
Omgevingswet
Stand van Zaken implementatie Leusden in 5 vragen



1: Wat is de 
Omgevingswet?
• Nieuwe wet ipv alle bestaande wetgeving Ruimtelijke ordening, bouw en milieu.

• Motto: “eenvoudig beter”

• Doel: 
Artikel 1.3 (maatschappelijke doelen van de wet) 

Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de 
bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang: 

a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede 
omgevingskwaliteit, en 

b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van 
maatschappelijke behoeften.

• “grootste stelselwijziging ooit”; “Cultuuromslag”; 



4 Verbeterdoelen



1: meer
afwegingsruimte



2: Meer inzicht



3: Snellere procedures

• Mogelijkheid om regels af te schaffen

• Veel meer procedures in 8 weken ipv 26

• Van meerdere naar 1 enkele vergunningprocedure (soms)

• Mogelijkheid om omgevingsplan snel aan te passen (afhankelijk van 
keuzes raad over proces en mandaat)



4: Integrale benadering



2: Wat gaat er 
veranderen?



Digitaal Stelsel Omgevingswet
• Vervangt en integreert omgevingsloket.nl, ruimtelijkeplannen.nl e.d.
• Op hoog ambitieniveau gestart
• Veel vertraging
• Zorg voor onbeheersbaarheid
• Downgrading eisen, simpeler en meer in aansluiting op bestaande 

systemen
• Nog steeds regelmatig uitstel, achilleshiel van de nieuwe wet
• Leusden heeft basis op orde: borging kwaliteit gegevens; zaaksysteem
• Leusden wacht af op landelijke ontwikkelingen



Van wirwar aan regels naar alles in één…
de Belemmeringenwet Privaatrecht, de Crisis- en herstelwet, de Interimwet stad-en-milieu-benadering, de 

ontgrondingenwet, de Planwet verkeer en vervoer, de Spoedwet wegverbreding, de Tracéwet, de Wet algemene

bepalingen omgevingsrecht, de Wet ammoniak en veehouderij, de Wet geurhinder en veehouderij, de Wet 

hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden, de Wet inzake de luchtverontreiniging en de Wet 

ruimtelijke ordening. de Waterwet, behalve de regelingen voor het deltaprogramma en het financiële hoofdstuk; 

de Woningwet: bouwregelgeving; de Wet milieubeheer: regelgeving over plaatsgebonden activiteiten; de 

Monumentenwet 1988: vergunning archeologische rijksmonumenten, beschermde stads- en dorpsgezichten en

archeologische monumentenzorg in bestemmingsplannen; de Wet beheer rijkswaterstaatswerken: vergunning; 

de Spoorwegwet en de Wet lokaal spoor: omgevingsregime; de Wet bereikbaarheid en mobiliteit: ruimtelijke 

doorwerking; de Wet luchtvaart: ruimtelijke beperkingen; de Mijnbouwwet: milieuregelgeving voor de exclusieve

economische zone en veiligheidszone; gedoogplichten uit diverse wetten.



Voor de gemeente:
• Omgevingsvisie
• Omgevingsprogramma
• Omgevingsplan
• Omgevingsvergunning



Altijd

Klaar

Nooit 

af!



Omgevingsplan

• Opvolger van bestemmingsplan

• Veel integraler

• Directer aan omgevingsvisie gekoppeld

• Nog veel uit te puzzelen over bijvoorbeeld wijziging/aanpassing

• Keuzes raad te maken (mandaat; participatie etc)

• Proefdraaien met bestemmingsplan verbrede reikwijdte (Chw-wet 17e

tranche)





De Bruidsschat
• Ca. 600 regels; nog niet vastgesteld! 

• Centraal  lokaal + waterschap

• Meer beleidsvrijheid 

• Meer verantwoordelijkheid

• Activiteiten met milieubelasting
• Horeca

• Recreatie

• Detailhandel

• Emissies
• Geluid, geur, trillingen

• Bouwen
• Grote delen bouwbesluit (EPC!)

• VNG filmpje Bruidsschat 
omgevingswet 3 van 6

https://youtu.be/jxqSfnn5nJ0


3: Wat is onze 
invoeringsstrategie?



Invoeringsstrategie

• Behouden & versterken 
Samenleving Voorop

• Behouden & versterken 
klantgericht, ja tenzij

• Versterken opgavegericht 
werken/beleidscyclus

• Van beleid op papier 
de bedoeling op het 
netvlies

• Doorleefd in hele 
organisatie

• Feedback
• Echt integraal
• Vraagt scherpe keuzes

• Alles in pilots, leren door 
te doen

kader

• Omgevingsvisie

• Omgevingsprogramma

kader
• Omgevingsplan

kader

• Vergunnningverlening

• Handhaving

Feedback

Feedback

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjHyvbHuanXAhVJ16QKHT9BADcQjRwIBw&url=https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33962-3.html&psig=AOvVaw3oyGwDK0fwXZDQIv7RdQ6Z&ust=1510040537989342


4: Waar staan we nu?

• Omgevingsvisie af, maar nog niet 100% omgevingswetproof, 
• Op zoek naar ruimte en tijd om om te vormen naar “permanent beta”
• Programma-uitwerking omgevingsvisie
• Starten met omgevingsplan (bestemmingsplan verbrede Reikwijdte; Chw-experiment)
• Vergunningverlening, toezicht en handhaving gestart:

• Basis op orde: beleid gemaakt, toezichthouder tevreden
• Voortzetten pilots burenakkoord; welstand
• Geleidelijke integratie beleid uitvoering
• Geleidelijke integratie secoraal beleid
• Geleidelijke integratie beleid andere overheden (RRV, Waterschap, provinciale OV)



5: Wat zijn de kosten en de risico’s?

• Implementatie: 
• procesmanagement, 
• communicatie, 
• scholing, training
• experimenten Chw-wet; 
• Krediet 2016 € 300.000 vooralsnog voldoende t/m2019. 

• Structurele fin. effecten door andere werkwijze: nog onbekend 
• Maatwerk meerwerk?
• Meer afstemmen-meer kosten?
• Minder ad-hoc, voorspelbaarder en sneller, dus efficiënter?
• Minder vergunningen minder leges?

• Kosten DSO: onbekend risico



Omgevingswet
Stand van Zaken implementatie Leusden in 5 antwoorden

Nog vragen?


