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↘ Bouwrecht

De Bruidsschat in de 
Omgevingswet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021, wordt het omgevingsbeleid 

vanuit het Rijk zo veel mogelijk gedecentraliseerd naar gemeenten, provincies en 

waterschappen. Denk bijvoorbeeld aan regelgeving over geluid en geur voor horeca. 

Decentrale overheden kunnen hierover straks een eigen afweging maken.

Tekst mr. Lucienne Hoenselaar

V
oor een goede overgang van de 

oude naar de nieuwe situatie is de 

bruidsschat bedacht. Traditioneel 

gezien is een bruidsschat een gift 

die de bruid meebrengt als ze in het huwelijk 

treedt. De bruidsschat in de Omgevingswet is 

echter bedoeld voor een soepele overgang van 

de onderwerpen uit het (rijks)omgevings-

beleid die met de Omgevingswet worden  

gedecentraliseerd. Een deel van deze regels 

wordt toegevoegd aan het gemeentelijke  

omgevingsplan en een deel aan de water-
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ling, maar zijn ook afkomstig uit onder andere 

het Besluit lozing afvalwater huishoudens (en 

de daarbij behorende regeling), de Waterwet, 

de Woningwet en het Bouwbesluit. Uitgangs-

punt is dat de regels in de bruidsschat gelijk-

waardig zijn aan de geldende regels. De in-

houd van de huidige regels moet dus worden 

gecontinueerd, maar de regels hoeven niet 

één-op één terug te komen. 

Er is bestuurlijk voor gekozen om in de bruids-

schat in ieder geval de termen van de Omge-

vingswet te hanteren. Het begrip ‘inrichting’ 

wordt bijvoorbeeld niet gebruikt. De bedoeling 

van de bruidsschat is om de decentrale over-

heden tijdens de transitiefase zo veel mogelijk 

te ontlasten zonder dat het Rijk op de stoel 

van de decentrale overheden gaat zitten. De 

bruidsschat borgt als het ware een warme 

overdracht van rijksregels naar decentraal  

niveau. De decentrale overheden kunnen de 

regels vervolgens op elk moment aanpassen 

of schrappen binnen de kaders van de Omge-

vingswet. Mijns inziens zou de bruidsschat 

echter meer kunnen zijn dan een noodver-

band, waarbij alleen wordt voorkomen dat een 

rechtsvacuüm ontstaat, door ook direct uit te 

gaan van de systematiek van de Omgevings-

wet. Hierdoor zou het aantal regels in de 

bruidsschat (aanzienlijk) kunnen worden  

beperkt.

Ontwerp-Invoeringsbesluit

Inmiddels is, vanaf eind oktober 2018, het 

ontwerp-Invoeringsbesluit Omgevingswet 

opengesteld voor (internet)consultatie  

(https://www.internetconsultatie.nl/invoe-

ringsbesluitomgevingswet). Het ontwerp- 

besluit bestaat uit zes onderdelen. De eerste 

vier onderdelen betreffen wijzigingen van het 

Besluit activiteiten leefomgeving (deel 1), het 

Besluit bouwwerken leefomgeving (deel 2), 

het Besluit kwaliteit leefomgeving (deel 3)  

respectievelijk het Omgevingsbesluit (deel 4). 

Bij deze vier besluiten mag alleen gereageerd 

worden op de nieuw, door het Invoerings-

besluit in te voegen, onderdelen. Deel 5  

bestaat uit de wijziging en intrekking van an-

dere besluiten, de voormalige rijksregels 

(bruidsschat) en het overgangsrecht. Deel 6 

bestaat uit het algemeen deel van de nota van 

toelichting. Op deel 5 en 6 mag volledig  

worden gereageerd.

De bruidsschat die wordt toegevoegd aan het 

tijdelijk deel van het omgevingsplan, bevindt 

zich op de bladzijden 46 tot en met 127 van 

onderdeel 5 van het ontwerp-besluit. Voor de 

herkenbaarheid is dit deel groen gearceerd. 

De bruidsschat die wordt toegevoegd aan het 

nieuwe deel van de waterschapsverordening 

bevindt zich op de bladzijden 127 tot en met 

169 van dit besluit en is blauw gearceerd.  

De internetconsultatie staat open tot 21 de-

cember 2018. Tot die datum mag er door een-

ieder worden gereageerd op het ontwerp- 

Invoeringsbesluit.
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schapsverordening. Voor de provinciale omge-

vingsverordening is geen bruidsschat nodig 

omdat met de provincies is afgesproken dat zij 

hun omgevingsverordeningen klaar hebben 

zodra de Omgevingswet in werking treedt.  

Omgevingsplan

Gemeenten beschikken bij de inwerkingtre-

ding direct over een omgevingsplan (zie ook 

het artikel ‘Van bestemmingsplan naar omge-

vingsplan’, elders in deze uitgave). De al gel-

dende (bestemmings-en inpassings)plannen 

en andere ruimtelijke besluiten vormen tij-

dens de overgangsfase samen het omgevings-

plan. Na de inwerkingtreding hebben gemeen-

ten tot 2029 de tijd om de Omgevingswet te 

implementeren. In die periode (tussen 2021 

en 2029) moeten zij hun eigen omgevings-

plannen gaan maken, zoals bedoeld in de  

Omgevingswet. 

Om te voorkomen dat tijdens deze overgangs-

fase de regels die nu nog in bijvoorbeeld het 

Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling 

staan, niet meer vindbaar zijn voor bedrijven, 

wordt vanuit het Rijk, aan de decentrale regels 

tijdelijk een set algemene regels toegevoegd, 

de bruidsschat. Hierdoor zijn de regels vanaf 

dag één van de stelselherziening vindbaar bij 

de (decentrale) overheid die erover gaat en krij-

gen deze overheden de tijd om een eigen (be-

leids)afweging te maken. De bruidsschat is dus 

eigenlijk een bijzondere vorm van recht voor de 

overgangsfase: in plaats van regulier over-

gangsrecht op rijksniveau worden regels toege-

voegd aan de decentrale regelgeving. Op deze 

manier wordt een rechtsvacuüm voorkomen.

Rechtsgebieden bruidsschat

Globaal worden er vier rechtsgebieden  

geregeld in de bruidsschat:

• Regels voor milieubelastende activiteiten 

waaronder horeca, recreatie en detail-

handel.

• Regels over lozingen.

• Regels over de gevolgen van emissies van 

geluid, geur en trillingen voor bedrijven.

• Regels op het gebied van bouwen.

Een belangrijk deel van deze regels staan in 

het Activiteitenbesluit en de Activiteitenrege-


