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Inleiding. 
 

In juli 2015 heeft de Tweede Kamer in meerderheid ingestemd met de Omgevingswet. Op 22 maart 

2016 heeft ook de Eerste Kamer de wet aangenomen. Daarmee staat vast dat de wet er ook 

daadwerkelijk gaat komen.   

De wet treedt echter nog niet meteen in werking want daarvoor moeten eerst de trajecten voor de 

AMvB’s, de aanvullingswetten en de Invoeringswet worden afgerond. 

De Omgevingswet vervangt het huidige systeem van omgevingsrecht en treedt op dit moment naar 

verwachting voorjaar 2019 in werking.  

Aanleiding voor de Omgevingswet is de versnipperde regelgeving, terwijl de regelgeving ook niet 

meer voldoende aansluit op de huidige praktijk. 

Kern van de stelselherziening vormt dan ook de integratie van alle sectorale wetten op het gebied 

van de fysieke leefomgeving. Onder meer de Wet ruimtelijke ordening, de Wabo, de Crisis- en 

Herstelwet, de Wet natuurbeheer, de Waterwet en grote delen van de Wet milieubeheer en de 

Monumentenwet gaan op in de Omgevingswet. De Omgevingswet vereenvoudigt en bundelt het 

omgevingsrecht, waarbij 26 afzonderlijke wetten die beoogd zijn de omgeving te beschermen, 

worden ondergebracht in één wet. Verder worden ca. 120 Amvb’s terug gebracht tot 4 Amvb’s. 

 
 

Deze integratie van wetten moet leiden tot de volgende verbeteringen:  

 minder regels en planvormen;  

 meer samenhang in beleid en regels en betere besluitvorming;  

 snellere procedures;  (= kortere termijnen) 

 meer bestuurlijke afwegingsruimte voor de gemeenten.  

 

De flexibiliteit en afwijkingsmogelijkheden onder de Omgevingswet zorgen er voor dat de onder de 

Crisis en herstelwet al in gang gezette tendens voortgezet wordt, waarbij de 

afwegingsverantwoordelijkheid verder verschuift van het bestemmingsplan (straks omgevingsplan) 

naar het moment van reguliere vergunningverlening.  
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Doelstellingen van de omgevingswet. 
 

Met de wet worden de volgende doelstellingen beoogd.

 

1. Eenvoudig, efficiënter en beter. 
Projecten moeten in samenhang en per gebied worden aangepakt en niet meer vanuit (soms 

conflicterende) deelbelangen. Procedures mogen niet meer eindeloos duren, regelgeving 

moet voorspelbaar, betaalbaar en transparant zijn. Onderzoekslasten kunnen aanzienlijk 

worden verminderd. 

2. Zekerheid en dynamiek. 
Bescherming van burgers blijft een belangrijk doel van het omgevingsrecht. Daarnaast moet 

het ook uitnodigen tot nieuwe initiatieven en ontwikkelingen en niet alles bij voorbaat 

dichttimmeren, zoals het huidige omgevingsrecht. 

3. 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. 

4. 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. 
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5. Naar een 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. 

  



- 5 - 
 

Consequenties van de invoering. 
Wat gaat de invoering van de wet betekenen? Vanuit de  projectmatig werken systematiek hier 

onder een korte analyse. 

Kwaliteit. 

 
Visie en regelgeving bepalen straks de kwaliteit van de leefomgeving en de ambitie die de overheid 

heeft op dat gebied. Dat betekent voor de gemeente dat de Omgevingsvisie, de eventuele daaruit 

voortkomende programma’s en het omgevingsplan daarvoor de basis vormen.  

Belangrijk onderdeel vormt het ambitieniveau, wat wil de gemeente regelen voor de fysieke 

leefomgeving en op welke wijze moet dat vorm krijgen (participatietraject).  

De vraag is waar voor de gemeente de mogelijkheden komen te liggen. Waar komen door minder 

(gemeentelijke) regels grotere vrijheden, waar gaat de gemeente gebruik maken van de extra 

bestuurlijke afwegingsvrijheid (b.v. via afwijkingsbevoegdheden, de omgevingswaarden en 

programma’s). Hoe wordt de omgeving in deze discussie betrokken.  

Zodra de inhoudelijke regelgeving van het rijk duidelijker wordt (via de 4 Amvb’s, ter uitvoering van 

de Omgevingswet) kan begonnen worden met invulling geven aan dit laatste punt (raadpleging over 

de 4 Amvb’s vindt plaats van 1 juli t/m 1 oktober 2016) 

Organisatie. 
De Omgevingswet verlangt van gemeenten dat bestuur en ambtenaren gaan werken volgens ‘de 

bedoeling’ van de wet: minder regels, integraal, brede participatie. De maatschappij wordt 

nadrukkelijk uitgenodigd om mee te doen. Initiatieven moeten worden beoordeeld vanuit het “ja, 

tenzij” principe.  
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De gemeente zal integrale afwegingen moeten maken en duidelijk moeten motiveren hoe en 

waarom de ruimte die geboden wordt in de beleidsvrijheid wordt benut. 

