In de Omgevingswet is het mogelijk gemaakt om bij een gemeentelijk omge
vingsplan (opvolger bestemmingsplan) te interveniëren met een besluit van GS 
dat bepaalde onderdelen geen deel meer van het omgevingsplan uitmaken. 
Bij een omgevingsvergunning waarmee van het omgevingsplan wordt afgewe
ken, wordt de mogelijkheid tot interveniëren ingebed in de regeling voor ad-
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vies en instemming inzake een omgevingsvergunning. 
De discussie over de reactieve aanwijzing heeft er toe geleid dat IPO en VNG een gezamenlijke 
opdracht voor onderzoek naar de praktijk van de reactieve aanwijzing hebben laten verrichten. 
De uitkomsten zijn in augustus 2014 bekend geworden. Hieruit blijkt dat de provincies geen bo
venmatig gebruik van de reactieve aanwijzing maken. Het beeld dat de VNG hierover gaf, be
hoeft dan ook bijstelling. 

- Regionaal waterprogramma van de provincies. De Unie van Waterschappen wilde dat het regio
naal waterprogramma beperkt zou worden tot de verplichtingen die voortvloeien uit de Europe
se richtlijnen. Dat zou bijvoorbeeld inhouden dat overeengekomen ecologische doelen alleen 
nog via de juridische weg van een verordening kunnen worden vastgelegd. Uiteindelijk is de 
reikwijdte niet beperkt en heeft het IPO samen met de Unie een handreiking opgesteld als uit
werking van een actiepunt van het Bestuursakkoord Water. 

In de Omgevingswet is nu expliciet opgenomen dat een instructie en een interventie op een ge
meentelijk omgevingsplan (opvolger bestemmingsplan) kan worden gegeven op basis van beleid 
(een openbaar gemaakt document) en hiervoor het beleid dus niet eerst in regels vertaald hoeft te 
worden. Dit voorkomt een discussie die bij de Wro heeft gespeeld: namelijk of een reactieve aan
wijzing wel mogelijk was op basis van beleid, of alleen op basis van een Wro-verordening. Inmiddels 
is er jurisprudentie dat een reactieve aanwijzing ook mogelijk is op basis van 'bestendig beleid'. 
Dit is van belang omdat er destijds bewust voor is gekozen om in Flevoland geen algemene Wro-
verordening op te stellen. 

Al met al komen de huidige instrumenten die de provincie heeft - vaak in een wat gewijzigde vorm 
- in de Omgevingswet terug. 
Dit houdt in dat de vormgeving van provinciaal beleid en regels mogelijk op termijn aanpassing 
behoeven. Omdat invoering van de Omgevingswet eerst in 2018 is voorzien voert het te ver om daar 
nu al op in te gaan. 
Op dit moment wordt wel bezien hoe mede in het kader van de vereiste digitalisering daar op kan 
worden geanticipeerd. 

Het vervolg 

Verwachte planning voor de Omgevingswet is: 
najaar 2014: behandeling in Tweede Kamer 
in 2015: eerste versies van de uitvoerende regelgeving 
na 2018: invoering Omgevingswet met uitvoerende regelgeving 

Ter inzage in de leeskamer 

Omgevingswet zoals die aan de Tweede Kamer is aangeboden 
- Wetsvoorstel (1625969) 

Memorie van Toelichting (1625970) 
Artikelsgewijze toelichting (162971) 
Nader rapport wetsvoorstel (1625972) 

- Advies Raad van State (1625973) 
Brief aan Tweede Kamer (1625975) 
Praktijkonderzoek reactieve aanwijzing (1648276) 

Verdere informatie 

Mededeling van juli 2013 over de toetsversie van de Omgevingswet (1485163) 

Bijlagen 

Factsheet Omgevingswet. Deze bevat de hoofdpunten van de Omgevingswet (1625974) 
Hoofdstuk 3 Memorie van Toelichting Deze geeft een omschrijving van de diverse instrumenten 
(1648279) 



In 1810 werd in Nederland de Mijnwet van kracht: de eerste 
wet gericht op de leefomgeving. Sindsdien zijn er talloze wetten 
en regels op dat gebied bij gekomen. Zo is een ingewikkeld 
geheel ontstaan, waarin bijna niemand meer de weg kan vinden. 
Dat moet eenvoudiger en beter. Daarom is er nu het wetsvoorstel 
voor de Omgevingswet: één wet die alle wetten en regels op 
het gebied van de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. 

• Het moet eenvoudiger, efficiënter en beter 
Projecten moeten in samenhang en per gebied worden aangepakt. 
Procedures mogen niet meer eindeloos duren, regelgeving 
moet voorspelbaar, betaalbaar en transparant zijn. 
Onderzoekslasten kunnen aanzienlijk worden verminderd. 

• Zekerheid en dynamiek 
Bescherming van burgers blijft een belangrijk doel. 
Daamaast moet het ook uitnodigen tot nieuwe initiatieven 
en ontwikkelingen en niet alles bij voorbaat dichttimmeren. 

• Ruimte voor duurzame ontwikkeling 
Veel regels zijn verouderd en staan innovatieve ontwikkelingen, 
gericht op duurzaamheid, in de weg. Het nieuwe omgevingsrecht 
ondersteunt en stimuleert juist de transitie naar een duurzame 
samenleving. 

• Ruimte voor regionale verschillen 
Wat goed is voor de ene regio, is lang niet altijd geschikt voor 
de andere. Het nieuwe omgevingsrecht is flexibel, waardoor 
provincies en gemeenten regionaal en lokaal maatwerk 
kunnen leveren. 

• Actieve en kwalitatief goede uitvoering 
Het oude omgevingsrecht is gericht op het beschermen van 
deelbelangen en daardoor defensief Het nieuwe omgevingsrecht 
is flexibel en biedt transparante en doelmatige procedures. 
Die prikkelen bestuurders tot actief gedrag dat is gebaseerd 
op vertrouwen en het dragen van verantwoordelijkheid. 



Zes instrumenten vormen de kern van de Omgevingswet: 

1. Omgevingsvisie: een samenhangend, strategisch plan voor 
de leefomgeving. Dat plan richt zich op de fysieke leefomgeving 
als geheel. De Omgevingswet schrijft voor dat het rijk en 
de provincies elk één omgevingsvisie vaststellen. Gemeenten 
kunnen zelf beslissen of zij zo'n visie vaststellen of niet. 

