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Omgevingswet weer 
uitgesteld
De Omgevingswet integreert zo’n 26(!) wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving. 

Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, 

monumentenzorg en natuur. De oude wetten zijn veelal sectoraal opgebouwd. In samenhang 

gezien en toegepast, sluiten deze wetten niet meer aan bij de behoefte van deze tijd. Met de 

Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’ maken.  

De Omgevingswet treedt naar verwachting in 2021 in werking.

Tekst ing. Frank de Groot

Op 6 oktober j.l. werd bekend dat de invoering 
van de Omgevingswet verder vertraagt. De 
nieuwe wet moet worden vereenvoudigd en 
zou nu in 2021 van kracht moeten worden.  
Minister Melanie Schultz (Infrastructuur en 
Milieu) meldde dit aan de Tweede Kamer.  
Oorspronkelijk moest de wet in 2018 in wer-
king treden. Die datum is later opgeschoven 
naar 2019, maar ook dat bleek niet haalbaar. 
De bewindsvrouw waarschuwt alvast dat ook 
2021 nog geen zekerheid is. Ze wijst erop dat 
ze afhankelijk is van advies- en toetsprocedu-
res. Dit uitstel biedt u in ieder geval de ruimte 
om u goed voor te bereiden!

Uitgangspunten

Met de nieuwe Omgevingswet wil het kabinet:
• de verschillende plannen voor ruimtelijke 

ordening, milieu en natuur beter op elkaar 
afstemmen;

• duurzame projecten (zoals windmolen-
parken) stimuleren;

• gemeenten, provincies en waterschappen 
meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun 
omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen 
behoeften en doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particu-
liere ideeën. Dit komt doordat er meer algeme-
ne regels gelden, in plaats van gedetailleerde 
vergunningen. Het doel staat voorop en niet 
het middel om er te komen. De houding bij het 
beoordelen van plannen is ‘ja, mits’ in plaats 
van ‘nee, tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bij-
voorbeeld bedrijven en organisaties om met 
ideeën te komen.

Normalisatie

Ook voor het gebruik van normen heeft de  
Omgevingswet gevolgen. Er zijn enorm veel 
normen van toepassing op de fysieke leef-
omgeving. Denk aan milieunormen, gezond-
heidsnormen (geluid, daglicht, schadelijke 
stoffen, binnenmilieu, drinkwater, zwemwater, 
et cetera), veiligheidsnormen (brand, con-
structieve veiligheid, Eurocodes), energienor-
men (energieprestatie, isolatie) en bruikbaar-
heidsnormen (afmetingen, toegankelijkheid, 
zichtbaarheid). Veel van deze normen worden 
aangewezen via diverse wetten en besluiten 
die onder de Omgevingswet vallen.

Bijzonder is dat gemeenten straks gemoti-
veerd van bijvoorbeeld aangewezen normen 
mogen afwijken in zogenoemde omgevings-
plannen. Denk daarbij aan regelgeving op het 
gebied van duurzaamheid, geluid en energie. 
De toegestane regelruimte is bedoeld om 
strengere eisen te kunnen stellen, niet om  
lagere eisen te kunnen stellen. De wetgeving 
en bijbehorende normen regelen dus het mini-
mumniveau.

Uitvoeringsregels

De 117 AMvB’s in het huidige omgevingsrecht 

   6 12-10-2017   10:41:14



→

| Bouwkwaliteit in de Praktijk  | Nr. 10 oktober 2017  |  7

Uitgangspunten Omgevingswet

• Het moet eenvoudiger, efficiënter en 

beter. Projecten moeten in samenhang 

en per gebied worden aangepakt. Proce

dures mogen niet meer eindeloos duren, 

regelgeving moet voorspelbaar, betaal

baar en transparant zijn. Onderzoeks

lasten kunnen worden verminderd.

• Zekerheid en dynamiek. Bescherming 

van burgers blijft een belangrijk doel. 

Daarnaast 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 inno

vatieve ontwikkelingen, gericht op duur

zaamheid, in de weg. Het nieuwe om

gevingsrecht ondersteunt en stimuleert 

juist de transitie naar een duurzame  

samenleving.

• Ruimte voor regionale en lokale  

verschillen. Wat goed is voor de ene 

regio, is niet altijd geschikt voor de an

dere. Het nieuwe omgevingsrecht is 

flexibel, waardoor provincies en ge

meenten regionaal, lokaal en gebieds

gericht maatwerk kunnen leveren.