De scheidslijn tussen beleid en vergunningverlening wijzigt. Er zullen meer reguliere vergunningen 

komen, met daarbij horend een beperkte beslistermijn. Maar wel met afwijkingsmogelijkheden, die 

daarom voldoende objectief en concreet toetsbaar zullen moeten zijn. 

Op ICT gebied zal aangesloten moeten worden op de door het rijk te ontwikkelen Digitaal Stelsel 

Omgevingswet: de “Laan van de leefomgeving”.  

Verder spelen hier vraagstukken omtrent de betrokkenheid van de omgevingsdienst (milieubeleid) 

en de regiogemeenten (afstemming / samenwerking). 

Tijd. 

 
De planning is (op dit moment) bepaald op invoering voorjaar 2019.  Hoewel ook de inhoud van de 

invoeringswet nog niet bekend is, zal bij het in werking treden van de wet gelden dat de 

bestemmingsplannen en de verordeningen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving 

automatisch opgaan in het omgevingsplan. Vervolgens krijgen gemeente een (naar verwacht wordt 

ruime periode) om dit proces daadwerkelijk vorm te geven in echt één integraal omgevingsplan.  

Dat leidt niet tot stilzitten. Belangrijke aspecten die nu al vorm kunnen krijgen zijn de bij de 

organisatie genoemde integrale werkwijze, terwijl beleidsdocumenten en verordeningen op de 

diverse beleidsterreinen die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving gescreend kunnen 

worden op onnodige regels en waar nodig geactualiseerd kunnen worden.  

Informatie en participatie 
Informatie speelt richting bestuur (college en raad) en collega’s die te maken hebben met de fysieke 
leefomgeving, maar ook richting de inwoners, bedrijven en instellingen. Aan het concreet invulling 
geven aan de inhoudelijke gemeentelijke plannen en regels zal een goed participatietraject ten 
grondslag moeten liggen.  
Samen doen, maar met behoud van de verantwoordelijkheid die je als overheid ook hebt. 
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Hier  speelt ook de ontsluiting van de informatie. Informatie dient makkelijk vindbaar, bruikbaar, 
actueel en betrouwbaar te zijn. 

Geld. 
Wat gaat een en ander kosten?  Dat is vooralsnog moeilijk in te schatten. Naast ambtelijke inzet zal 

straks op gebied van planvorming een extra investering vereist zijn. Ook is nog geen inzicht te 

verschaffen in de kosten van de ICT. Dat zullen veelal eenmalige kosten zijn.  

 

 
 

Op lange termijn, zo is de stelling, zal de nieuwe wet tot kostenbesparing (voor de aanvrager) 

moeten leiden, niet alleen voor de gebruikers van de fysieke omgeving, maar ook voor de 

gemeenten zelf. Op korte termijn zal de invoering van de wet echter kosten met zich mee brengen, 

waarvan de hoogte nog niet te overzien is..  

Structureel is van wel nog vermeldenswaard dat door minder regelgeving er veelal minder 

vergunningen nodig zullen zijn, waardoor de legesinkomsten zullen teruglopen. Daarnaast gaan de 

leges landelijk geregeld worden, waardoor sturing in inkomsten op leges zal komen te vervallen. 

De nadruk komt meer op toezicht en handhaving achteraf te liggen. Daar staan geen inkomsten 

tegenover. 

Compensatie vanuit het rijk.  

Er is door het rijk en o.a. de VNG een principe akkoord gesloten over de financiële vergoedingen. 

 De Rijksoverheid draagt de investeringskosten die samenhangen met de invoering  van de 

wet. Hierbij moet gedacht worden aan eenmalige kosten die samenhangen met de centrale 

digitale voorzieningen, het inrichten van informatiepunt(en) en het maken van opleidingen. 

 Iedere partij draagt zelf de transitiekosten van de wet. Dit zijn kosten voor de transitie naar 

het werken met deze nieuwe wetgeving. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten voor het 

volgen van opleidingen, organisatie- en cultuurveranderingstrajecten, aanpassingen van 

digitale voorzieningen.   