2. Programma: een programma bevat concrete maatregelen 
voor bescherming, beheer, gebruiken ontwikkeling van 
de leefomgeving. Met die maatregelen moeten omgevings
waarden of doelen voor de leefomgeving worden bereikt. 

3. Decentrale regelgeving: één van de uitgangspunten van 
de wet is dat decentrale overheden al hun regels over de 
leefomgeving bijeenbrengen in één gebiedsdekkende regeling. 
Voor de gemeenten is dit het omgevingsplan, voor de water
schappen de waterschapsverordening en voor de provincies 
de omgevingsverordening. 

4. Algemene rijksregels voor activiteiten: Op sommige 
gebieden kan het nuttig zijn om nationale regels te stellen voor 
de bescherming van de leefomgeving. Daar werkt het rijk, als dat 
kan, met algemeen geldende regels. Dat voorkomt dat burgers 
en bedrijven steeds toestemming moeten vragen aan de overheid. 
Nadeel van algemene regels is dat ze soms niet goed passen bij 
specifieke situaties. Daarom bevat de wet een aantal instrumenten 
die de flexibiliteit van algemene regels vergroten. 

5. Omgevingsvergunning: De omgevingsvergunning toetst vooraf 
of dat een bepaald initiarief mag. De toetsing is zo eenvoudig 
mogelijk en houdt, als dat nodig is, rekening met algemeen 
geldende regels. Door de vergunningveriening zo simpel 
mogelijk te houden, duren procedures ook niet onnodig lang. 
Initiatiefnemers kunnen via één aanvraag bij één loket snel 
duidelijkheid krijgen vooralle activiteiten die zij willen uitvoeren. 

6. Projectbesluit: biedt een uniforme procedure voor besluit
vorming over complexe projecten die voortvloeien uit de verant
woordelijkheid van rijk of provincies, van het projectbesluit 
is om dit soon procedures sneller en beter te laten verlopen dan 
in het verleden. Als een project bijvoorbeeld in strijd is met een 
omgevingsplan, bestaat de mogelijkheid om van het omgevings
plan af te wijken. In voorkomende gevallen kan het projectbesluit 
ook in de plaats komen van de omgevingsvergunning. 

Het wetsvoorstel vervangt grote delen van: 
Monumentenwet 1988, Waterwet, Wet beheer rijkswaterstaats
werken. Wet milieubeheer en Woningwet. 
Van de volgende wetten gaan één of enkele bepalingen over 
naar de Omgevingswet: 
Gaswet, Elektriciteitswet 1998, Mijnbouwwet, Spoorwegwet, 
Spoorwegwet 1875, Wet bereikbaarheid en mobiliteit. Wet lokaal 
spoor. Wet luchtvaart. Wet natuurbescherming (nu nog: 
Boswet, Flora- en faunawet. Natuurbeschermingswet 1998). 
Via latere wetswijzigingen gaan, zoals het er nu uitziet, 
de volgende wetten volledig op in de Omgevingswet: 
Onteigeningswet, Waterwet (resterende delen). Waterstaatswet 
1900, Wegenwet, Wet beheer rijkswaterstaatswerken 
(resterende delen). Wet bodembescherming. Wet geluidhinder, 
Wet herverdeling wegenbeheer (meeste artikelen vervallen). 
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende 
zaken. Wet inrichting landelijk gebied. Wet milieubeheer 
(resterende delen). Wet natuurbescherming (nu nog: 
Boswet, Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998), 
Wet voorkeursrecht gemeenten, Wrakkenwet. 

De Omgevingswet brengt een omvangrijke stelsel
herziening met zich mee, die niet van de ene op 
de andere dag ingevoerd kan worden. Het duurt een 
aantal jaren voordat alle regelingen en instrumenten 
zodanig zijn ingericht dat er goed mee gewerkt 
kan worden. 

Vooruitlopend op de stelselherziening wordt nu 
al ervaring opgedaan met het werken in de geest 
van de Omgevingswet onder de noemer 'Nu al 
Eenvoudig Beter'. 

Diverse gemeenten, provincies en waterschappen 
zijn daar, samen met bedrijven en burgers, 
al enthousiast mee aan de slag gegaan. 

m s.2 3p 5fi de OfngeviQgswei? 

Het wetsvoorstel Omgevingswet vervangt: 
Belemmeringenwet Privaatrecht, Crisis- en herstelwet, Interimwet 
stad-en-milieubenadering, Ontgrondingenwet, Planwet verkeer 
en vervoer, Spoedwet wegverbreding, Tracéwet, Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, Wet inzake de luchtverontreiniging. 
Wet ammoniak en veehouderij (wordt te zijner tijd ingetrokken). 
Wet geurhinder en veehouderij (wordt te zijner rijd ingetrokken). 
Wet hygiëne veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden 
en Wet ruimtelijke ordening. 

Zie voor concrete voorbeelden 
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Dit is een uitgave van het 
Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
Postbus 209011 2500 EX Den Haag 
vnvw.rijksoverheid.nl/nualeenvoudigbeter 
iuni 2014 
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3 Hoofdlijnen van het wetsvoorstel 

3.1 Inhoud van dit hoofdstuk 

Dit hoofdstuk beschrijft beknopt de hoofdlijnen van het voorgestelde stelsel en de samenhang 
tussen de Instrumenten. Dit maakt het mogelijk in beperkte tijd kennis te nemen van de strekking 
van het wetsvoorstel. In het hierop volgende hoofdstuk worden de instrumenten van het 
wetsvoorstel en de keuzes daarachter nader toegelicht. Enkele centrale elementen daarvan zijn 
overigens al toegelicht in paragraaf 1.4, zoals de doelen, het toepassingsgebied ('de fysieke 
leefomgeving') en de werking van de beleidscyclus. Deze onderwerpen worden hier kortheidshalve 
niet herhaald. In hoofdstuk 4 zullen deze nader worden uitgewerkt. 

