
Samen sturen op een goede leefomgeving!

Waarom de
Omgevingswet
De Omgevingswet bundelt en moderniseert 26 losse, 
bestaande wetten in 1 wet voor de leefomgeving. 
Deze wet maakt het mogelijk om lokaal maatwerk te 
leveren voor plaatselijke uitdagingen in de omgeving. 
De Omgevingswet is ontstaan uit het programma 
van het ministerie BZK Eenvoudig Beter. Het doel is 
de wet- en regelgeving voor de fysieke leefomgeving 
eenvoudiger en daarmee beter te maken. Beter in 
de zin dat beleid en regelgeving inzichtelijker en 
begrijpelijker wordt. Maar ook dat we processen 
en procedures sneller kunnen doorlopen. 
De Omgevingswet zorgt ervoor dat de inrichting 
en het gebruik van de fysieke leefomgeving beter, 
veiliger, gezonder en makkelijker wordt. 

Wanneer gaat de 
Omgevingswet in? 
Deze wet geldt voor alle gemeenten en gaat op 
1 juli 2022 in. We hebben t/m 2030 de tijd om alle 
kerninstrumenten op basis van de nieuwe wet 
in te voeren. Natuurlijk proberen we de wet zo 
spoedig mogelijk zonder overlast in te voeren.

‘De Omgevingswet 
is een grote opgave 
voor overheden én 

samenleving’

Waarom is de 
Omgevingswet 
een grote opgave?
De Omgevingswet is een veranderopgave. Dit vraagt om 
een andere manier van samenwerking. Het betekent een 
cultuuromslag. Hierbij stellen we de inwoner centraal. 
We maken informatie op een eenvoudige, open en 
transparante manier beschikbaar. Daarnaast zorgen we 
voor eenvoud in beleid en regelgeving. We verbeteren 
continue en maken optimaal gebruik van de digitale 
mogelijkheden. We zijn dus druk aan de slag op het 
gebied van digitalisering. Drie aparte systemen gaan 
op in één nieuw systeem; het landelijke DSO-systeem. 
Hiermee maken we het gemakkelijker voor onze inwoners, 
bedrijven en andere initiatiefnemers. 

Ambities: wat willen we ermee bereiken? 
Er zijn vier kerninstrumenten in de Omgevingswet 
en drie belangrijke thema’s. We gebruiken deze 
om de Omgevingswet uit te voeren in de praktijk. 
(zie figuur hiernaast). We willen samen met 
anderen werken aan een goede leefomgeving. 
De kerninstrumenten zorgen samen voor de 
realisatie van een goede fysieke leefomgeving. 
De drie thema’s zijn hierbij de randvoorwaarden. 
Door vroegtijdige participatie, samen te handelen 
en dat voor iedereen dezelfde informatie 
beschikbaar is. De Omgevingswet gaat uit 
van vertrouwen. Vertrouwen tussen inwoners, 
bedrijfsleven en overheden. Vertrouwen op basis 
van openheid, transparantie en gelijkwaardigheid 
in handelen (voorbeeld Bossche Zomer).

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen 
vanaf 1 juli 2022?

1. Loket

1 loket voor inwoners en bedrijven: willen 
inwoners of bedrijven vanaf 1 juli 2022 een 
project of activiteit starten? Dan nog maar één 
vergunning (digitaal) aanvragen bij 1 loket. 
De belangen van omwonenden/betrokkenen 
moeten worden meegenomen door participatie. 
De wet zegt dat er participatie moet plaats-
vinden, alleen niet hoe dat moet. Dit geeft 
ons de ruimte om hiervoor als gemeente een 
eigen aanpak te ontwikkelen. Bij een grote 
vergunningsaanvraag kan de initiatiefnemer 
te maken krijgen met (wettelijk) verplichte 
participatie.

2. Afhandelingstermijn

Vergunningaanvragen die op dit moment een 
afhandelingstermijn kennen van 26 weken gaan 
in de meeste gevallen terug naar een termijn 
van 8 weken.

3. Overzichtelijkheid

Duidelijkere regelgeving voor inwoners door 
opschoning, eenvoudigere en begrijpelijkere taal 
en minder tegenstrijdigheden door de regels op 
elkaar af te stemmen.