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjRipG0n-PMAhWJ6RQKHXERAH0QjRwIBw&url=http://www.motivaction.nl/kennisplatform/workshops-en-events&bvm=bv.122448493,d.ZGg&psig=AFQjCNFrjaJepGQi-c38XyJHZ4v1PsQzjQ&ust=1463647859771967
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjtsqeJperLAhWDDw8KHfF4BEEQjRwIBw&url=http://automatie-pma.com/automatie/innovatie-en-technologie/onderzoek-en-innovatie-krijgen-minder-geld/&bvm=bv.118353311,d.ZWU&psig=AFQjCNEpiM1bhszqtujd4XAbUwABRz2Zng&ust=1459491794508370
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 De uitvoeringskosten worden via een verdeelsleutel gedeeld. Dit zijn de terugkerende 

kosten die bijvoorbeeld samenhangen met het gebruik van het digitale stelsel en de kosten 

van de bevoegde gezagen bij het werken conform de wet. 

 Partijen behouden zelf de besparingen die optreden door de invoering van de 

stelselherziening, hiervoor komt geen verrekening met het Gemeentefonds en het 

Provinciefonds. 

Aan deze afspraken zijn maximale bedragen gekoppeld. Om de financiële risico’s beheersbaar te 

houden wordt het digitale stelsel dat ondersteunend is voor de wet stap voor stap ontwikkeld. 

Risico’s. 

Risico ICT. 

De Omgevingswet leunt zwaar op (nieuwe) digitale processen. De landelijke systemen en wettelijke 

standaarden worden door het Rijk opgesteld. De gemeente moet daar tijdig op aan kunnen sluiten. 

Dat raakt werkprocessen en gegevensbeheer. De implementatie van het Digitaal Stelsel 

Omgevingswet is een omvangrijk en belangrijk onderdeel van de invoering van de Omgevingswet.  

Voor de gemeente-brede informatievoorziening en ICT is afgesproken dat Leiden, Leiderdorp, 

Oegstgeest, Zoeterwoude en Servicepunt71 samenwerken vanuit één regionaal programma: VRIS 

(Versterken Regionale I-samen-werking). 

Risico’s in cultuur, gedrag. 

-Overheid. 

Een van de risico’s wordt gevormd doordat de diverse partijen vanuit hun expertise te zeer sectoraal 

blijven denken. Dat kan ten koste gaan van de beoogde integraliteit. 

             

 

-Samenleving. 

Risico bij participatie: het onvoldoende kunnen activeren van de omgeving, met name vooraf. Een 

belangrijke uitdaging ligt daar bij de visievorming, maar dat is vaak onvoldoende concreet en 

aansprekend om grote delen van de inwoners en bedrijven te mobiliseren.   
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Vervolgstappen. 
Wat gaat de invoering van de Omgevingswet voor Leiderdorp betekenen? Wat kunnen we 

vooruitlopend op 2019 nu al doen en in gang zetten.  En hoe gaan we dat oppakken? 

 

Voorstel is om dit jaar (2016) de volgende verkenning uit te voeren: 

 het in kaart brengen van de wettelijk verplichte acties voor de implementatie van de 
Omgevingswet; 

 het in kaart brengen van de bestuurlijke mogelijkheden m.b.t. de bestuurlijke 
afwegingsruimte; 

 het aangeven of dit organisatorische gevolgen voor de organisatie heeft; 

 samenwerkingsmogelijkheden met buur- / regiogemeenten; 

 een planning van de geconstateerde benodigde acties, met daarbij een raming van 
de benodigde capaciteit (in- en externe uren) en kosten. 

Tevens wordt dit jaar gestart met de informatie richting bestuur.  

 

De verkenningen uit 2016 zullen bepalend zijn voor het vervolg.  
Voor 2017 wordt in ieder geval overwogen om een pilot voor het omgevingsplan te starten. 
Daarbij zullen de mogelijkheden die de wet biedt en de daaruit voortvloeiende 
beleidsvrijheid voor de gemeente worden verkend, in samenspraak met de inwoners en 
andere betrokkenen. Inzet is dat de pilot duidelijk moet maken, waar binnen de 
beleidsvrijheid die geboden wordt, de accenten in Leiderdorp moeten komen liggen. Voor 
de pilot zal worden samengewerkt met een adviesbureau. 
Tevens wordt in 2017 beoogd om een aanvang te maken met actualisering van de in 2016 
geconstateerde noodzakelijke beleidsaanpassingen.  

Werkwijze. 
Voorgesteld wordt om te starten met een kerngroep vanuit de afdeling beleid/cluster 
ruimte, die zich met de planaanpak gaat bezig houden. Eind 2016 / begin 2017 zal de 
samenstelling van de kerngroep nader bekeken worden in verband met de intregraliteit en 
de vertegenwoordiging van andere relevante onderdelen van onze organisatie (en 
daarbuiten). 

