


4-delige collegereeks voor OR-leden

• De Bedoeling

• De Werking

• De Kansen

• Aan de slag



Programma voor vandaag

• Welkom

• Start college

• Korte break

• Vervolg college

Ruimte voor vragen doorlopend via de chat

After-eventpagina volgt op de site van A&O fonds Gemeenten





Inhoud college: De Werking

• Inleiding
• Grote opgaven in turbulente tijden

• De Omgevingswet, het bouwwerk

• De kerninstrumenten van de Omgevingswet
• Oude wijn in nieuwe zakken?

• De beleidscyclus als onderlegger voor de inzet van het 
instrumentarium

• De Omgevingswet en het Klimaatakkoord: een eerste proeve

• Het Digitaal Stelsel Omgevingswet









De beleidscyclus

• De opbouw van de 
Omgevingswet volgt de 
beleidscyclus. Het biedt een 
structuur om de instrumenten 
van de Omgevingswet te 
ordenen.



Omgevingsvisie

• Integraal en strategisch van aard

• Structuurvisie versus omgevingsvisie: 
Whats new?

• De ambities uit de omgevingsvisie 
werken door in de programma’s, 
het omgevingsplan en 
vergunningverlening.

• Belangrijk onderdeel van de 
beleidscysclus!



Programma

• Uitvoeringsgericht en 
zelfbindend

• Verschillende soorten 
programma’s
• Verplicht programma

• Onverplicht programma

• Vrijwillig programma

• Programmatische aanpak

• Wat is nieuw?



Omgevingsplan
• Uitvoeringsgericht en juridisch 

bindend

• Functies: evenwichtige toedeling 
van functies aan locaties en andere 
regels die met het oog daarop nodig 
zijn (zijnde de regels uit 
bestemmingsplannen en 
gebiedsgerichte regels uit 
gemeentelijke verordeningen)

• Activiteiten: regels over activiteiten 
die gevolgen (kunnen) hebben voor 
de fysieke leefomgeving (algemene 
regels uit gemeentelijke 
verordeningen bijv. welstand, 
parkeren, APV, bouwverordening)



Algemene regels
• In het Besluit activiteiten leefomgeving 

(Bal) staan de algemene regels voor 
verschillende activiteiten.

• In het Besluit bouwwerken leefomgeving 
(Bbl) staan de algemene regels speciaal 
gericht op het bouwen, verbouwen, in 
stand houden gebruiken en slopen van 
bouwwerken.

• In het Omgevingsbesluit (Ob) staan 
algemene regels over procedures.

• In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) 
staan algemene regels die zich richten 
op overheden.

• In de Omgevingsregeling staan 
detailregels als uitwerking bij de 4 
AMvB’s.

• Algemene regels in:

• Omgevingsplan (gemeente)

• Provinciale verordening 

• Waterschapsverordening



Omgevingsvergunning en projectbesluiten

• Er zijn op rijksniveau voor zoveel 
mogelijk activiteiten algemene 
regels gemaakt. Daardoor heeft 
de initiatiefnemer van een 
activiteit niet meer altijd 
toestemming nodig. Dit beperkt 
de lastendruk.

• Een vergunning is alleen verplicht 
als:
• dit nodig is vanwege een 

internationaalrechtelijke verplichting
• algemene regels niet voldoende zijn 

om belangen af te wegen

• Reguliere procedure is de 
hoofdregel: 8 weken

• Let op: dit is vrij kort en daarbij 
dwangsom en beroep bij niet op 
tijd beslissen!



Toezicht en handhaving

• Toezichthouder:
• Aanwijzing toezichthouder: 

“ambtenaar”=“personen”

• Bevoegdheid tot binnentreden 
woning. Lijkt generiek, is 
geclausuleerd

• Omgevingsdiensten: 
beleidsneutrale overheveling 
naar Omgevingswet

• Handhaving
• Reparatoire sancties: last 

onder bestuursdwang en last 
onder dwangsom

• Bevoegdheid intrekken 
begunstigende beschikking

• Punitief: bestuurlijke boete
• Komt overeen met huidige 

bevoegdheden.

• Beperkte uitbreiding: bestuurlijke 
boete bij Brzo-milieufeiten en bij 
erfgoedovertredingen



Monitoring
• Bij monitoring verzamelen 

bestuursorganen gedurende 
langere tijd op systematische 
wijze gegevens over de fysieke 
leefomgeving of onderdelen 
daarvan.

• Om goede beslissingen te kunnen 
nemen, moeten overheden en 
initiatiefnemers beschikken over 
betrouwbare informatie over de 
toestand van de fysieke 
leefomgeving. 

• Het Besluit kwaliteit leefomgeving 
(Bkl) bevat regels voor monitoring.



Klimaatakkoord en de Omgevingswet

• Klimaatakkoord
• Regionale Energie Strategie

• Transitievisie warmte

• Uitvoeringsplannen

• Implementatie Omgevingswet

• Omgevingstafel

• Verbinden van opgaven





Klimaatakkoord en de beleidscyclus

TVW

UP
UP



•TVW 
onderdeel 

•Integraal

•Zelfbindend, 
strategisch

GOVI

•Detaillering 
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•Uitvoeringspl
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Programma
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Iteratief proces



Digitale ondersteuning: DSO
• Het DSO biedt het digitale loket 

(Omgevingsloket) waar initiatiefnemers, 
overheden en belanghebbenden snel 
kunnen zien wat is toegestaan in de 
fysieke leefomgeving.

• Het digitaal stelsel ondersteunt 
processen:

• Omgevingsdocumenten digitaal beschikbaar 
maken in de LVBB (landelijke voorziening 
bekendmaken en beschikbaar stellen)

• Toepasbare regels voor vragenbomen in het 
Omgevingsloket

• Vergunningaanvragen en meldingen 
ontvangen

• Samenwerken aan het behandelen van een 
verzoek



Hoe staat u ervoor?

OF



Meer info

• Alles over de Omgevingswet: Home - Aan de slag met de 
Omgevingswet

• Het Klimaatakkoord: Klimaatakkoord 

• Regionale Energie Strategie: Nationaal Programma 
Regionale Energiestrategie 

• Programma Aardgasvrije Wijken: Programma Aardgasvrije 
Wijken 

• En blijf vragen stellen, zoals via het VNG-forum

https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
https://www.klimaatakkoord.nl/
https://www.regionale-energiestrategie.nl/default.aspx
https://www.aardgasvrijewijken.nl/home/default.aspx
https://vng.nl/artikelen/vng-forum


Contactgegevens:

mr. A.Z.R.(Regina) Koning

Juridisch adviseur/eigenaar, Koning Bouw & Gebiedsontwikkeling

Website: www.koning-omgevingsjurist.nl
E-mail: azrkoning@koning-omgevingsjurist.nl
LinkedIn: www.linkedin.com/in/reginakoning

Voeg website of titel toe via Insert > Header & Footer
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