
De Omgevingswet in bedrijf

op 1 januari 2023

https://www.vno-ncw.nl/standpunten/omgevingswet



• Wanneer treedt de Omgevingswet in werking?

• Hoeveel wetten en regels komen er?

• Wat is de aanleiding voor de Omgevingswet?

• Wat is de paradigmawisseling?

• Hoe wordt flexibiliteit bereikt?

• Hoe wordt versnelling bereikt?

Inhoud
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Wet ruimtelijke ordening

Wet milieubeheer,

Wabo

Wet natuurbescherming

Waterwet

Wet bodembescherming

Wet geluidhinder

Erfgoedwet (deels)

Belemmeringenwet Privaatrecht

Crisis- en herstelwet

Interimwet stad- en milieubenadering

Onteigeningswet

Ontgrondingenwet,

Planwet verkeer en vervoer

Spoedwet wegverbreding,

Tracéwet

Waterstaatswet 1900

Wegenwet

Wet ammoniak en veehouderij

Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Wet geurhinder en veehouderij

Wet herindeling wegenbeheer

Wet hygiëne en veiligheid

badinrichtingen en zwemgelegenheden

Wet inrichting landelijk gebied

Wet inzake de luchtverontreiniging

Wet voorkeursrecht gemeenten

Wrakkenwet

Woningwet (deels)

Bepalingen uit wetgeving voor energie,

mijnbouw, luchtvaart en spoorwegen die 

een rol spelen bij besluiten over 

ontwikkeling van de fysieke leefomgeving

26 wetten (4.700 artikelen)

60 AMvB’s

75 Ministeriële regelingen

50.000 bestemmingsplannen

1 Omgevingswet (470 artikelen)

4 AMvB’s

1 Omgevingsregeling

1 Omgevingsplan per gemeente
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• Huidige recht sluit niet aan op huidige en toekomstige 

ontwikkelingen: duurzaamheid, regionale verschillen, 

maatwerk bij concrete projecten en belang vroegtijdige 

participatie belanghebbenden bij projecten.

• Bedrijven worstelen met veel verschillende wetten met 

elk hun eigen procedures, plannen en regels. Dat 

belemmert integrale benadering en snelheid die nodig 

is voor grote opgaven op gebied van klimaat, energie 

en woningbouw.

• In geval van nationaal of provinciaal belang kunnen 

Rijk en provincie moeilijk regie nemen.

Aanleiding Omgevingswet
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• van bescherming van de fysieke leefomgeving via een 

werende benadering van activiteiten, naar continue zorg voor 

de fysieke leefomgeving en ruimte voor ontwikkeling.

• cultuurverandering en vertrouwen in initiatiefnemers.

• met het oog op duurzame ontwikkeling beschermen en 

benutten van fysieke leefomgeving. Meer aandacht voor 

gezondheid. Beleidsneutraal: geen verzwaring eisen.

• vier verbeterdoelen

Daarom een paradigmawisseling:
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• 385.000 bedrijven (van 400.000) moeten voldoen aan met 

hun branches afgestemde algemene milieuregels in het 

Besluit activiteiten leefomgeving of het omgevingsplan. 

Geen milieuvergunning.

• Specifieke zorgplichten voor bouwen, milieu en natuur 

voorkomen veel gedetailleerde voorschriften.

• Veel regels worden op rijksniveau geschrapt en mogen in het 

gemeentelijke omgevingsplan nog verder worden 

gedereguleerd, wat gemeenten van plan zijn.

Versnelling door algemene regels ipv vergunning
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Europees recht verplicht circa 15.000 bedrijven tot een 

omgevingsvergunning voor milieubelastende activiteiten.

• Eén integrale omgevingsvergunning voor bedrijfsactiviteiten.

• Alleen noodzakelijke gegevens bij aanvraag en hergebruik 

van 2 jaar oude onderzoeken. Vereenvoudiging omgevings-

recht maakt het gemakkelijker te weten wat nodig is.

• Participatie beoogt burgers te betrekken en beroeps-

procedures te voorkomen.

• Hoofdregel: reguliere voorbereidingsprocedure (8 wk) voor 

omgevingsvergunning in plaats van de uitgebreide (26 wk).

• Geen vergunning voor wijziging zonder significante effecten.

• Revisievergunning zorgt voor één actuele vergunning.

Versnelling als toch een vergunning nodig is