Acties  Stakeholders Wie Activiteiten Wanneer 

Begeleiding 
bestuurlijk 

Wethouder 
Omgevingswet 
(BO) 

Joke (AO), 
Frank (PL) 

Overleg 2016-2019 

Begeleiding 
ambtelijk 

div. afdelingen Merijn, Joke 
(AO), Dave, 
Inge en Frank 
(PL). 

Overleg 2016-2019 
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Plan van aanpak. 
• het in kaart brengen van de wettelijk verplichte acties voor de implementatie van de 

Omgevingswet; 

Acties  Stakeholders Wie Activiteiten Wanneer 

Inventarisatie 
regelgeving en 
t.z.t. 
invoeringswet 

Gwi (Rogier) Merijn,  
Frank, 
Inge 
 

Verplichtingen 
(omgevingsvisie en 
plan); 
Taakverschuivingen 
(milieu, VTH, 
Wabo); 
Overgangsrecht 

2016 

Inventarisatie 
ICT 

SP71 
 Voor de gemeente-
brede 
informatievoorziening 
en ICT is afgesproken 
dat Leiden, Leiderdorp, 
Oegstgeest, 
Zoeterwoude en 
Servicepunt71 
samenwerken vanuit 
één regionaal 
programma: VRIS 
(Versterken Regionale I-
samenwerking). Vanuit 
het VRIS wordt in SP71-
verband gestuurd op de 
bundeling van 
behoeften, oplossingen 
en middelen en de 
realisatie daarvan. De 
regionale (en Leidse) 
CIO is trekker hiervan. 

Merijn, 
Dave 

Aansluiten op en 
invullen van de 
Laan van de 
Leefomgeving, wat 
is er en wat is er 
nodig 

2016-2017 

     

 

• het in kaart brengen van de bestuurlijke mogelijkheden m.b.t. de bestuurlijke 

afwegingsruimte; 

Acties  Stakeholders Wie Activiteiten Wanneer 

Inventariseren 
beleid fysieke 
leefomgeving 
binnen gemeente 
en 
omgevingsdienst 

ODWH 
Gwi 
Gwe 
Bel ruimte en mts 

Merijn,  
Dave, 
Frank, 
Inge 

Wat valt onder 
fysieke leefomgeving 
en hoort straks thuis 
in omgevingsplan; 
 
Minder vergunningen 
en  allemaal via 
omgevingsvergunning 

2016-1e kw 
2017 

Inventariseren 
beleidsruimte in 

ODWH 
GGD 

Merijn,  
Dave 

Wat zijn de gevolgen 
voor bestaande 

1 jul – 1 
okt 2016 
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Amvb’s  Veiligheidsregio 
Hoogheemraadschap 
Provincie 
 

regelgeving en/of de 
mogelijkheid om op 
eigen initiatief in de 
toekomst zaken te 
regelen?  
Wat mag je zelf, wat 
moet je zelf en  wat 
wil je zelf regelen 

Ambitie invulling 
afwegingsruimte 

Raad, college Joke, 
Frank, 
Merijn 

Bestuurlijke 
verkenning 

2017 

     

 

• het aangeven of dit organisatorische gevolgen voor de organisatie heeft; 

Acties  Stakeholders Wie Activiteiten Wanneer 

Relatie met 
organisatie 
ontwikkeling / 
dienstverlening 

Kwartiermakers 
Gemeentewinkel 

Joke, Frank  Integraal werken 
vanuit 
participatiegedachte 

1 mei -15 dec 
2016 

Werkprocessen GWi Merijn, 
Dave 

Ketensamenwerking 
afstemmen op 
digitalisering 

2017-2018 

     

 

• samenwerkingsmogelijkheden met provincie, buur- / regiogemeenten; 

Acties  Stakeholders Wie Activiteiten Wanneer 

Deelname overleg 
managementniveau 

Leiden, Oegstgeest, 
Zoeterwoude, 
Voorschoten, Kaag en 
Braassem, Katwijk, 
Teylingen 

Initiatief 
Leiden 
Joke 

Uniforme 
aanpak? 

2016-2018 

Deelname overleg 
projectleidersniveau 

Leiden, Oegstgeest, 
Zoeterwoude, 
Voorschoten, Kaag en 
Braassem, Katwijk, 
Teylingen 

Initiatief 
Katwijk 
Frank  

Waar 
samenwerking? 

