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De Omgevingswet. 
Bent u al op de 
hoogte?

Er zijn grote veranderingen aanstaande 

op het gebied van het omgevingsrecht. 

Circa 26 wetten op het gebied van het 

omgevingsrecht worden gebundeld in 

één wet: de Omgevingswet. Het welbe-

kende bestemmingsplan verdwijnt en 

wordt vervangen door een omgevings-

plan. Gemeenten zijn al bezig met de 

eerste voorbereidingen. Alle reden dus 

om eens stil te staan bij de vraag wat u te 

wachten staat.

Het omgevingsrecht is de laatste jaren zeker 

geen rustig bezit. Grote wetgevingsoperaties 

als de Wet algemene bepalingen omge-

vingsrecht (Wabo) en de Crisis- en herstel-

wet (Chw) zijn binnen korte tijd de revue 

gepasseerd. Nu wordt de Omgevingswet 

ingevoerd, naar verwachting in 2018. Deze 

wet, die op 26 april jl. is gepubliceerd in het 

Staatsblad (Stb. 2016, 156) zal het gehele 

spectrum van het omgevingsrecht ingrijpend 

wijzigen. 

De Omgevingswet

Het huidige omgevingsrecht is versnipperd 

en verdeeld over veel wetten. Zo zijn er 

aparte wetten voor bijvoorbeeld bouwen, 

ruimtelijke ordening, waterbeheer, monu-

mentenzorg, bodem, geluid,  milieu etc. De 

Omgevingswet bundelt de gebiedsgerichte 

onderdelen van de huidige wetten in één 

wet, met één samenhangend stelsel van 

planning, besluitvorming en procedures. De 

fysieke leefomgeving staat hierbij centraal.

De Omgevingswet moet het voor initiatief-

nemers eenvoudiger maken te weten wat 

kan en mag. Uitgangspunt van de wet is 

dat zo veel mogelijk wordt volstaan met het 

stellen van algemene regels  voor activitei-

ten. Dat voorkomt dat burgers en bedrijven 

steeds toestemming moeten vragen aan 

de overheid. Hiermee kunnen tijdrovende 

en dure vergunningprocedures worden 

voorkomen. 

Algemene regels zijn niet altijd toereikend. 

Soms is voor een activiteit ook het verle-

nen van toestemming vooraf vereist. De 

omgevingsvergunning keert dan ook terug in 

de Omgevingswet. Hierbij geldt als uit-

gangspunt: één loket, één bevoegd gezag en 

één besluit. De initiatiefnemer bepaalt zelf 

voor welke activiteiten hij een vergunning 

aanvraagt en wanneer hij dat doet. 

Het omgevingsplan

Met de komst van de Omgevingswet 

verdwijnt het vertrouwde bestemmingsplan. 

De gemeenteraad is dan verplicht voor 

het gehele grondgebied van de gemeente 

één omgevingsplan vast te stellen.  Naar 

schatting 50.000 bestemmingsplannen 

worden circa 400 omgevingsplannen. De 

reikwijdte van het omgevingsplan zal zich 

niet meer beperken tot een goede ruimtelijke 

ordening. Het omgevingsplan bevat regels 

over de fysieke leefomgeving. Belangrijk 

verschil met de huidige situatie is dat regels 

die nu in gemeentelijke verordeningen staan 

met gevolgen voor de fysieke leefomgeving 

(bijvoorbeeld de ligplaats- of kapverorde-

ning) straks in het omgevingsplan moeten 

worden opgenomen.

U vraagt zich wellicht af wat er op het 

moment van inwerkingtreding van de 

Omgevingswet gebeurt met de bestaande 

bestemmingsplannen. In het overgangsrecht 

zal worden geregeld dat alle bestaande 

bestemmingsplannen in een gemeente 

worden aangemerkt als onderdeel van één 

omgevingsplan. Bij de inwerkingtreding van 

de Omgevingswet beschikken gemeenten 

dus al over een omgevingsplan.

Inwerkingtreding

De inwerkingtreding  van de Omgevingswet 

is nu voorzien voor eind 2018. Het tijdstip 

van invoering is nog onzeker, omdat een 

belangrijk deel van de wet- en regelgeving 

nog in voorbereiding is. De uitvoeringsregel-

geving wordt opgenomen in vier algemene 

maatregelen van bestuur (AMvB’s). Het is de 

bedoeling dat 120 bestaande AMvB’s in deze 

vier nieuwe AMvB’s worden geïntegreerd. 

Deze AMvB’s zijn essentieel, zij bepalen 

grotendeels de concrete inhoud van het 

omgevingsrecht.  Naar verwachting gaan 

ze op 1 juli 2016 in openbare consultatie. 

Daarnaast zijn er nog aanvullingswetten op 

het gebied van bodem, natuur, grondeigen-

dom en geluid in voorbereiding. 

Cultuuromslag

De invoering van de Omgevingswet is dus 

een belangrijke ontwikkeling, ook omdat 

hiermee op een cultuurverandering wordt 

ingezet: van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’. Voor 

een ieder die in de toekomst wil (ver)bou-

wen, een bedrijf wil oprichten of bijvoorbeeld 

wil overgaan tot transformatie van bestaand 

vastgoed is het belangrijk te weten dat deze 

ingrijpende wijziging ophanden is.
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 Uw training of vergadering 
 in het hart van Hengelo 

more than welcome

Hampshire Hotel – City Hengelo ligt in het 
centrum van Hengelo en is gemakkelijk te 
bereiken per openbaar vervoer en auto. 

Met persoonlijk service door ons kleinschalige 
karakter zijn we ervan overtuigd u meer-
waarde kunnen bieden en u volledig kunnen 
ontzorgen. 

Bent u op zoek naar een locatie voor een grote 
bijeenkomst, ook dan kunnen we u een 
passend voorstel doen. 

• Gratis Wi-Fi
• 4- tot 32-uurs arrangementen
• 5 zalen met veel daglicht
• Eigen bar/restaurant
• Parkeren tegenover het hotel
• 100 ruime moderne kamers

Meer informatie of reserveren
Via tel.: 074 851 68 00 of vraag online uw off erte 
aan www.hampshire-hotels.com/hengelo

per persoon
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