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Programma

• Doelstellingen Omgevingswet

• Wat verandert er? 

• Aandachtspunten

• Delegatiebesluit en adviesrecht 



Verbeterdoelen Omgevingswet



Hoe dan?



Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO)



Omgevingsvisie

• Eén strategische visie voor de gehele fysieke leefomgeving

• Samenhang tussen verschillende beleidsvelden: gezondheid 

(nieuw)

• Keuzes maken bij tegengestelde belangen: ruimte is immers 

schaars.



Omgevingsplan

• Bevat alle regels over de fysieke leefomgeving van de 

gemeente

• Per gemeente één omgevingsplan (uiterlijk in 2030)

• Evenwichtige toedeling van functies



Anders werken



Participatie

• Participatie is vormvrij

• Valt onder verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer

• Participatie bij Omgevingsvisie en Omgevingsplan -> gemeente 



Financiën

• Rijksbijdrage 2022 €150 miljoen (landelijk)

• Bodemtaken van provincie naar gemeente

• Samenwerking ketenpartners (VRR, GGD en DCMR) 

intensiever



Aandachtspunten



Verwachte raadsbesluiten 

2022

• Delegatie- en adviesrecht  (meer info hierna) 

• Milieu-legesverordening

• Verordening kwaliteit Vergunning, Toezicht en Handhaving

2023

• Participatiebeleid (Omgevingswet)

• Verordening fysieke leefomgeving

• Begroting: evt. aanpassen budget en bijdrage aan VRR,GGD en 

DCMR



Raadsvoorstel delegatiebesluit, adviesrecht 

en verplichte participatie, Omgevingswet

Besluitdocument

Delegatiebesluit (1 pagina)

Besluitdocument

Toepassing Adviesrecht en 

participatieplicht (2 pagina’s)

Toelichting

(12 pagina’s)



Nieuwe ontwikkelingen / projecten 
(afwijken van omgevingsplan)

• Indienen plan

• Participatie 
omgeving

• Principebesluit

• Uitwerken plan

• Afspraken over 
ontwikkeling

Informeel

(marktinitiatief)

Start wettelijke 
procedure om een 

plan juridisch 
mogelijk te maken.

Formeel

Voorstel heeft op deze 

fase betrekking



Nieuwe spelregels: Een omgevingsplan-
activiteit past niet in het omgevingsplan, 
wat nu?

2 Routes:

Route 1: Wijzigen van het omgevingsplan  bevoegdheid raad

Route 2: Via een omgevingsvergunning “BOPA”  bevoegdheid college

Van 26 weken naar in principe 8 weken!



Nieuwe spelregels: Een omgevingsplan-
activiteit past niet in het omgevingsplan, 
wat nu?

2 Routes:

Route 1: Wijzigen van het omgevingsplan  bevoegdheid raad

Route 2: Via een omgevingsvergunning “BOPA”  bevoegdheid college

Delegatiebesluit

Adviesrecht raad

Alleen bij aangewezen 

gevallen



Hoofdboodschap

1. Delegatiebesluit en adviesrecht verdelen 
beslissingsbevoegdheden tussen raad en college over 
de fysieke leefomgeving

2. Voorstel: Praktische en administratieve aanpassingen 
aan het omgevingsplan te delegeren aan het college 
(delegatiebesluit)

3. Voorstel: Het adviesrecht toepassen en participatie 
verplicht te stellen bij omgevingsvergunningen voor 
activiteiten/ontwikkelingen met een grote 
maatschappelijke impact



Vragen?


