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Omgevingswet:  
waar staan we nu?
De Omgevingswet en de vier onderliggende amvb’s staan inmiddels allemaal in het 

Staatsblad. Toch worden daar op onderdelen nog ingrijpende aanvullingen op en 

wijzigingen in aangebracht door de invoerings- en aanvullingswetgeving. Maar ook dat 

wetgevingsproces ligt op koers. Bert Rademaker, beleidscoördinator bij het ministerie van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en werkzaam aan de totstandkoming 

van het nieuwe stelsel van de Omgevingswet, presenteerde op het jaarcongres een 

tussenstand van het wetgevingsproces. 

Tekst Frank de Groot en Bert Rademaker

D
e invoeringswet en de vier aanvul-

lingswetten (die betrekking hebben 

op de inpassing van de regelgeving 

over bodem, geluid, natuur en 

grondeigendom) zijn aangenomen door de 

Tweede Kamer en zijn inmiddels in behande-

ling bij de Eerste Kamer. De regelgeving op 

wetsniveau is daarmee inmiddels tamelijk sta-

biel. Omdat de zaal voor een belangrijk deel 

gevuld was met vergunningverleners op het 

terrein van het bouw- en woningtoezicht, 

maakte Bert Rademaker in vogelvlucht de ba-

lans op in voor die doelgroep belangrijke on-

derwerpen over de omgevingsvergunning. 

Vergunningenstelsel

Eerst maakte hij duidelijk dat het vergunnin-

genstelsel, zoals dat momenteel onder de 

Wabo functioneert, terecht komt in hoofdstuk 5 

van de Omgevingswet. Veel daarin blijft herken-

baar, omdat een vergunningenstelsel nou een-

maal werkt op basis van een verbodsbepaling 

waarmee wordt bepaald dat activiteiten zonder 

vergunning niet mogen worden uitgevoerd. 

Voor elke activiteit is een aparte set beoorde-

lingsregels gegeven. Deze zijn per activiteit uit-

gewerkt in het Besluit kwaliteit leefomgeving. 

Het aantal vergunningplichtige activiteiten is 

ten opzichte van de Wabo wel uitgebreid. Dat 

komt omdat bijvoorbeeld de Ontgrondingen-

wet, Waterwet en de Wet natuurbescherming 

ook in het stelsel van de Omgevingswet wor-

den geïntegreerd. Een gevolg daarvan is dat er 

meer bestuursorganen betrokken zullen zijn 

bij de vergunningverlening. Het zal dus voor-

komen dat andere bestuursorganen bevoegd 

gezag zijn, die nu nog geen rol vervullen bij de 

omgevingsvergunning in de Wabo. 

Een wijziging is ook dat alle vergunningplichti-

ge activiteiten een naam hebben gekregen. De 

bouwactiviteit lijkt daarbij een oude bekende, 

maar de invulling daarvan is wel gewijzigd. De 

vergunningplichtige bouwactiviteit heeft alleen 

nog maar betrekking op een preventieve toets 

aan de regels voor technische bouwkwaliteit uit 

het Besluit bouwwerken leefomgeving (dat de 

opvolger is van het huidige Bouwbesluit). Een 

preventieve toets aan de gemeentelijke regel-

geving voor bouwwerken, die straks in het om-

gevingsplan is opgenomen, vindt plaats bij de 

vergunningplicht voor het bouwen die op grond 

van het omgevingsplan is ingesteld. 

Activiteiten die vergunningplichtig zijn op 

grond van het omgevingsplan worden aange-

duid met de term omgevingsplanactiviteit. Fi-

guren als de rijksmonumentenactiviteit, de 

natura-2000-activiteit (bekend van de huidige 

PAS-problematiek) en de flora- en fauna-activi-

teit zijn wel vertrouwd. Daarnaast zijn in het 

stelsel van de omgevingsvergunning ook ech-

te nieuwkomers te vinden, zoals de beperkin-

gengebiedactiviteit, de stortingsactiviteit op 

zee, de ontgrondingenactiviteit, de jachtge-

weeractiviteit en de valkeniersactiviteit.

Procedure vergunningverlening

De procedure voor het verlenen van een omge-

vingsvergunning blijft in hoofdlijnen gelijk. De 

reguliere procedure, die als hoofdregel geldt, 

heeft een beslistermijn van acht weken, die 

eenmalig met zes weken kan worden verlengd. 

Als er sprake is van een instemmingsrecht, 

waarbij het besluit omtrent het verlenen van de 

vergunning alleen kan worden genomen als van 

een ander bestuursorgaan een instemming no-

dig is, geldt in plaats van acht weken een stan-

daard termijn van twaalf weken (die ook weer 

eenmalig met zes weken kan worden verlengd). 

De vergunning van rechtswege verdwijnt. Bij 

het overschrijden van de beslistermijn gaat in 

alle gevallen de regeling van dwangsom bij niet 

tijdig beslissen uit de Algemene wet bestuurs-

recht gelden. De uitgebreide procedure uit af-

deling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 

wordt slechts beperkt voorgeschreven. 

Bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 

(waarbij vergunning is gevraagd voor het bui-
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tenplans afwijken van het omgevingsplan) ver-

dwijnt de lijst met zogenoemde ‘kruimelgeval-

len’ uit artikel 4 van bijlage II van het Besluit 

omgevingsrecht. Voor alle gevallen geldt 

straks de reguliere procedure, tenzij het een 

activiteit is waarvoor een milieueffectrapport 

moet worden gemaakt. Op verzoek van een 

aanvrager moet echter ook de uitgebreide pro-

cedure worden toegepast. Daarnaast kan met 

instemming van de aanvrager de uitgebreide 

procedure worden toegepast. 

Voor buitenplanse omgevingsplanactiviteiten 

kan de uitgebreide procedure ook zonder die 

instemming worden toegepast, mits het gaat 

om een activiteit met mogelijk aanzienlijke 

gevolgen voor de fysieke leefomgeving waar-

tegen naar verwachting verschillende belang-

hebbenden bedenkingen hebben. Voordat het 

bevoegd gezag hiertoe kan beslissen moet het 

eerst een zienswijze vragen aan de aanvrager.

De betrokkenheid van de gemeenteraad bij 

buitenplanse omgevingsplanactiviteiten wordt 

ook niet meer geregeld via de eerder genoem-

de lijst van kruimelgevallen. De gemeenteraad 

krijgt een adviesrecht voor door de raad zelf 

aangewezen gevallen. Als een activiteit hoort 

tot de door de raad aangewezen gevallen, 

moet het college van burgemeester en wet-

houders eerst advies vragen alvorens het be-

slist over de afwijking van het omgevingsplan. 

Het advies heeft een bindend karakter en 

moet worden gevolgd bij de toepassing van de 

beoordelingsregels voor de buitenplanse om-

gevingsplanactiviteit. Gedeputeerde staten 

hebben een advies- en instemmingsrecht bij 

buitenplanse omgevingsplanactiviteiten. Ook 

hier wordt gewerkt met door gedeputeerde 

staten aangewezen categorieën van gevallen. 

Het advies- en instemmingsrecht geldt alleen 

voor die aangewezen gevallen.

Participatie

Ook ging Bert Rademaker in op het onderwerp 

participatie bij de omgevingsvergunningverle-

ning. Elke aanvraag om vergunning moet infor-

matie bevatten over wat is ondernomen om 

derden en omwonenden bij de aanvraag te 

betrekken. Daarbij is het ook toegestaan dat 

wordt vermeld dat er niets is gedaan om om-

wonenden te betrekken. Daar kunnen overi-

gens best gerechtvaardigde redenen aan ten 

grondslag liggen, zoals de beperkte aard en 

omvang van een activiteit (bijvoorbeeld bij 

bouwkundige ingrepen die alleen inpandig 

plaatsvinden). Als er niets aan participatie is 

gedaan, kan dat reden zijn voor het bevoegd 

gezag om zo nodig zelf op dat punt mogelijk-

heden in te bouwen in de procedure. 

Bij amendement is aan de Omgevingswet toe-

gevoegd dat de gemeenteraad gevallen van 

buitenplanse omgevingsplanactiviteiten kan 

aanwijzen waarbij het wel verplicht is alvorens 

de aanvraag in te dienen participatiemogelijk-

heden te bieden aan omwonenden. Rademaker 

geeft op dat punt een waarschuwing. “Wie wel 

eens een uitzending van de rijdende rechter be-

kijkt, begrijpt wel waarom er soms niet van aan-

vragers verlangd kan worden dat zij hun buren 

moeten betrekken bij hun aanvraag.” De bood-

schap van Rademaker is in dat verband dus om 

niet te overvragen. Ook wees hij op een praktijk 

van zogenoemde ‘burenplanologie’, waarbij 

een gemeente slechts medewerking verleent 

als buren hebben aangegeven dat ze akkoord 

zijn. Hij verneemt steeds vaker dat gemeenten 

hier voor kiezen. Een dergelijke praktijk acht 

Rademaker in strijd met het recht omdat het 

miskent dat het bevoegd gezag met toepassing 

van de beoordelingsregels heeft te beslissen 

op ingekomen aanvragen. Je kunt die besluit-

vorming en de daarbij behorende verantwoor-

delijkheid niet afschuiven op omwonenden. 

Een dergelijke praktijk leidt ook gemakkelijk tot 

onacceptabele uitwassen. “Je zult maar naast 

een clubhuis van motorliefhebbers wonen, die 

even toestemming bij je komen ophalen.” Met 

die uitsmijter ronde Bert Rademaker zijn ver-

haal af en wenste iedereen veel succes met de 

komende periode van voorbereidingen op de 

komst van de Omgevingswet. ←


