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De Omgevingswet 

 • waarom een Omgevingswet? 

 • kernbegrippen 

 • instrumentarium 

 • digitalisering 

 • betekenis voor gemeente 

 • vervolg 

 



Doel: 
Eenvoudig beter 
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Doel volgens de wet 
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.  



De Omgevingswet 

 • Kernbegrippen 

  - Fysieke leefomgeving  

  - Omgevingswaarden  

     (Bestuurlijke afwegingsruimte) 

 



Fysieke leefomgeving 
 

 Artikel 1.2 (fysieke leefomgeving)  

1. Deze wet gaat over: 

a. de fysieke leefomgeving, en 

b. activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving.  

 

2. De fysieke leefomgeving omvat in ieder geval: 

a. bouwwerken, 

b. infrastructuur, 

c.            watersystemen, 

d.            water,  

e.            bodem, 

f.             lucht, 

g.            landschappen, 

h.            natuur, 

i.             cultureel erfgoed, 

j.             werelderfgoed.  

 

3. Als gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden in ieder geval aangemerkt gevolgen die kunnen voortvloeien uit: 

a. het wijzigen van onderdelen van de fysieke leefomgeving of het gebruik daarvan, 

b. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 

c. activiteiten waardoor emissies, hinder of risico’s worden veroorzaakt, 

d. het nalaten van activiteiten.  

 

4. Als gevolgen voor de fysieke leefomgeving worden ook aangemerkt gevolgen voor de mens, voor zover deze wordt of kan worden 

beïnvloed door of via onderdelen van de fysieke leefomgeving.  



 

de fysieke leefomgeving = in ieder geval: 
a. bouwwerken, 

b. infrastructuur, 

c. watersystemen, 

d. water,  

e. bodem, 

f. lucht, 

g. landschappen, 

h. natuur, 

i. cultureel erfgoed, 

j. werelderfgoed.  

en wat nog meer? 



activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben 
voor de fysieke leefomgeving = in ieder geval door: 

a. het wijzigen van onderdelen van de fysieke 
leefomgeving of het gebruik daarvan, 

b. het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, 

c. activiteiten waardoor emissies, hinder of risico’s 
worden veroorzaakt, 

d. het nalaten (!) 

       van activiteiten.  
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Omgevingswaarde(n) 
• wat is het? 

- gewenste kwaliteit 

- toegestane belasting/niveau 

 

• monitoring 

-    programma 



= bestuurlijke afwegingsruimte 

• verplichte en optionele omgevingswaarden 

• bandbreedtes in plaats van grenswaarde 

• gebiedsspecifiek beleid 



De Omgevingswet 
• Instrumentarium 

   



Omgevingsvisie 



Programma 



Regels Gemeente: Omgevingsplan 



Regels Provincie en Waterschap:  
De Omgevingsverordening 



Regels: Rijk 4 AMVB’s 
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Regels: Rijk 4 AMVB’s 



Omgevingsvergunning 



Projectbesluit 



De Omgevingswet 

 • Digitalisering 

  -Laan van de leefomgeving 



Laan van de leefomgeving 



Laan van de leefomgeving 
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De Omgevingswet 

• Wat betekent dit voor gemeente? 



Zes thema’s 

• Organisatie 

• Bestuurlijke rol 

• Beleid en regelgeving 

• Participatie  

• Regionale samenwerking 

• Digitaliseringsopgave 



Organisatie 
• Omgevingswet: 

₋ nog integraler werken / werkprocessen 
₋ intensiever afstemming met verlengd lokaal bestuur zoals GGD, 

veiligheidsregio, omgevingsdienst  

₋ meer samenwerking met maatschappelijk middenveld zoals 
zorginstellingen, corporaties en brancheorganisaties 

₋ extra interactie tussen bevoegde overheden zoals rijk, provincie, 
buurgemeenten en waterschappen 

₋ meer nadruk op participatie vooraf  
₋ verantwoordelijkheid initiatiefnemer 

  

• Denken in doelen i.p.v. regels. 
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Bestuurlijke rol 
• Meer bestuurlijke afwegingsruimte 

₋ ambitie t.a.v. benutten van de mogelijkheden 
₋ minimaal, alleen waar het moet 

₋ maximaal, overal waar ruimte ligt 

= prijskaartje (ambitieschaar) 

 

₋ omgevingswaarden 

₋ wijze van regelen 

₋ participatiegraad 
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Beleid en regelgeving 
• Integraal beleid 

 -welke regels vallen onder fysieke leefomgeving 

 -actueel beleid 

 -afwegingsruimte 

• Minder en duidelijkere regels 

 -kunst van het simpel regelen of niet regelen 

 -doelregelgeving 

• Snellere en voorspelbare procedures & dienstverlening 

 -afwijkingen, onder welke voorwaarden  

 -werkprocessen 



Participatie 
• Betrokkenheid van inwoners , instellingen en ondernemers 

 -vertrouwen in en van samenleving 

 -vroegtijdig door initiatiefnemer 

 -conflicterende belangen 

 

• Participatieruimte (vgl. RSV) – rol overheid 

 -moeten  initiëren 

 -willen  regisseren 

 -kunnen  faciliteren 

 -voorkomen controleren 



Regionale samenwerking 

• Toekomstvisie Leidse regio 2027.  

• Regionale Agenda Omgevingsvisie.  

• Servicepunt71 en ‘VRIS’ (Versterken Regionale I-
samenwerking). Oppakken digitaliseringsopgave. 

• Ambtelijk zoeken de gemeentelijke organisaties 
elkaar al op. 

• Samen optrekken bij “grens overstijgende” 
Omgevingswaarden? 

 



Digitalisering 
• Digitaliseringsopgave 

 -complex 

 -op tijd op orde hebben 

  

 



Vervolg 
• Plan van aanpak 

₋ veel nog onduidelijk 
₋ korte termijn, inventarisaties 

₋ langere termijn, nog nader uitwerken    
  

• Raad 

₋ middelen voor inventarisatie, transitie,   
implementatie en uitvoering 

₋ in gesprek over ambitieniveau bestuurlijke 
afwegingsmogelijkheden (en dus instrumenten) in 
bijv. raadswerkgroep 
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