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Inwerkprogramma

Presentaties

Pauze

Presentatie

Pauze 

Interactieve sessie in kleinere groepjes

Wrap up en vervolgstappen

Er is ruim tijd ingelast voor vragen in de pauzes. Schrijf uw 

vragen op en stel ze tijdens de pauzes.  



Opbouw presentatie

Omgevingswet door Anne de Rooij

Omgevingsvisie door Michiel de Graef

Omgevingsverordening door Sanne Ruijs

Kernkwaliteiten landschap door Jacqueline 
Groen



Waarom een Omgevingswet? 

• Groeiende samenhang tussen opgaven in de leefomgeving

• Transitie naar een duurzame samenleving

• Regionale verschillen

• Behoefte aan ruimte voor initiatieven

• Knelpunten/complexiteit huidige omgevingsrecht

• Betere aansluiting op Europese regelgeving

• Inwerkingtreding Omgevingswet wordt in 2021 verwacht



Het wetsvoorstel Omgevingswet

Doel

Het bereiken van een veilige, gezonde en duurzame leefomgeving en het doelmatig gebruik, 

beheer en ontwikkeling ter vervulling van maatschappelijke functies

Reikwijdte

Eén integrale wet voor de gehele fysieke leefomgeving op het gebied van ruimte, bodem, 

water, lucht, geluid, natuur, gebouwde omgeving, monumentenzorg en infra.

• van 26 wetten naar 1

• van 120 Algemene maatregelen van Bestuur (AmvB) naar 4 AmvB’s



Omgevingswet



Doelstellingen van de wet (1/2)

• vergroten van de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van de 

regelgeving voor burgers/ 

• realiseren van een meer samenhangende benadering van de fysieke 

leefomgeving; Integraliteit is belangrijk. 



Doelstellingen van de wet (2/2)

• Organiseren van meer flexibiliteit en meer afwegingsruimte zodat de 

maatschappelijke doelen in de fysieke leefomgeving bereikt kunnen 

worden. Nieuwe, innovatieve projecten moeten mogelijk gemaakt kunnen 

worden als ze bijdragen aan de maatschappelijke doelen.

• Versnelling van de besluitvorming. Het moet voor initiatiefnemers 

mogelijk worden om sneller te weten wat wel en niet mag. En het proces 

van vergunningverlening moet sneller verlopen. 



Kernpunten Omgevingswet

• In samenhang, integraal

• Eenvoudiger en sneller

• Flexibiliteit en maatwerk (bestuurlijke afwegingsruimte)

• Vertrouwen

• Participatie



PS en de Omgevingswet



Instrumenten provincies

Financiële instrumenten

Juridische instrumenten

Communicatieve instrumenten

Resultaten boeken door middel van een passende 

instrumentenmix. 



Juridische Instrumenten Omgevingswet



Instrumenten



Implicaties Omgevingswet (1/2)

sturing & werkwijze extern

Houding en gedrag van overheden richting elkaar en richting de 

burgers

inhoud van beleid

integrale benadering fysieke leefomgeving



Implicaties Omgevingswet (2/2)

Uitvoering van beleid (werkprocessen)

Snellere besluitvorming (voorkant), meer algemene regels, minder 

vergunningen, bewijslast/verantwoordelijkheid bij aanvrager en meer 

bestuurlijke afwegingsruimte 

Ondersteuning

Eén loketgedachte en verdere digitalisering

• Digitaal stelsel Omgevingswet (DSO)



Omgevingsvisie NH2040



Omgevingsverordening

8 april 2019, Inwerkprogramma PS
Sanne Ruijs, Projectleider Omgevingsverordening



Omgevingswet



Omgevingsverordening



Kansen omgevingsverordening





Fasering Omgevingsverordening



Doorkijk en samenhang



Planning op hoofdlijnen

September 2018: Start schrijffase

November 2018: 1ste ronde botsproefsessies ambtelijk

26/28 februari 2019: 2de ronde botsproeven ambtelijk

Februari/maart 2019: Botsproeven wethouders-overleggen regio’s

Tweede helft april 2019: Ambtelijk concept afgerond, start consultatie

13 juni 2019: Bestuurlijk Congres Omgevingsverordening

Augustus 2019: Start formele besluitvorming



Insteek schrijffase: overzicht

Omzetten:

–Bodem, gesloten stortplaatsen, ontgrondingen

–Natuur/flora/fauna

–Regionale Luchthavens

–Erfgoed

Verduidelijken:

–Water

–Wegen

Aanpassen aan sturingsfilosofie:

–PRV

–PMV (Aardkundige monumenten en stiltegebieden)





Pauze 

Koffie en thee in de hal.

Daar staan ook een aantal mensen die vragen inventariseren 

en waar nodig meteen kunnen beantwoorden. 

Omgevingswet: Anne de Rooij en Tom Smeelen

Omgevingsvisie: Michiel de Graef en André van Eijk

Omgevingsverordening: Sanne Ruijs en Gunay Yilmaz

Na de pauze presentatie kernkwaliteiten landschap.

Daarna gaan we een casus rondom de Omgevingsverordening 

doen. 