3.2 Taken en bevoegdheden van bestuursorganen 

Toedeling van taken en bevoegdheden (Hoofdstuk 2 van het wetsvoorstel) 

Artikel 21 van de Grondwet draagt de overheid op om te zorgen voor de bewoonbaarheid van het 
land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu. Deze zorg is een collectieve taak van 
alle bestuursorganen gezamenlijk. Hoofdstuk 2 van het wetsvoorstel bevat algemene bepalingen 
over de behartiging van die taak en bepalingen over de organisatie van de overheidstaken, waarbij 
taken en bevoegdheden aan de verschillende bestuursorganen worden toegedeeld. Uitgangspunt 
bij de toedeling van taken is subsidiariteit. Voor facultatieve ('kan') bevoegdheden van een 
bestuursorgaan van een provinde of het Rijk geldt daarom dat deze alleen kunnen worden ingezet 
als dat vereist is met het oog op een provinciaal of nationaal belang dat niet op een doelmatige en 
doeltreffende wijze door het gemeentebestuur kan worden behartigd, of als dat nodig is voor een 
doelmatige en doeltreffende uitoefening van taken en bevoegdheden of de naleving van een 
internatlonaalrechtelijke verplichting. Voor de op grond van de voorgestelde wet verplichte 
uitvoering van bevoegdheden of taken is deze afweging al op het niveau van de formele wet 
gemaakt. Als de wetgever de afweging heeft gemaakt hoeft de subsidiariteitsafweging niet meer 
gemaakt te worden bij de uitoefening van die taken en bevoegdheden. 

De regeling van taken en bevoegdheden in het wetsvoorstel is gebaseerd op de bestaande 
taakverdeling in de fysieke leefomgeving. Voor tastbare componenten zoais het watersysteem en 
infrastructuur is deze taakverdeling scherp vastgelegd omwille van de noodzakelijke afbakening 
tussen algemeen en functioneel bestuur. Voor andere opgaven, die zich niet houden aan lokale of 
regionale grenzen, is sprake van co-actorschap van meerdere overheden en een coördinerende 
taak voor de minister, zoals bij luchtkwaliteit. De bestuuriijke taakverdeling rond luchthavens, 
wegen en spoorwegen wordt overigens bepaald in de relevante sectorwetten; de Omgevingswet is 
hier volgend. 

Omgevingswaarden (Hoofdstuk 2 van het wetsvoorstel) 

Omgevingswaarden zijn maatstaven voor de staat of kwaliteit van de fysieke leefomgeving of een 
onderdeel daarvan, of de toelaatbare belasting door activiteiten of toelaatbare concentratie of 
depositie van stoffen in de fysieke leefomgeving of een onderdeel daarvan, uitgedrukt in meetbare 
of berekenbare eenheden of andere objectieve termen. Het wetsvoorstel vereist het stellen van 
omgevingswaarden voor milieu en waterveiligheid. De waarden zijn primair gericht tot de overheid. 
De overheid moet met inzet van beleids- en bestuursinstrumenten deze waarden bereiken of 
Inspanningen verrichten om die te halen. Het Rijk, provincies en gemeenten kunnen (en voor een 
deel: moeten) omgevingswaarden stellen om kernwaarden als veiligheid, gezondheid en kwaliteit 
van ecosystemen te waarborgen. Het wetsvoorstel schrijft monitoring van omgevingswaarden voor. 
Als daarbij blijkt dat niet wordt voldaan of niet zal worden voldaan aan een omgevingswaarde, dan 
is de overheid verplicht de programmasystematiek toe te passen. Omgevingswaarden werken niet 
rechtstreeks door naar besluiten. Wel kunnen instructleregels worden gesteld die het bevoegd 
gezag verplichten een omgevingswaarde op een bepaalde wijze te betrekken bij een besluit. Hierbij 
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kan bijvoorbeeld worden gedacht aan omgevingswaarden waar sprake is van een directie relatie 
tussen bron en gevolgen. 

Instructleregels en instructies (Hoofdstuk 2 van het wetsvoorstel) 

Het komt voor dat een verantwoordelijkheid van het Rijk of een provincie moet leiden tot sturing 
aan of beperkingen voor andere bestuursorganen. Zoals beschreven in paragraaf 2.7 gebeurt de 
verticale doorwerking van beleid met juridische Instrumenten, zodat beleid en normstelling in 
formele zin van elkaar gescheiden zijn. Het Rijk en de provincies kunnen bij algemene maatregel 
van bestuur respectievelijk omgevingsverordening instructleregels geven over de inhoud, 
toelichting of motivering van besluiten of over de uitoefening van taken door andere overheden. 
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de regels zoals die nu zijn opgenomen In het Besluit algemene 
regels ruimtelijke ordening voor de doorwerking van nationale ruimtelijke belangen rond de 
hoofdinfrastructuur, de hoofdwateren, militaire functies en erfgoederen van uitzonderlijke en 
universele waarde (werelderfgoederen). Andere voorbeelden zijn de regelgeving voor geluld en 
veiligheid rond luchthavens en de regels over de provinciale taken op het gebied van zwemwater. 
Op provinciaal niveau kan gedacht worden aan de provinciale ruimtelijke verordeningen. Ook 
kunnen het Rijk en de provincies via een instructie over de uitoefening van een taak of 
bevoegdheid een beperking of verplichting opleggen aan een of enkele andere bestuursorganen als 
dat nodig is met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties of voor een 
samenhangend en doelmatig waterbeheer. De instrucfie om een taak of bevoegdheid op een bij die 
instructie aangegeven wijze uit te voeren dient ook voor beleidsdoorwerking. Voor een aantal 
gevallen wordt op wetsniveau aangegeven dat het uitoefenen van deze bevoegdheden noodzakelijk 
is. Voorbeelden hiervan zijn het stellen van instructleregels over de beperkingengebleden van 
luchthavens door het Rijk en provincies en Instructies over de bescherming van stads- en 
dorpsgezichten. Toepassing van de bevoegdheid in andere, niet in de wet genoemde, gevallen 
vereist motivering aan de hand van criteria die in de wet worden genoemd. 