• Actieve en kwalitatief goede uitvoe-

ring. Het oude omgevingsrecht is ge

richt op het beschermen van deelbelan

gen 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 verantwoordelijk

heid. Het nieuwe omgevingsrecht no

digt ook uit tot het maken van integrale 

bestuurlijke afwegingsruimte.

Omgevingswet

worden met de introductie van de Omgevings-
wet teruggebracht naar vier. Daarbij worden 
definities gelijkgetrokken en verouderde  
regels geschrapt. Een aantal wetsartikelen uit 
bestaande wetten wordt naar een AMvB ver-
plaatst. Het ministerie van IenM werkt nog aan 
de AMvB’s. Navolgend een overzicht van de 
ontwerpbesluiten die momenteel tot stand 
zijn gekomen:
• Omgevingsbesluit.
• Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).
• Besluit Activiteiten in de leefomgeving (Bal).
• Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).
De vier ontwerp-AMvB’s zijn tussen 1 juli en 
16 september 2016 via internetconsultatie 
breed opengesteld voor reacties vanuit de 
samenleving. In totaal hebben zo’n 250 orga-
nisaties en individuen gebruik gemaakt van 
deze inspraakmogelijkheid. 

AMvB 1: Omgevingsbesluit

Anders dan de Besluiten kwaliteit leefomge-
ving, activiteiten leefomgeving en bouwwer-
ken leefomgeving – die vooral inhoudelijke 
regels bevatten – gaat het in het Ontwerp-
besluit Omgevingsbesluit meer om procedure-
le zaken. In de wet zijn de hoofdregels  
bepaald, in het Omgevingsbesluit zijn de uit-
zonderingen en de nadere details geregeld. 
Wie is er bijvoorbeeld bevoegd bij het aanvra-
gen van vergunningen, toezicht en handhaving 
en procedures? Ook regelt het besluit een aan-
tal onderwerpen, zoals de milieueffectrappor-
tage, grondexploitatie en de projectprocedure, 
alsmede de plichten van de overheid rond  
digitalisering. 
Het Omgevingsbesluit regelt onder meer de 
toedeling van taken en bevoegdheden. Ieder-
een die een omgevingsvergunning aanvraagt, 
heeft altijd te maken met één bevoegd gezag 
die op de aanvraag beslist. Het uitgangspunt 
is ‘decentraal, tenzij’, in aansluiting op wat al 
in de wet geregeld is. 
Voor het merendeel is B&W van de gemeente 
bevoegd gezag voor de omgevingsactiviteiten, 
of het waterschap voor de wateractiviteiten. 
De provincie is bevoegd gezag voor activitei-
ten waar een bovenlokale afweging noodzake-
lijk is. Denk aan de zwaardere RIE-categorieën 

en BRZO-bedrijven. Het Rijk is bevoegd gezag 
voor activiteiten die een bovenregionale afwe-
ging vragen. Nieuw is dat bevoegde gezagen 
– mits zij daar beide mee instemmen en de 
initiatiefnemer op de hoogte stellen –  
bevoegdheden aan elkaar kunnen overdragen. 
Tot slot besteedt het Omgevingsbesluit aan-

dacht aan participatie. Het beschrijft dat 
overheden bij het vaststellen van belangrijke  
instrumenten als de omgevingsvisie, het om-
gevingsplan en het programma, moeten aan-
geven hoe burgers, bedrijven, maatschappe-
lijke organisaties en bestuursorganen bij de 
voorbereiding zijn betrokken. 
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Huidig recht

• 26 wetten, 5.000 artikelen

• 120 Algemene Maatregelen van  

Bestuur

• 120 Ministeriële Regelingen

Omgevingswet
•  1 wet, 350 artikelen

•  4 Algemene Maatregelen van  

Bestuur

•  circa 10 Ministeriële Regelingen

AMvB 2: Besluit kwaliteit  

leefomgeving (Bkl)

In het Ontwerpbesluit kwaliteit leefomgeving, 
dat zich richt tot overheden, zijn normen en 
instructieregels opgenomen op het gebied van 
milieu en veiligheid. Het Bkl vervangt 30  
AmvB’s van 11 wetten. De hoofdbestanddelen 
van het Bkl zijn omgevingswaarden, instructie-
regels voor taken en bevoegdheden, voor om-
gevingsplan en verordeningen, beoordelings-
regels voor vergunningen en monitoring. De 
rijksomgevingswaarden die in het besluit wor-
den opgenomen, worden alleen gesteld voor 
waterkwaliteit, zwemwater en luchtkwaliteit. 
De normen zelf zijn niet veranderd, maar de 
systematiek is wel geüniformeerd. 
Het omgevingsplan wordt het centrale instru-
ment voor de verdeling van gebruiksruimte. In 
het Bkl staan instructieregels voor omgevings-

