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Proloog

Eenvoudiger en beter! Onder deze slagzin vernieuwt de Rijksoverheid de bestaande wet- en
regelgeving op het gebied van de bescherming en benutting van de fysieke leefomgeving. Er is
sprake van een mega-operatie, waarin tientallen wetten en nog veel meer uitvoeringsregels
worden samengevoegd in één Omgevingswet en een viertal AMvB’s met bijbehorende ministeriële regeling(en). Ten gevolge van de wetgevingsoperatie zal het aantal wetten in het fysieke
omgevingsdomein drastisch afnemen. Wat overblijft, levert een breed pakket aan talrijke voorschriften op. Weliswaar zijn er regels in elkaar geschoven of zelfs geheel komen te vervallen,
maar de meeste regels uit oude wet- en regelgeving komen – al dan niet in gewijzigde vorm –
weer terug in de Omgevingswet. Daarnaast worden er nieuwe regels toegevoegd.
Per saldo zal de wetgevingsoperatie moeten leiden tot meer gebruiksgemak voor bevoegde
gezagsinstanties én initiatiefnemers van activiteiten. Gezien de ingrijpende veranderingen die
de Omgevingswet teweegbrengt, zullen naar verwachting de voordelen ervan niet direct voor
iedereen zichtbaar zijn. Hiervoor zijn de activiteiten waarop de vernieuwde wet- en regelgeving betrekking heeft te omvangrijk en de wijzigingen te ingewikkeld.
Dit boek wil mensen, werkzaam in de uitvoeringspraktijk, helpen om zich de nieuwe regels
sneller eigen te maken door de nieuwe regelgeving aan de hand van de parlementaire geschiedenis op een begrijpelijke manier bloot te leggen. Door het inzicht in de Omgevingswet met
daarbij behorende AMvB’s aan te scherpen, worden de regels toegankelijker gemaakt, waardoor ze straks gemakkelijker kunnen worden toegepast.
Knelpunten
Herziening van het stelsel voor het omgevingsrecht was om twee redenen nodig. In de eerste
plaats sloot de oude regelgeving niet goed meer aan op huidige en toekomstige ontwikkelingen. Er waren verschillende problemen. Zo richtten de oude regels zich onvoldoende op duurzame ontwikkeling. Ze hielden onvoldoende rekening met regionale verschillen, de behoefte
aan maatwerk in concrete projecten en het belang van vroegtijdige betrokkenheid van belanghebbenden bij de besluitvorming over projecten.
In de tweede plaats was het voormalige omgevingsrecht verbrokkeld. Het was verdeeld over
tientallen wetten en circa 120 voornamelijk sectorale AMvB’s met betrekking tot bodem, bouwen, geluid, infrastructuur, mijnbouw, milieu, monumentenzorg, natuur, ruimtelijke ordening en waterbeheer. Deze verbrokkeling leidde tot problemen in de afstemming en de coördinatie en tot een verminderde kenbaarheid en bruikbaarheid voor gebruikers van het recht.
Initiatiefnemers van activiteiten worstelden met de vele verschillende wetten en AMvB’s, met
elk hun eigen procedures, planvormen en regels. Bevoegde gezagsinstanties konden verschillende onderdelen van initiatieven niet optimaal in samenhang beoordelen, waardoor integraal
beleid niet of slechts moeizaam tot stand kwam. Deze problemen werden versterkt door het
toegenomen besef van lokale verschillen wat leidde tot een groeiende aandacht voor lokaal
maatwerk en gebiedsgericht beleid.
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Verbeterdoelen
De vorm en inhoud van de wetgevingsoperatie van het omgevingsrecht (hierna te noemen:
stelselherziening) zijn gebaseerd op vier verbeterdoelen. Deze verbeterdoelen drukken uit wat
de regering wil bereiken met de stelselherziening. De vier verbeterdoelen van de stelselherziening van het omgevingsrecht zijn:
●●
het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het
omgevingsrecht;
●●
het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in
beleid, besluitvorming en regelgeving;
●●
het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak
mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving;
●●
het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.
Voor het bereiken van die verbeterdoelen zijn naast de Omgevingswet zelf ook de aanvullingswetten en de uitvoeringsregelgeving van belang. Deze doelen zijn sturend geweest voor de
keuzen die in het gehele kader zijn gemaakt.
Beleidsmatige uitgangspunten
De vier verbeterdoelen zijn de basis voor de beleidsmatige uitgangspunten die zijn gebruikt bij
de stelselherziening van het omgevingsrecht. Deze uitgangspunten zijn uitgebreid beschreven
in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor de Omgevingswet.1 De zeven belangrijkste uitgangspunten voor de stelselherziening zijn de volgende:
1. Europees recht en internationale verdragen: voor onderwerpen die door EU-richtlijnen en
relevante internationale verdragen worden bestreken, niets anders of meer vaststellen in
de Omgevingswet dan wat die richtlijnen voorschrijven, tenzij daar na afweging van alle
belangen aanleiding toe is.
2. Gelijkwaardige bescherming: het niveau van bescherming van gezondheid, veiligheid en
omgevingskwaliteit blijft gelijkwaardig aan het oude niveau. De vormgeving van het juridische instrumentarium kan wel worden aangepast, maar het achterliggende beleidsdoel
blijft in beginsel gehandhaafd. Ook gelijkwaardige rechtsbescherming is een uitgangspunt. De rechtsbescherming met de Omgevingswet mag niet minder worden. De vereenvoudiging van procedures voor initiatiefnemers leidt niet tot inperking van de rechten
van andere belanghebbenden.
3. Flexibiliteit (afwegingsruimte en maatwerkmogelijkheden): ruimte bieden om betere en
meer samenhangende afwegingen te maken, die rekening houden met lokale omstandigheden en ontwikkelingen. Daarbij is flexibiliteit altijd bedoeld om de doelen van de wet te
dienen – dus om de fysieke leefomgeving te beschermen en doelmatig te benutten.
4. Aansluiten bij bestaande rollen en verantwoordelijkheden van burgers, bedrijven en overheid:
voorkomen dat activiteiten van enkelen nadelige gevolgen (kunnen) hebben voor velen.