3.3 De zes kerninstrumenten 

Omgevingsvisies (Hoofdstuk 3 van het wetsvoorstel) 

De omgevingsvisie Is een Integrale langetermijnvisie van een bestuursorgaan over de noodzakelijke 
en de gewenste ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving In zijn bestuursgebied. Het is een 
politiek-bestuuriijk document dat alleen het vaststellende orgaan zelf bindt. Het richt zich op de 
fysieke leefomgeving als geheel, zodat deze in samenhang wordt beschouwd in de complexe 
dynamiek van de moderne maatschappij. De visievorming op verschillende terreinen zoals 
ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, water, milieu, natuur, gebruik van natuuriijke 
hulpbronnen en cultureel erfgoed wordt in de omgevingsvisie niet alleen samengevoegd, maar ook 
met elkaar verbonden. Zo worden In een vroegtijdig stadium mogelijk strijdige of juist 
meekoppelende ontwikkelingen met elkaar In verband gebracht. Ook gaat de omgevingsvisie In op 
de sturingsfilosofie van het vaststellende bestuursorgaan en daarmee op de eigen rol bij de 
realisatie van die visie en de voorziene rol van anderen. Op die manier vindt de beleldsuitwerking 
en uitvoering via programma's of andere beleidsinstrumenten in samenhang plaats. Het 
wetsvoorstel schrijft voor dat het het Rijk en de provincies elk één omgevingsvisie vaststellen; voor 
gemeenten is de toepassing vrijwillig. Het Instrument komt in de plaats van gebiedsdekkende 
structuurvisies, de relevante delen van de natuurvisie, verkeers- en vervoerplannen, strategische 
gedeelten van nationale en provinciale waterplannen en milieubeleidsplannen. 

Programma's (Hoofdstuk 3 van het wetsvoorstel) 

Bij de operationalisering van beleidsdoelen uit een omgevingsvisie spelen programma's een 
belangrijke rol. Een programma bevat maatregelen voor bescherming, beheer, gebruik en 
ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Het kan een sectoraal of gebiedsgericht karakter hebben 
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en kan verschillende elementen bevatten. Het kan plannen bevatten voor de uitvoering van 
projecten of maatregelen om sectorale doelen te verwezenlijken of om aan omgevingswaarden te 
(blijven) voldoen. Het kan ook kaders stellen voor de uitoefening van bevoegdheden door het 
bestuursorgaan dat het programma vaststelt. Voor enkele onderwerpen zijn programma's wettelijk 
voorgeschreven ter implementatie van EU-rlchtlijnen. Ook is een programma voorgeschreven als 
niet voldaan wordt of dreigt te worden aan een op grond van hoofdstuk 2 vastgestelde 
omgevingswaarde. Het Rijk of een provincie kan in een programma ook andere bestuursorganen 
betrekken. Verder Is het mogelijk dat een programma wordt vastgesteld door meer dan één 
bestuursorgaan. 

In bijzondere situaties, in het bijzonder waar niet voldaan wordt of dreigt te worden aan 
omgevlngswaarden, kan een programma ook worden gebruikt om regie te voeren op activiteiten 
die een negatief effect hebben op het voldoen aan de omgevingswaarde of een andere vastgelegde 
beleidsdoelstelling. Het programma bevat in dat geval een uitgebalanceerd pakket van enerzijds 
maatregelen die om aan de gestelde kwaliteit van de fysieke leefomgeving of beleidsdoelstelling te 
voldoen en anderzijds activiteiten, waaronder projecten, die kunnen worden toegelaten. Dat biedt 
mogelijkheden tot het optimaliseren van de gebruiksruimte. Het instrument wordt 
'programmatische aanpak' genoemd. Een voorbeeld hiervan Is het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Hierin maken maatregelen die de luchtkwaliteit 
verbeteren (zoals roetfilters) het mogelijk dat de grenswaarden voor luchtkwaliteit tijdig worden 
bereikt en dat bepaalde bouwprojecten kunnen doorgaan. Zonder dit programma zou de 
luchtkwaliteit niet verbeteren en zouden bijvoorbeeld wegenprojecten moeten worden stopgezet, 
omdat de omgevingswaarden voor luchtkwaliteit zijn of dreigen te worden overschreden. 

Decentrale regelgeving (Hoofdstukken 2 en 4 van het wetsvoorstel) 

Het wetsvoorstel heeft als uitgangspunt dat decentrale overheden hun regels over de fysieke 
leefomgeving bijeenbrengen in één gebiedsdekkende regeling. Dat bevordert de inzichtelijkheid, 
samenhang en naleving van de regelgeving. Voor de gemeenten Is dat het omgevingsplan, voor de 
waterschappen de waterschapsverordening en voor de provincies de omgevingsverordening. 

Het omgevingsplan en de verordeningen bevatten diverse soorten regels. Bij gemeenten en 
waterschappen is een belangrijke rol weggelegd voor regels die activiteiten van burgers en 
bedrijven in de fysieke leefomgeving reguleren. Naast regels voor activiteiten kunnen het 
omgevingsplan en de verordeningen ook andere regels bevatten, die zich niet rechtstreeks tot 
burgers en bedrijven richten. Voorbeelden zijn omgevingswaarden, beoordelingsregels* voor 
omgevingsvergunningen, en in geval van de provincie, instructleregels, gericht op besluiten van 
gemeenten en waterschappen. Op dit moment zijn dergelijke regels nog verspreid over een groot 
aantal verschillende regelingen. Dat is niet alleen nadelig uit het oogpunt van kenbaarheid, maar is 
ook niet bevorderiijk voor de Inhoudelijke afstemming van die regels. Die inhoudelijke afstemming 
is nodig om te waarborgen dat burgers en bedrijven door stapeling van regels niet onnodig in het 
uitvoeren van activiteiten worden belemmerd. Gemeenten kennen nu nog veel 
bestemmingsplannen voor deelgebieden, maar ook andere verordeningen over specifieke 
onderwerpen, die geheel of gedeeltelijk de fysieke leefomgeving betreffen (de kapverordening, de 
monumentenverordening, de algemene plaatselijke verordening of de reclameverordening). Bij 
provincies en waterschappen is het aantal verordeningen beperkter, maar ook daar moeten nog 
stappen worden gezet. Het voorstel voor de Invoeringswet Omgevingswet zal bepalen hoe naar het 
streefbeeld van één gebiedsdekkende regeling per bestuursorgaan wordt toegewerkt. 

