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Van bestemmingsplan 
naar omgevingsplan
Met de verwachtte inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021, worden 

bestemmingsplannen vervangen door omgevingsplannen. Gemeenten hebben tot 2029 

om de omgevingsplannen geheel volgens de regels ingericht te hebben. Tot die tijd 

kunnen omgevingsplannen een tijdelijk deel bevatten met oude regels. Deze moeten in 

de periode tussen 2021 en 2029 worden getransformeerd naar het nieuwe deel van het 

omgevingsplan. Wat staat gemeenten allemaal te wachten? Bert Rademaker van het 

ministerie BZK legde het uit tijdens een workshop op het Jaarcongres van de Vereniging 

BWT Nederland.

Tekst ing. Frank de Groot

N
aar verwachting wordt de Omge-

vingswet in 2021 van kracht. Deze 

wet bundelt bijna alle wetgeving op 

het gebied van de fysieke leefomge-

ving. De 117 AMvB’s in het huidige omgevings-

recht worden met de introductie van de  

Omgevingswet teruggebracht naar vier. Daar-

bij worden definities gelijkgetrokken en verou-

derde regels geschrapt. Een aantal wetsartike-

len uit bestaande wetten wordt naar een AMvB 

verplaatst. De vier AMvB’s zijn:

• Omgevingsbesluit.

• Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl).

• Besluit Activiteiten in de leefomgeving (Bal).

• Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, 

vervangt het huidige Bouwbesluit).

“Om de Omgevingswet te kunnen invoeren is 

er een wetsvoorstel Invoeringswet Omgevings-

wet. Deze Invoeringswet regelt de overgang 

van de bestaande naar de nieuwe wetgeving 

met allerlei vormen van overgangsrecht. Dit 

wetsvoorstel ligt nu bij de Tweede Kamer”, 

legt Bert Rademaker uit, werkzaam bij de  

projectdirectie Omgevingsrecht die de Omge-
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Omgevingswet

vingswet uiteindelijk realiseert. “De Omge-

vingswet zelf is al op 26 april 2016 en de vier 

AMvB’s van de Omgevingswet zijn op 31  

augustus 2018 gepubliceerd in het Staatsblad. 

Een belangrijke stap dus richting de inwer-

kingtreding van het hele stelsel van de Omge-

vingswet op 1 januari 2021.”

Invoeringswet

Wat regelt nu precies de Invoeringswet  

Omgevingswet? Rademaker legt uit: “De  

Invoeringswet Omgevingswet zorgt ervoor dat 

wetten die opgaan in de Omgevingswet wor-

den ingetrokken, wetten die gedeeltelijk op-

gaan in de Omgevingswet worden aangepast 

en dat de Omgevingswet ook nog op onder-

delen wordt aangevuld en gewijzigd. Denk 

hierbij aan reparaties, overgangsrecht, invul-

len van reserveringen en een paar beleids-

rijke vernieuwingen, zoals het opknippen van 

de huidige omgevingsvergunning voor 

bouwactiviteiten uit de Wabo in een vergun-

ningplicht voor de bouwtechnische toets en 

een ruimtelijke vergunning voor de toets aan 

het omgevingsplan. De Invoeringswet  

Omgevingswet regelt ook het overgangsrecht 

van de bestaande naar de nieuwe wetgeving. 

Zo wordt geregeld dat bestaande vergunnin-

gen na inwerkingtreding gaan gelden als  

omgevingsvergunning, verleend op grond van 

de nieuwe Omgevingswet. Initiatiefnemers 

hoeven die dus niet opnieuw aan te vragen. 

Verder gaat een eerste fasebesluit onder de 

Wabo gelden als een omgevingsvergunning 

voor de activiteiten die in de eerste fase zijn 

verleend. Stel dat die eerste fase een kap- en 

bouwactiviteit betreft, dan gaat het eerste 

fasebesluit onder de Omgevingswet gelden 

als vergunning voor kappen en bouwen. Maar 

uiteraard moeten ook de overige vergunnin-

gen die zijn vereist (bijvoorbeeld de flora- en 

fauna-activiteit) nog worden aangevraagd, 

maar dan onder het nieuwe regime. Op reeds 

lopende procedures blijft overigens het oude 

recht trouwens van toepassing.”

Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale 

ondersteuning. De Invoeringswet Omgevings-

wet is de wettelijke verankering voor het Digi-

taal Stelsel Omgevingswet (DSO). “Ook dit ligt 

op schema. Als verder de parlementaire  

behandeling van de Invoeringswet volgens 

verwachting verloopt, dan is er nu geen reden 

te veronderstellen dat de inwerkingtreding in 

2021 niet zal lukken.”

Invoeringsbesluit

Er komt ook een Invoeringsbesluit Omgevings-

wet. “Het Invoeringsbesluit bouwt voort op de 

Invoeringswet. Het besluit regelt het over-

gangsrecht op het amvb-niveau. Het besluit 

zal de vier basisbesluiten van de Omgevings-

wet aanvullen en zorgt voor intrekking en wij-

ziging van zo’n 75 bestaande besluiten. Tot 

het overgangsrecht in het Invoeringsbesluit 

behoort onder meer de zogenoemde bruids-

schat. Op dit moment is het Invoeringsbesluit 

Bert Rademaker van het ministerie BZK: “Uiteindelijk moet er een integraal omgevingsplan ontstaan, door de transitie van het tijdelijke deel naar het nieuwe deel. De wet 

stelt daarbij dat het omgevingsplan moet zorgen voor een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. Het moet dus, plat gezegd, geen chaotisch zooitje worden.”
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in consultatie. De consultatieperiode duurt tot 

21 december 2018”, legt Rademaker uit.

De bruidsschat

Een onderdeel van het Invoeringsbesluit is de 

‘bruidsschat’ (zie ook het artikel ‘De Bruids-

schat in de Omgevingswet’, elders in deze uit-

gave). Rademaker: “De bruidsschat is een set 

regels over onderwerpen die onder de Omge-

vingswet overgaan van het Rijk naar de decen-

trale overheden. Denk bijvoorbeeld aan regel-

geving over horeca, geluid, geur of  trillingen. 

Ook gaat het om de regels over omgevings-

veiligheid bij bouwen en slopen uit hoofdstuk 

8 van Bouwbesluit 2012 en de vergunning-

plicht voor bouwactiviteiten met het oog op 

een toets aan de ruimtelijke regels uit onder 

meer het bestemmingsplan en de welstand-

stoets. Om een regelhiaat te voorkomen, wor-

den deze te decentraliseren regels toegevoegd 

aan het omgevingsplan van de gemeente. Ook 

de waterschappen krijgen een dergelijke 

bruidsschat in de waterschapsverordening. 

Door deze bruidsschat krijgen gemeenten en 

waterschappen de tijd om zelf een afweging 

over deze onderwerpen te maken. De decen-

trale overheden kunnen de regels uit de 

bruidsschat vanaf dag één van de Omgevings-

wet aanpassen of laten vervallen, binnen de 

kaders van de Omgevingswet.”

Voor de provinciale omgevingsverordening is 

trouwens geen bruidsschat nodig. Met de 

provincies is afgesproken dat zij hun omge-

vingsverordeningen klaar hebben bij inwer-

kingtreding van de Omgevingswet.

Overgang naar omgevingsplan

Voor de gemeentelijke omgevingsvisie en het 

omgevingsplan geldt een ‘uitgestelde wer-

king’. Uiterlijk in 2029 moeten de omgevings-

plannen gereed zijn. In eerste instantie bevat 

een omgevingsplan een tijdelijk en een nieuw 

deel. Rademaker: “Het tijdelijke deel van het 

omgevingsplan bestaat uit de in een gemeen-

te geldende bestemmingsplannen, inpas-

singsplannen, beheersverordeningen, 

wijzigingsplannen en uitwerkingsplannen, 

exploitatieplannen, voorbereidingsbesluiten, 

delen van de erfgoedverordening, de verorde-

ning voor de afvoer van hemelwater/grondwa-

ter en de bruidsschat. In de overgangsfase tot 

2029, moet de gemeente de regels uit het tij-

delijk deel laten vervallen en deze onderwer-

pen (al dan niet in gewijzigde vorm) gaan 

reguleren in het nieuwe deel van het Omge-

vingsplan. Daarnaast moeten in die periode 

de regels over de fysieke leefomgeving vanuit 

autonome verordeningen naar het nieuwe deel 

worden overgebracht. Dat zal onder andere 

gaan om bepaalde regels uit de Algemene 

Plaatselijke Verordening.  Het Invoerings-

besluit zal bepalen welke onderwerpen in 

ieder geval naar het omgevingsplan moeten 

‘verhuizen’. Uiteindelijk moet er een samen-

hangend omgevingsplan ontstaan, door de 

transitie van het tijdelijke deel naar het nieu-

we deel.”