Samen sturen op een goede leefomgeving!
Wat gaan we aankomend jaar concreet opleveren?

Spoor A | Omgevingsvisie
2021 18 mei

Discussienotitie
Koersdeel

7 december

RIB stavaza O-visie

Spoor B | (Omgevings)programma
2021 13 juli

Pilot omgevingswaarden
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ontwerp bestemmingsplan
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Pilot omgevingswaarden
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bestemmingsplan
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Spoor D | Omgevingsvergunning
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Jaar 2021

Spoor A | Omgevingsvisie 

In de omgevingsvisie legt de gemeente haar ambities 
en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor 
de lange termijn vast. 

De drie onderdelen van de visie (koersdeel, thematisch beleid 
en gebiedsvisies) worden klaargezet om eind 2022 door de 
nieuwe raad uiterlijk eind 2024 in onderlinge samenhang te 
kunnen worden vastgesteld. In 2021 liggen een Discussienotitie 
Koersdeel en RIB stand van zaken omgevingsvisie voor. 
De Discussienotitie Koersdeel vormt de ruimtelijke vertaling 
van het ‘Toekomstperspectief 2035’. In de RIB stand van zaken 
omgevingsvisie informeren wij u over de stand van zaken bij 
Thematisch beleid en bij Participatie Gebiedsvisies. 

Spoor B | (Omgevings)programma

Een programma is een uitvoeringsparagraaf van het 
beleid van de omgevingsvisie naar gebieden of thema’s.

Met het kerninstrument (omgevings)programma heeft u 
al kennis kunnen maken bij het raadsvoorstel Duurzame 
Polder dit najaar. In veel gevallen is de toepassing van dit 
kerninstrument een vrije keuze. Dit ligt anders bij het in het 
omgevingsplan toepassen van omgevingswaarden zoals 
bijvoorbeeld voor geluidshinder. Bij overschrijding van een  
omgevingswaarde ontstaat een verplicht programma. Belangrijk 
dus om meer ervaring op te doen met het toepassen van 
omgevingswaarden. Deze mogelijkheid om vrijblijvend te leren 
is gevonden in een gebiedsontwikkeling in De Groote Wielen.

Spoor C | Omgevingsplan

Het omgevingsplan bevat alle regels over de fysieke 
leefomgeving.

Het omgevingsplan vervangt alle bestemmingsplannen, 
de te decentraliseren rijksregels en de verordeningen voor 
de fysieke leefomgeving. Per 1 juli 2022 gaan alle huidige 
regels ‘van rechtswege’ over in het nieuwe omgevingsplan. 
Daarna gaan we stap voor stap, per gebied, zorgen dat 
voor heel het gemeentelijk grondgebied het omgevingsplan 
voldoet aan de (vormgeving- en inrichtings)vereisten van 
de Omgevingswet. Hier hebben we 8 jaar de tijd voor. 
In 2021 informeren we via 2 raadsbrieven over de 
voorbereidingen voor dit proces.

Spoor D | Omgevingsvergunning 

Een omgevingsvergunning is een vergunning om te 
bouwen, verbouwen of iets anderszins aan de fysieke 
leefomgeving te veranderen en/of een vergunning voor 
bedrijfsactiviteiten die mogelijke hinder voor mens en 
milieu zullen veroorzaken. 

De omgevingsvergunning bestaat nu al onder de huidige 
wetgeving. Veranderingen per 1 juli 2022 zitten niet 
zo zeer in de vergunning zelf, maar wel in het proces van 
vergunningverlening als het initiatief niet binnen de regels 
past. Bij deze gevallen is het (advies)recht van de raad van 
belang. Verder kunt u aangeven wanneer het de aanvrager 
verplicht wordt de omgeving te betrekken bij de voorgestane 
ontwikkeling (participeren). Voor beide onderwerpen leggen 
wij een raadsvoorstel aan u voor ter vaststelling. 
Ook voor de onderwerpen leges en de nieuwe commissie 
Omgevingskwaliteit zullen wij raadsvoorstellen voorbereiden 
en aan u ter vaststelling voorleggen.1Een omgevingswaarde legt de kwaliteit vast, die een gemeente voor de fysieke leefomgeving wil bereiken. Een omgevingswaarde normeert de (totale) omgevingskwaliteit op een plaats in het land of in een gebied.