Een belangrijke categorie regels binnen het omgevingsplan en de verordeningen vormen de 
functie- en locatiespecifieke* regels, die zich rechtstreeks tot burgers en bedrijven richten en sterk 
bepalend zijn voor de mogelijkheid om een locatie te ontwikkelen. Dergelijke regels worden bij 
voorkeur in het omgevingsplan, en voor zover ze het watersysteem betreffen, In de 
waterschapsverordening opgenomen. Tot deze functie- en locatiespecifieke regels behoren de 
regels waarmee functies aan locaties worden toegekend en de regels die met het oog op die 
functies worden gesteld. Hiermee vervangt het omgevingsplan de huidige bestemmingsplannen en 
beheersverordeningen van de Wro en de erfgoed- en monumentenverordeningen. Het 
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omgevingsplan is echter niet beperkt tot'een goede ruimtelijke ordening', maar kan alle aspecten 
van de fysieke leefomgeving omvatten. Het omgevingsplan is online eenvoudig toegankelijk, naar 
voorbeeld van Ruimtelijkeplannen.nl. Per locatie (bijvoorbeeld een perceel, gebied, wijk of kern) 
kunnen verschillende regels worden vastgesteld. Onderdelen van het omgevingsplan kunnen ook 
voor één gebied of een bepaald onderwerp worden gewijzigd, wat flexibiliteit voor het bestuur 
biedt. Net als bij het bestemmingsplan staat na inspraak (afdeling 3.4 Awb) beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State open tegen wijzigingen van het omgevingsplan. Bij 
omgevingsvergunning kan van de regels in het omgevingsplan worden afgeweken. Gedacht kan 
worden aan een bouwplan of een bepaald gebruik van gronden of bouwwerken dat niet past in het 
omgevingsplan. Voor de waterschapsverordening en voor de omgevingsverordening geldt de 
generieke regeling voor appellabiliteit van de Awb. 

Voor regels die niet locatiespecifiek zijn en bijvoorbeeld voor de gehele provincie of het hele 
land gelden kan het doelmatiger zijn om deze in de omgevingsverordening van de provincie of in 
de algemene rijksregels op te nemen. Vandaar dat ook de omgevlngsverordenlng en algemene 
rijksregels algemene regels gericht op activiteiten kunnen bevatten. Daar waar de werking van 
regels voor de gehele provincie of het hele land is beoogd, zou het immers ondoelmatig zijn om 
alle omgevingsplannen of waterschapsverordeningen te moeten aanpassen. 

Het wetsvoorstel voorziet ook in de mogelijkheid van voorbereidingsbescherming door een 
voorbereidingsbesluit vast te stellen tijdens de voorbereiding van een wijziging van een 
omgevingsplan of omgevingsverordening of het vaststellen van een projectbesluit, instructleregels 
of een instructie. Het voorbereidingsbesluit kan voorkomen dat activiteiten plaatsvinden die strijdig 
worden geacht met een wijziging die wordt voorbereid of die de verwezenlijking van een activiteit 
of project bemoeilijken. Een voorbeeld is dat een gemeente geen vergunning mag afgeven voor de 
bouw van een megastal op het moment dat de provincie bezig Is In de omgevingsverordening te 
bepalen dat er geen megastallen in het desbetreffende gebied meer mogen komen, Nieuw is dat 
deze aanhoudingsregeling alleen geldt voor de in het voorbereidingsbesluit aangewezen gevallen, 
zodat de voorbereidingsbescherming op maat is en niet hele gebied onnodig 'op slot gaat'. 

Algemene rijksregels over activiteiten (Hoofdstuk 4 van het wetsvoorstel) 

Het merendeel van de activiteiten in de fysieke leefomgeving betreft initiatieven van burgers en 
bedrijven. Wanneer het uit het oogpunt van de bescherming van de fysieke leefomgeving gewenst 
is om nationaal regels aan bepaalde activiteiten te stellen, werkt het Rijk waar mogelijk met 
algemene regels. Dat voorkomt dat burgers en bedrijven steeds toestemming moeten vragen van 
de overheid. Waar nodig kunnen de algemene regels worden aangevuld met een meldingsplicht, 
zodat de overheid van het uitvoeren van de activiteit op de hoogte is. 

Potentieel nadeel van algemene regels is dat bij vaststelling van de daarin opgenomen 
bepalingen in beginsel geen rekening kan worden gehouden met specifieke situaties. In bepaalde 
gevallen kan dan blijken dat algemene regels niet goed 'passen', wat tot onnodige beperkingen van 
de Initiatiefnemer kan leiden, of tot onvoldoende bescherming van de fysieke leefomgeving. Het 
wetsvoorstel bevat daarom een aantal instrumenten om de flexibiliteit van algemene regels te 
vergroten. Zo bevat het de bepaling, dat als in de algemene rijksregels een maatregel is 
voorgeschreven de Initiatiefnemer ook een andere maatregel kan treffen, als daarmee dezelfde 
mate van bescherming van de fysieke leefomgeving wordt gerealiseerd (gelijkwaardigheid). 
Daarnaast biedt het wetsvoorstel de mogelijkheid om in de algemene rijksregels voor specifieke 
onderwerpen aan het bevoegd gezag de mogelijkheid te bieden de algemene regels nader in te 
vullen of er van af te wijken voor concrete gevallen (een zogenoemd maatwerkvoorschrift*) of voor 
aangewezen gevallen of gebieden (een zogenoemde maatwerkregel*). 

Veel wetten binnen het omgevingsrecht kennen al algemene regels. Het wetsvoorstel leidt tot 
uniformering in de opzet en Instrumenten binnen de algemene regels. 
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De omgevingsvergunning (Hoofdstuk 5 van het wetsvoorstel) 

De omgevingsvergunning is een instrument voor de toetsing vooraf van bepaalde activiteiten met 
gevolgen voor de fysieke leefomgeving. Bijvoorbeeld of een boer een sloot mag dempen, of zijn 
bedrijf mag uitbreiden. Het model van de Wabo is hierbij uitgangspunt. De toetsing blijft beperkt 
tot aspecten die betrekking hebben op de activiteiten waarvoor de vergunning is ingesteld 
(speciallteitsbeginsel). Er is dus in beginsel een sectorale en geen integrale toetsing. Hiermee blijft 
de toetsing van eenvoudige gevallen overzichtelijk. Dit is bevorderiijk voor de rechtszekerheid en 
de mogelijkheid voor toetsing door de rechter. Het komt in de praktijk voor dat een bedrijf ook 
activiteiten verricht die niet vergunningplichtig zijn, maar die onder algemene regels vallen. Het 
bevoegd gezag houdt dan bij het stellen van vergunningvoorschriften rekening met geldende 
algemene regels op het gebied van het omgevingsrecht, zodat geen strijdige of schurende 
voorschriften worden gesteld. 