1

Kamerstukken II 2013/14, 33 962, nr. 3, blz. 30-49.
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5.

6.

7.

Daarom worden bepaalde activiteiten gebonden aan vergunningen of algemene regels
(waarbij regulering met algemene regels de voorkeur verdient).
Aansluiten bij de bestaande bestuurlijke taakverdeling: de gemeente is primair verantwoordelijk voor de zorg van de fysieke leefomgeving ('decentraal, tenzij'). In een aantal situaties
is om pragmatische redenen of omwille van doelmatigheid gekozen voor een toedeling
van een taak aan een ander bestuursorgaan.
Vertrouwen: meer ruimte bieden voor maatschappelijke initiatieven, betere betrokkenheid
van de maatschappij bij besluitvormingsprocessen en minder regels gericht op de verzekering van professioneel gedrag van overheden.
Toezicht en handhaving: geen ingrijpende vernieuwing van het handhavingsinstrumentarium in het kader van de stelselherziening. Waar initiatiefnemers zelf of door het inschakelen van derde private partijen actief zorgen voor een continue borging van de naleving
van regels, kan overheidstoezicht worden teruggebracht.

Stelselherziening
De Omgevingswet staat voor bundeling van het omgevingsrecht in één wet. Samen met vier
daarbij behorende algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) biedt de Omgevingswet het
juridische kader voor maatschappelijke opgaven en ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Met dit nieuwe stelsel kan naar verwachting beter dan voorheen worden ingespeeld op de
dynamiek in de fysieke leefomgeving. De grondslag om deze ambitie waar te maken is gelegen
in artikel 1.3 van de Omgevingswet. Daarin is bepaald dat de wet met het oog op duurzame
ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, is 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.
Deze zogenoemde maatschappelijk doelen kunnen worden samengevat in het motto: ‘ruimte
voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit’.1 De Omgevingswet en de daarbij behorende
uitvoeringsregelgeving willen een bijdrage leveren aan de versterking van de economie én aan
de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van ons land. Het integreert de gebiedsgerichte onderdelen van het oude omgevingsrecht in één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en uitvoering.
De stelselherziening beoogt daarmee betere mogelijkheden voor integraal beleid te creëren en
tot een substantiële vereenvoudiging van het omgevingsrecht te komen. Besluitvorming over
nieuwe ontwikkelingen verliep onder de voorheen geldende wetgeving soms traag. Voor een
deel werd dat veroorzaakt door procedures die per sector verschillend waren en niet op elkaar
aansloten. Grote projecten konden tientallen tot honderden besluiten vergen.2 Dit leidde tot
onnodige administratieve lasten voor de initiatiefnemer en bestuurlijke lasten bij de overheid.
1
2