2016-2018 

Afstemmen met 
provinciaal beleid 

Provincie Merijn, 
Frank 

Provinciaal 
belang 

2016-2018 

     

 

• informatie richting bestuur; 

Acties  Stakeholders Wie Activiteiten Wanneer 

College  Merijn, Frank,  
Joke 

Collegevoorstel PvA, 
 

Juni / juli 

Raad  Merijn, Frank, 
Joke 

Eerste presentatie  13 juni 2016 
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• een planning van de geconstateerde benodigde acties, met daarbij een raming van de 

benodigde capaciteit (in- en externe uren) en kosten; 

Acties  Stakeholders Wie Urenraming Wanneer 

2016:   Cluster Ruimte PL 200 uur 
100 uur p.p. 
(5x) 

 

2017 e.v.: Volgt uit 
de in 2016 nader 
te bepalen acties 
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Bijlage. 
De omgevingswet in een notendop. 

De beoogde verbeterdoelen van de Omgevingswet. 

 Minder regels en planvormen;  

Het omgevingsrecht moet inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijk in het gebruik zijn. 

 Meer samenhang in beleid en regels en betere besluitvorming;  

De leefomgeving moet op een samenhangende manier centraal staan in beleid, 
besluitvorming en regelgeving. 

 Snellere procedures;  

Besluitvorming over projecten in de leefomgeving moet sneller en beter. 

 Meer bestuurlijke afwegingsruimte voor de gemeenten. 
Een actieve en flexibele aanpak moet overheden meer afwegingsruimte bieden om doelen 
voor de leefomgeving te bereiken. 

 

 
 

Fysieke leefomgeving. 
In de Omgevingswet gaat het niet alleen meer over ruimtelijke ordening, maar over de fysieke 

leefomgeving. Artikel 1.2 bepaalt dat de Omgevingswet gaat over de fysieke leefomgeving en de 

activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Uit dit artikel 

blijkt dat het in ieder geval gaat om fysieke onderdelen van de omgeving zoals bouwwerken, 

infrastructuur, watersystemen, water, bodem, lucht, cultureel erfgoed, landschappen en natuur. 

Maar ook de gevolgen van fysieke ingrepen voor de bijvoorbeeld de  gezondheid. De fysieke 

leefomgeving is daarmee een breed begrip.  

Integraliteit en participatie. 
De Omgevingswet nodigt overheden uit om integraler te gaan werken.  Het sectoraal belang moet in 

een brede afweging flexibel kunnen worden ingezet.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf8fOI2MzKAhWMPxQKHRu-BQ4QjRwIBw&url=http://slideplayer.nl/slide/3629054/&psig=AFQjCNEiWlmiqI2Xev2wIX5gySJvSvpVbQ&ust=1454076443658190
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Ook moet meer ruimte gegeven worden aan initiatieven vanuit de samenleving 

(uitnodigingsplanologie). Daarbij hoort geen nee, maar een ja tenzij. De overheid vanuit een 

faciliterende rol wordt belangrijker.  

De nieuwe instrumenten: 

1. Omgevingsvisie (voorheen structuurplan). 

Verplicht voor Rijk (nu diverse visies, waaronder  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte – 

SVIR, wordt Nationale omgevingsvisie (NOVI)) , provincie (ZH: Visie ruimte en mobiliteit) en 

gemeente.  

  

 

De inhoud van de omgevingsvisie bevat "de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, 

het gebruik, het beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied" en "de 

hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid" (artikel 3.2). Dit 

houdt in dat de noodzakelijke en de gewenste ontwikkelingen van de fysieke leefomgeving 

in de omgevingsvisie worden beschreven.   

Met de omgevingsvisie wordt, kort gezegd, het beleid ten aanzien van de omgeving 

vastgesteld.  

De omgevingsvisie heeft geen externe werking en bindt slechts de bestuursorganen van de 

gemeente, de provincie of het Rijk zelf. 

2. Programma’s (voorheen beleidsnota, uitvoeringsplan). 

Een programma is een wettelijk instrument om ervoor te zorgen dat de doelstellingen van 

het beleid (zoals neergelegd in de omgevingsvisie) daadwerkelijk worden bereikt.  
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Een programma moet ten eerste een uitwerking van het te voeren beleid wat betreft 

(onderdelen van) de fysieke leefomgeving bevatten en ten tweede maatregelen om aan de 

vastgestelde omgevingswaarden (zie hier toelichting in volgende kopje) te voldoen of om 

andere doelstellingen te bereiken (artikel 3.4). Het vaststellen van programma's zal veelal 

facultatief zijn. De wet kan echter onder bepaalde omstandigheden het vaststellen van een 

programma wel verplichten. 

3. Omgevingsplan (was bestemmingsplan). 

Het bestemmingsplan verdwijnt. In de plaats daarvan komt het (bredere) omgevingsplan. In 

het omgevingsplan worden functies toebedeeld aan locaties en worden de regels die met 

het oog daarop nodig zijn opgenomen (op grond van artikel 4.2, eerste lid ).  