Voor omgevingsvergunningen kent het wetsvoorstel - net als de Wabo - de reguliere procedure 
en de uitgebreide procedure. De reguliere procedure volgt hoofdstuk 4 Awb, aangevuld met de 
verplichtingen tot verzending van een ontvangstbevestiging met informatie over het vervolg van de 
procedure en publicatie van een kennisgeving van de aanvraag en bekendmaking van het besluit. 
De uitgebreide procedure, die nauw aansluit op de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van 
afdeling 3.4 Awb, houdt in dat de overheid een ontwerpbesluit neemt en ter Inzage legt en dat een 
leder daarop kan reageren (indienen van zienswijzen). Vaker dan nu zal de reguliere procedure van 
toepassing zijn. Voor de activiteiten waarvoor dat geldt, betekent deze vereenvoudiging dat veel 
sneller duidelijk wordt of een vergunning al dan niet wordt verieend (van zes maanden naar acht 
weken, mits er geen bezwaren zijn). 

Het projectbesluit (Hoofdstuk 5 van het wetsvoorstel) 

Het projectbesluit biedt een uniforme procedure voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving die 
voortvloeien uit de verantwoordelijkheid van het Rijk, een provincie of een waterschap. Het gaat 
bijvoorbeeld om de aanleg van een weg, een windmolenpark, een natuurgebied of de verhoging 
van een dijk. Het bestuursorgaan heeft op deze wijze de regie over de besluitvorming, ook waar 
belangen van andere overheden in het geding zijn. Het projectbesluit is gebaseerd op de 'sneller en 
beter'-aanpak, met een verkenning van alternatieven, vroegtijdige participatie en zo nodig het 
nemen van een voorkeursbeslissing*. Het projectbesluit vervangt het inpassingsplan uit de Wet 
ruimtelijke ordening, het tracébesluit uit de Tracéwet, het projectplan uit de Waterwet en de 
coördinatieregelingen van de Wet ruimtelijke ordening, de Tracéwet, de Waterwet en de 
Ontgrondingenwet. 

Het projectbesluit strekt tot wijziging 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 omgevingsvergunning voor activiteiten die deel uitmaken van het project en van 
andere toestemmingen die nodig zijn, zoals een verkeersbesluit. Voor de toetsing van de 
activiteiten die deel uitmaken van het projectbesluit zijn de beoordelingsregels voor de 
omgevingsvergunning van toepassing. Het projectbesluit kan alle toestemmingen bevatten die 
nodig zijn voor het project, maar vaak is het overigens praktisch om meer technische 
omgevingsvergunningen, zoals vergunningen voor bouwen, pas in een latere fase aan te vragen. 
De projectprocedure voorziet er daarom in dat zogenoemde uitvoeringsbesluiten na het 
projectbesluit kunnen worden genomen, met toepassing van de coördinatieregeling zodat beroep In 
één instantie open staat. Dergelijke uitvoeringsbesluiten worden in beginsel genomen door het 
oorspronkelijke bevoegd gezag. Het Rijk en de provincies beschikken zo nodig over 
doorzettingsmacht om deze besluiten te nemen. 

Het wetsvoorstel voorziet niet in een projectbesluit op gemeentelijk niveau. Gemeenten kunnen 
projecten mogelijk maken door het wijzigen van hun omgevingsplan. Het wetsvoorstel voorziet 
echter wel in een procedure voor de voorbereiding van wijzigingen van het omgevingsplan voor 
projecten van publiek belang met toepassing van de 'sneller en beter'-aanpak. Daarmee 
beschikken gemeenten over een aan het projectbesluit gelijkwaardig instrument. 
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3.4 Ondersteunende instrumenten 

Gedoog plichten (Hoofdstuk 10 van het wetsvoorstel) 

Gedoogplichten kunnen noodzakelijk zijn voor het realiseren van werken van algemeen belang. 
Bijvoorbeeld onderhoud van een watergang door het waterschap of de aanleg van een 
hoogspanningsleiding. Zonder gedoogplichten zijn werken van algemeen belang niet te realiseren 
In de gevallen waarin een grondeigenaar of een andere rechthebbende, zoals een pachter of 
huurder, weigert medewerking te verienen. Er is dan, op onteigening na, geen juridische grond om 
inbreuk kunnen te maken op het eigendoms- of zakelijk recht. Onteigening is voor de gevallen, 
waarin de onroerende zaak nog goed bruikbaar blijft voor de rechthebbende, een te zwaar middel. 
Daarom voorziet de voorgestelde Omgevingswet, net als veel van de wetten die er in opgaan, in 
het instrument gedoogplicht. 

Afdeling 10.2 van het wetsvoorstel bevat gedoogplichten die van rechtswege gelden, waar dus 
geen beschikking voor hoeft te worden afgegeven. Het betreft gedoogplichten die nu in sectorale 
wetten zijn opgenomen. Afdeling 10.3 bevat gedoogplichten die bij beschikking moeten worden 
opgelegd en waarvoor dus ook procedurele vereisten en waarborgen nodig zijn. De afdeling omvat 
de modernisering en vereenvoudiging van de Belemmeringenwet Privaatrecht, die uit 1927 stamt 
en sterk verouderd is. Over een voorontwerp van deze afdeling is al medio 2010 een 
(internet)consultatieronde gehouden. Gezien de samenhang van de gedoogplichten met de 
Omgevingswet maakt de modernisering van de Belemmeringenwet Privaatrecht nu onderdeel uit 
van dit wetsvoorstel. In aanvulling op hetgeen de Belemmeringenwet Privaatrecht al regelde kent 
deze afdeling ook gedoogplichten uit de Wet inzake de luchtverontreiniging, de Monumentenwet 
1988, de Ontgrondingenwet en de Waterwet. 

Grondexploitatie (Hoofdstuk 12 van het wetsvoorstel) 

Een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van bouwlocaties is de grondexploitatie: het proces 
van grondverwerving, bouw- en woonrijp maken en uitgeven van de grond. Het wetsvoorstel bevat 
regels over kostenverhaal en gemeentelijke regie bij grondexploitatie. De afdeling grondexploitatie 
in de Wro is deels overgenomen. De regeling is op een aantal punten verbeterd om de bestuurlijke 
lasten en de administratieve lasten voor bedrijven te beperken. 