plannen, programma’s en verordeningen. Voor 
de omgevingsplannen zijn dat onder meer  
regels voor externe veiligheid, geluid en geur 
van veehouderijen. Ook alle regels voor de  
beoordeling van omgevingsvergunningen en 
voor monitoring staan in het Bkl.
In het omgevingsplan hebben gemeenten 
straks de ruimte om zelf waarden te bepalen, 
alsof het een mengpaneel is. Het Besluit 
maakt het mogelijk keuzes te maken op het 
gebied van milieuregels. Tegelijkertijd stelt het 
grenzen aan die keuzevrijheid, zoals de  
bovengrens voor geluid. Ook is een standaard-
waarde meegegeven. Die voldoet in veel  
gevallen en de gemeente hoeft de inzet van 
standaardnormen niet te motiveren. Gemeen-
ten met bijzondere opgaven zullen wel ‘schuif-
ruimte’ nodig hebben. Bijvoorbeeld wanneer 
zij een overbelast gebied binnen hun grenzen 

hebben. De schuifruimte voor lucht en externe 
veiligheid mag niet boven de standaardwaar-
de komen. Voor bijvoorbeeld luchtkwaliteit 
gelden namelijk Europese regels, dus het 
schuifje kan niet verder omhoog, maar uiter-
aard wel naar beneden (dus scherpere eisen). 

AMvB 3: Besluit Activiteiten  

leefomgeving (Bal)

Het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) 
wordt de opvolger van het huidige Activiteiten-
besluit. In deze AMvB komen regels voor met 
name milieubelastende activiteiten. Die regels 
komen uit 24 AMvB’s, zoals: Activiteiten-
besluit en -regeling, Waterbesluit en -regeling, 
Besluit lozingen buiten inrichtingen, Besluit 
externe veiligheid buisleidingen, Mijnbouw-
besluit, Vuurwerkbesluit, Besluit Omgevings-
recht (vergunningplichten) en een aantal  
bepalingen op wetsniveau (Wet Milieubeheer 
en Monumentenwet).
Het kabinet wil in het Bal alleen nog regelen 
wat nodig is op basis van bijvoorbeeld 
EU-richtlijnen, andere internationale verplich-
tingen en voor een basisbeschermingsniveau 
voor veiligheid en gezondheid. De regels in 
het Bal richten zich op een groot aantal zeer 
uiteenlopende zaken. Van het waarborgen van 
de veiligheid voor zwemmers en baders, de 
functionaliteit van de waterstaatswerken, 
spoorwegen en luchthavens tot en met de  
bescherming van erfgoed.
In het Bal zijn alleen nog maar eisen opgeno-
men die zich beperken tot de technische eisen 
aan een activiteit, en ze zijn locatieonafhanke-
lijk. Of de activiteit nu in Den Helder plaats-
vindt of in Maastricht: deze regels beschrijven 
technische maatregelen, zoals een filter, om 
te voorkomen dat de lucht bijvoorbeeld onno-
dig wordt belast.
Nieuw is ook dat de activiteiten van veel  
bedrijven niet als geheel vergunningplichtig 
zijn, maar dat de vergunningplicht slechts 
geldt voor een deel van het bedrijf. De was-
straat van een tankstation valt bijvoorbeeld 
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niet onder de vergunningplicht, terwijl de 
LPG-opslag wel vergunningplichtig is. Voor de 
Seveso-inrichtingen en rie-installaties blijft de 
vergunningplicht voor het hele bedrijf uit-
gangspunt.
Ook als er een vergunningplicht is of als er 
sprake is van algemene regels: de specifieke 
zorgplicht geldt altijd. De specifieke zorgplicht 
brengt tot uitdrukking dat de initiatiefnemer 
verantwoordelijk blijft om te voorkomen dat 
zijn activiteit bijvoorbeeld het milieu belast. 
Gemeenten hebben de mogelijkheid om de 
specifieke zorgplicht verder te concretiseren.