NvT Bkl, blz. 5.
NvT Bkl, blz. 52.
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De stelselherziening zorgt voor een meer geïntegreerde besluitvorming, kortere procedures en
het verminderen van onderzoekslasten. Een uitgangspunt van de stelselherziening is om het
reguleren van activiteiten zo veel mogelijk met behulp van algemene regels te realiseren, waarin een initiatiefnemer geen voorafgaande toestemming aan de overheid hoeft te vragen. Daarnaast worden plannen en vergunningen zo veel mogelijk gebundeld en procedures korter.
Deze bundeling biedt betere kansen voor slimme (win-win) combinaties, kostenbesparing,
beperking van onderzoekslasten en betere mogelijkheden voor digitale beschikbaarheid van
plannen, besluiten en onderzoeken.
De stelselherziening van het omgevingsrecht gaat dus een stap verder dan het verbeteren en
vereenvoudigen van bestaande regels. Tegelijkertijd wordt door het kabinet een paradigmawisseling beoogd, waarbij ontwikkelingen en opgaven in de fysieke leefomgeving zelf centraal
staan in plaats van activiteiten te willen weren.1 Hiermee wordt het gemakkelijker om te denken vanuit de gebruiker of de initiatiefnemer in de fysieke leefomgeving. Gebruikers van de
fysieke leefomgeving verwachten een samenhangende benadering van initiatieven en opgaven
in de fysieke leefomgeving en een vergaande vermindering van de complexiteit van de wetgeving.2 Dit vraagt om een integrale aanpak, omdat een initiatief vaak een belangenafweging
vergt over meerdere sectoren en meerdere belangen. Regulering van kwaliteiten vanuit een
sectorale invalshoek voldoet dan niet meer. Het gaat erom dat burgers, bedrijven en overheden
in onderlinge samenspraak komen tot een goede afweging van alle belangen bij het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Om aan deze eisen te voldoen, heeft de regering gekozen voor een fundamentele herziening van het omgevingsrecht. Gebiedsgericht
maatwerk door overheden, in het bijzonder gemeenten, is een wezenlijk kenmerk van deze
paradigmawisseling onder de Omgevingswet.3
Leeswijzer
De behandeling van de Omgevingswet met de daarbij behorende uitvoeringsregelgeving in
boekvorm is geen sinecure. Talrijke bladzijden aan wetteksten, uitvoeringsregels en parlementaire stukken moeten worden teruggebracht en omgewerkt tot een hanteerbaar aantal leesbare
pagina’s zonder de inhoud ervan uit het oog te verliezen. Om het gebruiksgemak te verhogen,
is ervoor gekozen dit boek te verdelen in drie onderdelen: introductie, Omgevingswet in vogelvlucht en AMvB’s. Daarbinnen is bij de keuze van de structuur in dit boek zo veel mogelijk
aangesloten bij die van de Omgevingswet. Om de toegankelijkheid van de wet te verhogen
wordt in dit boek herhaaldelijk verwezen naar de bijbehorende wetsartikelen. Bovendien wordt
ter verantwoording veelvuldig gerefereerd aan de vindplaats in parlementaire stukken. Tevens
stelt dit de lezer in staat om gericht gebruik te maken van dit bronmateriaal.
Deel I Introductie
Ter verkenning wordt de stelselherziening op hoofdlijnen geschetst. Eerst komt de inhoud van
de Omgevingswet ter sprake. Daarna volgt een thematische bespreking van actuele beleidsver1
2
3

MvT Ow, blz. 19.
MvT Ow, blz. 18.
NvT Bkl, blz. 48.
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nieuwing waarvan mag worden aangenomen dat de bijbehorende regelgeving in zijn geheel of
gedeeltelijk zal worden geïntegreerd in de Omgevingswet. Het gaat om de volgende thema’s:
bodem, geluid, natuur en grondeigendom. Ook komt de Invoeringswet Omgevingswet beknopt aan de orde.
Deel II Omgevingswet in vogelvlucht
De Omgevingswet, zoals gepubliceerd in het Staatsblad 2016, nummer 156, wordt geëxpliciteerd. Belangrijke aanvullings- en wijzigingsvoorstellen in de Invoeringswet Omgevingswet
komen tevens aan de orde.
De behandeling begint met de uitleg van enkele elementaire onderdelen die aan de basis liggen van de toepassing van deze wet. Daarna worden de kerninstrumenten van de Omgevingswet toegelicht: omgevingsvisie, programma’s, algemene rijksregels, algemene decentrale regels, omgevingsvergunning en projectbesluit. Vervolgens worden de procedurele waarborgen
voor de besluitvorming onder de Omgevingswet en de wijze waarop de handhaving is geregeld, doorgelicht. Ook worden bevoegdheden in bijzondere omstandigheden besproken en is
er aandacht voor de regels over monitoring. Tot slot wordt aandacht besteed aan de instrumenten en bepalingen die daarvoor nog niet aan de orde zijn geweest.
Deel III AMvB’s
De Omgevingswet wordt op Rijksniveau uitgewerkt in vier AMvB’s waarvan de ontwerpbesluiten, zoals verwoord in de desbetreffende internetconsultatieversie, worden toegelicht. Belangrijke aanvullings- en wijzigingsvoorstellen die daarna zijn verschenen, komen tevens aan de
orde (juniversie). Het gaat om de volgende besluiten:
–– Omgevingsbesluit (Ob);
–– Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl);
–– Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en;
–– Besluit bouwwerken leefomgeving (Bkl).
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