Financiële bepalingen (Hoofdstuk 13 van het wetsvoorstel) 

De meeste wetten die opgaan in de Omgevingswet bevatten bevoegdheden met een financieel 
karakter. Deels betreft het zelfstandige instrumenten zoals heffingen, deels dienen ze ter 
ondersteuning van andere bevoegdheden. Voorbeelden van dat laatste zijn leges en financiële 
voorwaarden in vergunningen. In het wetsvoorstel worden bepalingen die rechtstreeks betrekking 
hebben op besluiten overgenomen en waar mogelijk geïntegreerd. Het gaat om financiële 
bepalingen over vergunningen, leges en interbestuuriijke financieringsregelingen. Instrumenten 
zoals heffingen, kostenverhaal buiten de grondexploitatie, tegemoetkomingen, fondsen, statiegeld, 
retourpremies en verzekeringen komen in latere modules ter aanvulling van de Omgevingswet aan 
de orde. 

Digitalisering (Hoofdstukken 16 en 20 van het wetsvoorstel) 

Goede digitale voorzieningen ter ondersteuning van de uitvoering van de Omgevingswet zijn om 
twee redenen nodig. 

In de eerste plaats moet de wetswijziging waarborgen dat het werk in de fysieke leefomgeving 
door kan gaan. Een aantal voorzieningen vormt nu al een belangrijke schakel in de uitvoering van 
wetten die opgaan in de Omgevingswet. Initiatiefnemers en overheden zijn hierop Ingesteld en 
hebben hun werkproces digitaal ingericht. Deze voorzieningen moeten voldoen aan het nieuwe 
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wetgevingskader. Dat vraagt een inspanning van alle regelgevers. Hoofdstuk 16 van het 
wetsvoorstel biedt daartoe specifieke procedurele bepalingen voor elektronisch verkeer. Het betreft 
vereisten en de landelijke voorziening voor het elektronisch Indienen van een aanvraag of een 
melding en eisen aan omgevingsdocumenten. 

Een tweede belang betreft verbeteringen in de digitale informatievoorziening. Dezejeveren een 
belangrijke bijdrage aan de verbeterdoelen van de stelselherziening en kunnen de 
maatschappelijke baten van de voor de wet ingerichte gegevensvoorziening vergroten. Hiervoor is 
het nodig dat bruikbare en betrouwbare informatie zowel over de juridische toestand als over de 
feitelijke toestand van de fysieke leefomgeving voor initiatiefnemers, belanghebbenden en 
overheden toegankelijk wordt. Hoofdstuk 20 van het wetsvoorstel regelt het gegevensbeheer en de 
toegang tot gegevens, waaronder omgevingsdocumenten. 

Op dit moment beschikken niet alle domeinen in de fysieke leefomgeving over gegevens met 
een vastgestelde bruikbaarheid of bestendigheid. Het omzetten van het groeiende data-aanbod in 
voor besluitvorming relevante gegevens over de fysieke leefomgeving is een kernopgave van de 
inzet van digitalisering. Dit vergt een aanpak waarbij de informatievoorziening en de daaraan 
gerelateerde ICT-toepassingen als een samenhangend stelsel wordt ontworpen, beheerd, bestuurd 
en gefinancierd. De ICT-toepassingen werken qua systematiek, taalgebruik, aansturing en 
gegevens samen. Dit stelsel wordt de Laan van de Leefomgeving genoemd. Dit stelsel wordt 
stapsgewijs gerealiseerd. Het tempo is mede afhankelijk van de huidige kwaliteit van de 
(organisatie) van de data en de realisatie door de zogenaamde informatiehuizen. 

Advies (Hoofdstuk 17 van het wetsvoorstel) 

Op het terrein van de fysieke leefomgeving zijn er enkele formele adviesorganen. In samenhang 
met de (delen van) wetten die nu in de Omgevingswet worden geïntegreerd zijn de Commissie 
voor de milieueffectrapportage en de gemeentelijke commissie voor de monumentenzorg 
opgenomen in het wetsvoorstel. 

Handhaving en uitvoering (Hoofdstuk 18 van het wetsvoorstel) 

Het samenbrengen van algemene regels en besluiten over activiteiten met gevolgen voor de 
fysieke leefomgeving leidt ook tot een verdere integratie bij vergunningverlening, toezicht en 
handhaving. Het vereist intensievere samenwerking tussen het bevoegd gezag en bestuursorganen 
die medebetrokken zijn bij de regulering van een activiteit. Werkzaamheden zullen verder op 
elkaar moeten worden afgestemd en de uitwisseling van gegevens tussen overheden zal nog 
belangrijker worden. Cruciaal is dat alle uitvoerende overheden in dit proces van samenwerking 
voldoende kwaliteit kunnen leveren. De Omgevingswet zal wettelijke ankers bieden voor een 
uniforme borging van de uitvoeringskwallteit, samenwerking tussen overheden en opschaling van 
uitvoering van taken naar omgevingsdiensten. Vooruitlopend hierop zullen al voor de kortere 
termijn in de Wabo wettelijke voorzieningen worden opgenomen. In de desbetreffende regeling 
zullen de afspraken die overheden hebben gemaakt in het kader van het Programma Uitvoeren met 
Ambitie worden vastgelegd. 

De regeling van taken en bevoegdheden op het gebied van toezicht en handhaving is in het 
wetsvoorstel in grote lijnen gelijk aan die in de Wabo. 

Een verandering die hier niet onvermeld mag blijven Is de opkomst van het structureel borgen 
van een goede naleving door private partijen met een daarbij passend overheidstoezicht. Onder de 
Omgevingswet zal deze ontwikkeling verder ingang kunnen vinden. 

Bijzondere omstandigheden (Hoofdstuk 19 van het wetsvoorstel) 

Bijzondere omstandigheden vergen bijzondere bevoegdheden. Het gaat dan om (dreigende) 
uitzonderiijke omstandigheden die de fysieke leefomgeving tijdelijk of permanent aantasten. Het 
wetsvoorstel bundelt regelingen van bevoegdheden en verplichtingen van bestuursorganen. Het 
gaat dan om bevoegdheden en verplichtingen die nu in de Wet milieubeheer, de Wet Inzake de 
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luchtverontreiniging, de Waterwet, de Woningwet en de Monumentenwet 1988 staan. Deze 
verplichtingen en bevoegdheden hebben vooral betrekking op 'ongewone voorval len'. Dat zijn 
gebeurtenissen die afwijken van het normale verloop van activiteiten en de fysieke leefomgeving 
significant beïnvloeden. Het gaat om het ( laten) nemen van maatregelen en het inwinnen van 
nadere informatie. Ook kent het hoofdstuk meldings- en maatregelenpllchten als (het risico dreigt 
dat) bepaalde alarmeringswaarden worden overschreden en bevoegdheden en taken bij gevaar 
voor waterstaatswerken. 