AMvB 4: Besluit bouwwerken  

leefomgeving (Bbl)

Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) 
vervangt het huidige Bouwbesluit. In deze 
AMvB komen de algemene regels voor 
bouwactiviteiten. Het Bbl richt zich op het 
waarborgen van minimumeisen waaraan  
gebouwen moeten voldoen. De regels voor het 
Bbl komen uit:
• Bouwbesluit 2012.
• Besluit Energieprestatie gebouwen (energie-

labels, keuring airco’s).
• Asbestverwijderingsbesluit.
• Besluit mobiele breken bouw- en sloopafval.
• Activiteitenbesluit (stookinstallaties, 

energie besparende maatregelen).
Voor wie met het Bouwbesluit werkt, is het Bbl 
heel herkenbaar. Maar er zijn wel degelijk ver-
schillen. Een belangrijk uitgangspunt van de 
Omgevingswet is het adagium ‘decentraal, 
tenzij’. In het Besluit bouwwerken leefomge-
ving staan technische voorschriften. Bijvoor-
beeld waar een woning aan moet voldoen. Of 
een woning op die plek gebouwd mag worden 
regelt het bestemmingsplan nu en straks het 
omgevingsplan. Dat betekent voor het Bbl dat 
er geen rijksregels zijn voor open erven en ter-
reinen. Ook zijn er geen regels die betrekking 
hebben op kleinschalige hinder en overlast. 
Of voorzieningen buiten het bouwwerk ten 
dienste van het bouwwerk, zoals het energie-
net, warmtenet en de riolering en de brand-
weerinzet, denk aan opstelplaatsen en blus-
water. Tot slot worden er ook geen regels meer 
gesteld aan het uitzetten van bebouwings-
grenzen, rooilijnen en straatpeil. Gemeenten 
kunnen voortaan zelf bepalen of hiervoor  
gemeentelijke regels moeten gelden.
Daarnaast hebben gemeenten straks de  
mogelijkheid om meer regels stellen die van 
belang zijn in het licht van het verwezenlijken 
van hun duurzaamheidsambities. Denk daar-
bij aan regelgeving op het gebied van het toe-
passen van bouwmaterialen of aan regels om 
een epc-norm te stellen. Die regelruimte is  

bedoeld om strengere eisen te kunnen stellen, 
niet om lagere eisen te kunnen stellen. Dit  
besluit regelt juist de minimumkwaliteit. 
Er bestonden ook plannen de bruikbaarheids-
voorschriften in het Bbl te beperken tot het 
waarborgen van de fysieke toegankelijkheid 
voor mensen met een functiebeperking. Voor 
al het overige, zoals plafondhoogtes en bal-
kons, zouden dan de eigenaren en opdracht-
gevers verantwoordelijk zijn. Na felle kritiek op 
dit voorstel is besloten de bruikbaarheids-
eisen terug te laten komen in het Bbl met de 
mogelijkheid voor gemeenten om er via maat-
werk gemotiveerd van af te wijken.

Stand van zaken

De vier ontwerp-AMvB’s onder de Omgevings-
wet zijn tussen 1 juli en 16 september 2016 via 
internetconsultatie breed opengesteld voor 
reacties vanuit de samenleving. In totaal heb-
ben zo’n 250 organisaties en individuen  
gebruik gemaakt van deze inspraakmogelijk-
heid. Op 19 december 2016 heeft de Tweede 
Kamer notaoverleg gevoerd met ministers 
Schultz en Blok over de vier ontwerpbesluiten 
(AMvB’s) en de brief over de Invoeringswet 
voor de Omgevingswet.
Minister Schultz van Haegen heeft op 17 maart 
2017 de vragen van de Eerste Kamer over de 
ontwerpbesluiten bij de Omgevingswet beant-
woord. Tezamen stelden de fracties 154 vra-
gen. Het kabinet werkt aan verschillende tra-
jecten die nog zullen leiden tot aanvullingen 
van de vier ontwerpbesluiten. Met de voorge-
nomen Invoeringswet Omgevingswet, waarvan 
de openbare consultatie van 5 januari tot 3 
februari 2017 plaatsvond, past het kabinet de 
Omgevingswet aan. De consequenties van de 
Invoeringswet voor de vier algemene maatre-

gelen van bestuur komen aan de orde bij het 
voorgenomen Invoeringsbesluit Omgevings-
wet. Het ontwerp van de Invoeringswet wordt 
samen met de ontwerpen van het Omgevings-
besluit, het Bkl, het Bal en het Bbl voorgelegd 
aan de Afdeling advisering van de Raad van 
State.

Aanvullingswetten

Naast de Invoeringswet en het Invoeringsbe-
sluit lopen trajecten voor een viertal aanvul-
lingswetten: bodem, geluid, grondeigendom 
en natuur. De voorgenomen aanvullingswetten 
wijzigen de Omgevingswet. De onderliggende 
aanvullingsbesluiten zullen de vier AMvB’s 
wijzigen.
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