 
In het omgevingsplan worden regels ten behoeve van de goede ruimtelijke ordening 

gecombineerd met regels ten behoeve van (onder meer)  welstand, milieu, natuur of 

cultureel erfgoed.  

Op grond van artikel 2.4, eerste lid stelt de gemeenteraad één omgevingsplan vast voor het 

hele grondgebied van de gemeente, waarin alle regels over de fysieke leefomgeving worden 

opgenomen.  

Dit is ook het enige burgers bindende instrument van de gemeente. 

4. Regels (wetgeving, verordeningen). 

De gemeente legt zijn regels over de fysieke leefomgeving dus vast in het omgevingsplan.  
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Maar de gemeente heeft daarbij wel te maken met regels vanuit hogere overheden, die via 

eigen regels de hen toekomende belangen beschermen. Het gaat hier om regels van hogere 

overheden die lagere overheden moeten naleven. 

 Rijk: Vier nieuwe AMvB's. 

1. Het Omgevingsbesluit bevat zowel algemene als procedurele bepalingen die voor 

alle doelgroepen relevant zijn, dus voor zowel burgers en bedrijven, als overheden. 

2. Het Besluit kwaliteit leefomgeving stelt inhoudelijke normen aan het handelen van 

bestuursorganen. 

3. Het Besluit activiteiten leefomgeving (opvolger activiteitenbesluit 

milieuwetgeving) stelt algemene, rechtstreeks werkende regels aan met name 

milieubelastende activiteiten en lozingsactiviteiten in de leefomgeving. Dit besluit is 

gericht op iedereen die deze activiteiten uitvoert, maar met name op bedrijven.  

4. Het Besluit bouwwerken leefomgeving (opvolger van het bouwbesluit)stelt 

algemene, rechtstreeks werkende regels aan bouwwerk gerelateerde activiteiten in 

de leefomgeving. Ook dit besluit is gericht op iedereen die deze activiteiten uitvoert, 

met name op burgers en bedrijven." 

 
 Provincie: Verordening. 

  Zuid Holland: De verordening ruimte en mobiliteit. 

                                                    
 Waterschap: Verordening. 

  Hoogheemraadschap van Rijnland: Keur Rijnland. 

                                                         

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiix9jQ2MzKAhWLWRQKHVf-BLMQjRwIBw&url=http://www.croonenburo5.nl/news/input-preconsultatie-amvbs-omgevingswet&psig=AFQjCNEiWlmiqI2Xev2wIX5gySJvSvpVbQ&ust=1454076443658190
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5. Omgevingsvergunning (de wabo omgevingsvergunning). 

 
Gelet op de recente invoering wijzigt dit instrument op zich niet, al zullen er wel 

verschuivingen plaats vinden, bijvoorbeeld  meer activiteiten vergunningsvrij, centraal 

geregeld of via reguliere procedure (korte procedure zonder zienswijzemogelijkheid vooraf).  

Niet alle risico’s zijn te vangen met normen. De Kamer heeft daarom een amendement 

aangenomen waardoor het mogelijk wordt dat, als de gemeente met onvoorziene 

gezondheidsrisico’s wordt geconfronteerd die nog niet door de wet worden beschermd, toch 

op kan treden. 

 Zo kan de gemeente een omgevingsvergunning weigeren als er sprake is van bijzondere 

omstandigheden, waardoor het verlenen van de vergunning zou leiden tot nadelig gevolgen 

voor de gezondheid. 

6. Projectbesluit (voorheen rijks/provinciaal inpassingsplan en tracébesluit). 

Het begrip projectbesluit keert slechts in naam weer terug. Het projectbesluit uit de 

Omgevingswet is namelijk een ander begrip dan het projectbesluit zoals we dat vroeger 

kenden uit de Wro van vóór 1 oktober 2010. Het gaat in het wetsvoorstel niet om een 

ontheffing van het bestemmingsplan, maar om een besluit waarmee omvangrijke, publieke 

projecten mogelijk worden gemaakt.   

 

Met het nieuwe projectbesluit wordt een uniforme procedure vastgesteld voor 

ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving waarbij een orgaan van het Rijk, een provincie of 

een waterschap het bevoegd gezag is. Het kan onder meer gaan om de aanleg van (snel- en 

spoor)wegen, windmolenparken, waterkeringen en natuurgebieden. 
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Bijzonder begrip: de omgevingswaarden. 
Met omgevingswaarden worden doelen gesteld die overheden moeten behalen of moeten 

nastreven (bekend bestaand voorbeeld: Nationaal luchtkwaliteitsplan). Artikel 2.9 bepaalt dat 

omgevingswaarden worden vastgesteld met het oog op de doelen van de Omgevingswet. Een 

omgevingswaarde bepaalt de gewenste staat of kwaliteit, de toelaatbare belasting door activiteiten 

of de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen voor de fysieke leefomgeving of een 

onderdeel daarvan.  