Monitoring en informatie (Hoofdstuk 20 van het wetsvoorstel) 

Feitelijke Informatie over de fysieke leefomgeving vormt een belangrijke basis voor besluitvorming. 
Daarnaast hebben init iatiefnemers behoefte aan duideli jke, online toegankeli jke informatie over 
geldend beleid en gestelde regels. Het wetsvoorstel voorziet daarom in grondslagen voor 
moni tor ing, verslaglegging en registers* en voor het beheren en het toegankeli jk maken van de 
informatie voor overheden en publiek. 

3.5 Werking van het s te lse l 

De instrumenten van het wetsvoorstel laten zich, zoals aangegeven in tabel 2, in vler typen 
onderverdelen. 

Tabel 2: Typering van de instrumenten van de Omgevingswet. 

Beleidsontwikkeling Beleidsdoorwerking Algemene regels Toestemming 
omgevingsvisie omgevingswaarde omgevingsplan* omgevingsvergunning 
programma Instructieregel algemene regels in de projectbesluit 

instructie waterschapsverordening* 
beoordelingsregel voor algemene regels in de 
omgevingsvergunning omgevingsverordening* 

alqemene rijksregels* 

Zoals beschreven In paragraaf 2.7 zijn de voorgestelde instrumenten voor beleidsontwikkeling 
alleen zelfbindend. Beleidsdoorwerking naar decentraal niveau gebeurt via de instrumenten voor 
beleidsdoorwerking. Uit het oogpunt van behoorii jk bestuur dienen bestuursorganen wel rekening 
te houden met eikaars beleid, taken en bevoegdheden. De algemene regels van het Rijk en 
decentrale overheden leiden activiteiten zo veel mogeli jk in goede banen en geven helderheid over 
wat wel en niet is toegestaan in de fysieke leefomgeving. Voor gevallen die niet binnen de 
geldende regels passen is het toestemmingsinstrumentar ium beschikbaar. 

In de prakt i jk zullen de diverse instrumenten, ingezet door verschillende bestuursorganen en 
vanuit verschillende motleven, elkaar voortdurend ontmoeten. Algemene regels, instructleregels en 
verieende toestemmingen hebben daarbij jur idisch bindende betekenis. Tabel 3 en f iguur 3 geven 
de belangrijkste verhoudingen tussen de kerninstrumenten van het wetsvoorstel weer. 

Tabel 3: Verhoudingen tussen de kerninstrumenten van de Omgevingswet. 

Hoofdregel verhoudingen Uitzonderingen 
Omgevingswaarden zijn bepalend voor het te voeren Bepaalde omgevingswaarden zullen door middel van 
beleid, zoals het opstellen van een programma. instructieregels of beoordelingsregels voor 

omgevingsvergunningen rechtstreeks bepalend zijn voor 
concrete toestemmingen, bijvoorbeeld omdat EU-
richdijnen dat vereisen. _ 

Instructleregels en beoordelingsregels voor Het Rijk is niet gebonden aan instructieregels van de 
omgevingsvergunningen zijn gericht tot overheden (zij provincie. 
werken door in bijvoorbeeld omgevingsplannen, 
omgevingsvergunningen en projectbesluiten). Burgers en 
bedrijven zijn er niet aan gebonden. 
Omgevingsvisies en programma's binden het vaststellend Het waterschap houdt in zijn waterbeheerprogramma  
bestuursprgaan zelf en kenneii geen hiërarchie en geen rekening met het regionale waterprogramma van de 
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doorwerking in juridische zin, ook niet tussen 
bestuurslagen. 

Een programmatische aanpak biedt, om te voldoen aan 
een omgevingswaarde of andere doelstelling, een andere 
wijze van beoordeling van besluiten zoals een 
omgevingsvergunning, een projectbesluit of een wijziging 
van het omgevingsplan. 
Regels mogen niet strijdig zijn met hogere regelgeving 
zoals alqemene regels van Rijk of provincie. 
Voorschriften in een omgevingsvergunning kunnen niet 
afwijken van algemene rijksregels die gericht zijn tot een 
ieder. 

Een projectbesluit moet passen binnen algemene regels 
die gericht zijn tot een ieder, maar wijzigt het 
omqevinqsplan. 

provincie met het oog op implementatie van EU-
regelgeving. 
Het beheerplan voor een Natura 2000-gebied bevat 
vrijstellingen van de omgevingsvergunning. 
Een programma met programmatische aanpak (zie 
onder). _ 
Het Rijk kan voorbijgaan aan de programmatische 
aanpak van een provincie of gemeente als deze 
onevenredig belemmerend is voor een projectbesluit. 
Hetzelfde geldt voor de provincie voor een 
prograrnmatische aanpak yan een gemeente. _ 
Afwijkingsmogelijkheden in aangewezen gevallen en bij 
de experirnenteerbepaling. 
Afwijking is mogelijk door maatwerkvoorschriften als dat 
expliciet in rijksregels is bepaald. 
Als algemene rijksregels over milieu of lozingen bij een 
industriële installatie niet toereikend zijn, kunnen in 
yergunn ing strenjgere voorschriften worden opgenomen. 
In een projectbesluit kan worden voorbijgegaan aan 
decentrale regelgeving als deze onevenredig 
belemmerend is voor dat projectbesluit. 

GLOBAlETi'PERlNG iWSTRUMENTEN OMGEVINGSWET 

bdeldsonttvilsftfiling belcldKioon.-./fi!'i;ing refieis & ttiva;:;ri;riir^(;f:n 
«oor iriitic!ri<;üt?;rrj£--.s 

Figuur 3: Globale typering van de instrumenten van de Omgevingswet. 

4 Nadere toelichting per hoofdstuk van het wetsvoorstel 

4.1 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 

4.1.1 Inleiding 

Hoofdstuk 1 van het wetsvoorstel bevat enkele algemene onderwerpen: de grondslag voor een 
begrippenlijst, een beschrijving van het toepassingsgebied en de doelen van de Omgevingswet en 
de zorgplicht voor een ieder. 
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