Consolidatieplicht

Een groot verschil met het bestemmingsplan is 

dat van het omgevingsplan altijd een geconso-

lideerde versie beschikbaar moet worden 

gesteld. “Daarvan uitgaande maakt dat er voor 

een deel van het gemeentelijk grondgebied 

niet steeds een geheel nieuwe regeling hoeft  

te worden vastgesteld, waarbij de oude rege-

ling automatisch in zijn geheel vervalt. Bij het 

omgevingsplan kunnen geldende regels wor-

den gewijzigd of vervallen en er kunnen nieu-

we regels worden toegevoegd. Een besluit tot 

vaststelling van het omgevingsplan wijzigt dus 

alleen als er wat gewijzigd moet worden en die 

wijziging wordt direct in de doorlopende (ge-

consolideerde) tekstversie van het omgevings-

plan ingevoegd. Bij het bestemmingsplan kan 

dat niet. Daar werken we steeds met geheel 

nieuwe bestemmingsplannen of aparte wijzi-

gingsplannen die er los aan blijven hangen. 

Onder de Omgevingswet gaat het omgevings-

plan dus meer lijken op een gewone verorde-

ning die, telkens als daar aanleiding toe is, op 

onderdelen wordt gewijzigd. Veel slimmer”, 

zegt Rademaker.

Maar hoe kunnen nu delen uit het bestem-

mingsplan worden overgeheveld naar het 

nieuwe deel van omgevingsplan? “Alleen loca-

tiegewijs kunnen de regels in het tijdelijk deel 

vervallen. Een besluit tot vaststelling van het 

omgevingsplan zal dus bestaan uit het laten 

vervallen van alle regels op een bepaalde 

locatie in het tijdelijk deel en het toevoegen 

van nieuwe regels in het nieuwe deel van het 

omgevingsplan. Tegen een besluit tot vaststel-

ling van een omgevingsplan kan beroep wor-

den ingesteld bij de Afdeling Bestuursrecht-

spraak van de Raad van State.”

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

(VNG) heeft  al aangegeven de voorgenomen 

overheveling van alle regels die in het tijdelijk 

deel gelden op een locatie, lastig te vinden. 

“Gezocht wordt naar mogelijkheden waarop 

ook slechts een deel van de regels op een 

locatie uit het tijdelijk deel kan komen te 

vervallen. Op die manier kan fasegewijs, per 

deel van de regels (bijvoorbeeld over een 

bepaald thema), het tijdelijk deel vervallen en 

het nieuwe deel van het omgevingsplan wor-

den gevuld. Bij het stellen van regels in het 

nieuwe deel van het omgevingsplan, moet er 

in dat geval wel voor opgepast worden dat er 

geen regelconflicten ontstaan tussen de nieu-

we regels en de regels die nog blijven gelden 

in het tijdelijk deel van het omgevingsplan. 

Maatwerkregels

Nieuw is tot slot dat in het Besluit bouwwerken 

leefomgeving (Bbl) is opgenomen dat 

gemeenten in hun omgevingsplan op enkele 

onderwerpen met maatwerkregels, strengere 

eisen kunnen stellen aan bouwactiviteiten. 

Rademaker: “Bijvoorbeeld voor de energie-

prestatie en de milieuprestatie van bouw-

materialen. Ook kan een gemeente met maat-

werkregels de bruikbaarheidseisen voor 

woningen versoepelen. Gemeenten kunnen dat 

locatiespecifi ek regelen. Dit vanwege het uit-

gangspunt Decentraal, tenzij. Dat geldt ook 

voor in het Besluit activiteiten leefomgeving 

(Bal) aangewezen milieubelastende activitei-

ten. Bijvoorbeeld regels over geur en geluid. 

Die decentrale regels in het omgevingsplan zijn 

dan maatwerkregels op grond van het Bal.”

In eerste instantie bevat een omgevingsplan een tijdelijk en een nieuw deel. Uiterlijk in 2029 moet er een 

 integraal omgevingsplan ontstaan, door de transitie van het tijdelijke deel naar het nieuwe deel.
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