Van belang hierbij is dat het concrete normen betreft. Omgevingswaarden moeten worden 

uitgedrukt in meetbare, berekenbare of anderszins objectieve eenheden. Het kan gaan om een 

resultaatsverplichting, een inspanningsverplichting of een andere verplichting waarbij moet worden 

bepaald wanneer hieraan moet worden voldaan. 

Van belang is dat omgevingswaarden niet bindend zijn voor bedrijven of particulieren. Overheden 

hebben zich te houden aan omgevingswaarden. Het Rijk, provincies en gemeenten stellen de 

omgevingswaarden in respectievelijk een algemene maatregel van bestuur, de 

omgevingsverordening of het omgevingsplan  vast, waarna zij zich moeten inzetten om de 

doelstellingen die zijn vastgelegd in de omgevingswaarden te bereiken.  

Het hierboven genoemde programma is daar het geëigende instrument voor. 

Digitaal stelsel Omgevingswet: De laan van de Leefomgeving. 
Om de ambities van de Omgevingswet te helpen realiseren, is een verbetering nodig 

van de beschikbaarheid, de bruikbaarheid en de bestendigheid van relevante en benodigde 

gegevens. Om de gebruiker te kunnen faciliteren moeten de losse brokstukken worden 

georganiseerd tot een samenhangend stelsel: dat moet gaan gebeuren via de Laan van de 

Leefomgeving. 

 

 
 

De beoogde Laan bestaat uit drie onderdelen: 

1. Gebruikers krijgen vrij toegang tot de gebruikerstoepassingen, zoals een vergunningenloket of een 

portaal waarop informatie over de lokale omgevingskwaliteit en regelgeving te vinden is. 

2. Achter de gebruikerstoepassing zit de Laan zelf. Deze bevat alle digitale infrastructuur die nodig 

is om de vragen van gebruikers op een betrouwbare manier te koppelen aan de antwoorden 

vanuit gegevens.  

3. De gegevens (databanken) worden verzorgd door de zogenaamde informatiehuizen, gekoppeld 

aan de Laan. Voor elk onderdeel van de fysieke leefomgeving is een eigen informatiehuis voorzien 
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(zoals b.v. bodem, geluid, lucht). Deze huizen zetten de ruwe (open) data van bronhouders om naar 

toegespitste, betrouwbare informatieproducten voor gebruikers.  

 
De eerste grote mijlpaal is de inwerkingtreding van de Omgevingswet (planning op dit moment 

voorjaar 2019).  Op dat moment moet een aantal vitale, huidige gebruikerstoepassingen zijn 

aangepast op de nieuwe wet. Het gaat dan om de functionaliteiten die nu zijn belegd in het 

Omgevingsloket online (OLO), de Activiteiten Internet Module (AIM) en Ruimtelijkeplannen.nl.  

Voor het koppelen van de informatiehuizen aan de gebruikerstoepassingen van de Laan is langer tijd 

uitgetrokken (tot 2024). 
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De Omgevingswet 

 • waarom een Omgevingswet? 

 • kernbegrippen 

 • instrumentarium 

 • digitalisering 

 • betekenis voor gemeente 

 • vervolg 

 



Doel: 
Eenvoudig beter 
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Doel volgens de wet 
Artikel 1.3 (maatschappelijke doelen van de wet)  

Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de 
bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het 
leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang: 

 

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

b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke 
leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften.  



De Omgevingswet 

 • Kernbegrippen 

  - Fysieke leefomgeving  

  - Omgevingswaarden  

     (Bestuurlijke afwegingsruimte) 

 



Fysieke leefomgeving 
 

 Artikel 1.2 (fysieke leefomgeving)  

1. Deze wet gaat over: 

a. de fysieke leefomgeving, en 

b. activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving.  

 

2. De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval: 

a. bouwwerken, 

b. infrastructuur, 

c.            watersystemen, 

d.            water,  

e.            bodem, 

f.             lucht, 

g.            landschappen, 

h.            natuur, 

i.             cultureel erfgoed, 

j.             werelderfgoed.  

 

3. 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, 

b. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 

c. activiteiten waardoor emissies, hinder of risico’s worden veroorzaakt, 

d. het nalaten van activiteiten.  

 

4. Als gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden ook aangemerkt gevolgen voor de mens, voor zover deze wordt of kan worden 

beïnvloed door of via onderdelen van de fysieke leefomgeving.  



 

de fysieke leefomgeving = in ieder geval: 
a. bouwwerken, 

b. infrastructuur, 

c. watersystemen, 

d. water,  

e. bodem, 

f. lucht, 

g. landschappen, 

h. natuur, 

i. cultureel erfgoed, 

j. werelderfgoed.  

en wat nog meer? 



activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben 
voor de fysieke leefomgeving = in ieder geval door: 

a. het wijzigen van onderdelen van de fysieke 
leefomgeving of het gebruik daarvan, 

b. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 

c. activiteiten waardoor emissies, hinder of risico’s 
worden veroorzaakt, 

d. het nalaten (!) 

       van activiteiten.  
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Omgevingswaarde(n) 
• wat is het? 

- gewenste kwaliteit 

- toegestane belasting/niveau 

 

• monitoring 

-    programma 



= bestuurlijke afwegingsruimte 

• verplichte en optionele omgevingswaarden 

• bandbreedtes in plaats van grenswaarde 

• gebiedsspecifiek beleid 



De Omgevingswet 
• Instrumentarium 

   



Omgevingsvisie 



Programma 



Regels Gemeente: Omgevingsplan 



Regels Provincie en Waterschap:  
De Omgevingsverordening 



Regels: Rijk 4 AMVB’s 
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Regels: Rijk 4 AMVB’s 



Omgevingsvergunning 



Projectbesluit 



De Omgevingswet 

 • Digitalisering 

  -Laan van de leefomgeving 



Laan van de leefomgeving 



Laan van de leefomgeving 
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De Omgevingswet 

• Wat betekent dit voor gemeente? 



Zes thema’s 

• Organisatie 

• Bestuurlijke rol 

• Beleid en regelgeving 

• Participatie  

• Regionale samenwerking 

• Digitaliseringsopgave 



Organisatie 
• Omgevingswet: 

₋ nog integraler werken / werkprocessen 
₋ intensiever afstemming met verlengd lokaal bestuur zoals GGD, 

veiligheidsregio, omgevingsdienst  

₋ meer samenwerking met maatschappelijk middenveld zoals 
zorginstellingen, corporaties en brancheorganisaties 

₋ extra interactie tussen bevoegde overheden zoals rijk, provincie, 
buurgemeenten en waterschappen 

₋ meer nadruk op participatie vooraf  
₋ verantwoordelijkheid initiatiefnemer 

  

• Denken in doelen i.p.v. regels. 
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Bestuurlijke rol 
• Meer bestuurlijke afwegingsruimte 

₋ ambitie t.a.v. benutten van de mogelijkheden 
₋ minimaal, alleen waar het moet 

₋ maximaal, overal waar ruimte ligt 

= prijskaartje (ambitieschaar) 

 

₋ omgevingswaarden 

₋ wijze van regelen 

₋ participatiegraad 
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Beleid en regelgeving 
• Integraal beleid 

 -welke regels vallen onder fysieke leefomgeving 

 -actueel beleid 

 -afwegingsruimte 

• Minder en duidelijkere regels 

 -kunst van het simpel regelen of niet regelen 

 -doelregelgeving 

• Snellere en voorspelbare procedures & dienstverlening 

 -afwijkingen, onder welke voorwaarden  

 -werkprocessen 



Participatie 
• Betrokkenheid van inwoners , instellingen en ondernemers 

 -vertrouwen in en van samenleving 

 -vroegtijdig door initiatiefnemer 

 -conflicterende belangen 

 

• Participatieruimte (vgl. RSV) – rol overheid 

 -moeten  initiëren 

 -willen  regisseren 

 -kunnen  faciliteren 

 -voorkomen controleren 



Regionale samenwerking 

• Toekomstvisie Leidse regio 2027.  

• Regionale Agenda Omgevingsvisie.  

• Servicepunt71 en ‘VRIS’ (Versterken Regionale I-
samenwerking). Oppakken digitaliseringsopgave. 

• Ambtelijk zoeken de gemeentelijke organisaties 
elkaar al op. 

• Samen optrekken bij “grens overstijgende” 
Omgevingswaarden? 

 



Digitalisering 
• Digitaliseringsopgave 

 -complex 

 -op tijd op orde hebben 

  

 



Vervolg 
• Plan van aanpak 

₋ veel nog onduidelijk 
₋ korte termijn, inventarisaties 

₋ langere termijn, nog nader uitwerken    
  

• Raad 

₋ middelen voor inventarisatie, transitie,   
implementatie en uitvoering 

₋ in gesprek over ambitieniveau bestuurlijke 
afwegingsmogelijkheden (en dus instrumenten) in 
bijv. raadswerkgroep 
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