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De omgevingswet 
veranderingen en gevolgen 



Wat wordt anders? 



Eén wet fysieke leefomgeving 

•  Wet vastgesteld door het Rijk:  grove contouren liggen vast 

•  Uitwerking in AMvB:  eind 2016 

•  Na  AMvB de gemeente  aan zet: Omgevingsvisie en Omgevingsplan  
 

•  Ander uitgangspunt:  meer bevoegdheden naar lokale overheden  

•  Overgangsperiode, bekend bij Invoeringswet   
 



Eén loket 

•  Eén loket voor alle aanvragen: een digitaal loket waarin initiatiefnemers alle aanvragen kunnen indienen die vergunningsplichtig zijn én de fysieke leefomgeving betreffen. Geen aparte 
aanvragen meer nodig bij HHD, provincies ed overheden moeten in ketens gaan samenwerken achter dat ene loket. Vraag aan Marnix/Derk: hoe zit dat nu? Want WABO toch ook al 
geintegreerde aanvraag? Maw: wat verandert er in die loketfunctie met de OW tov nu? Kapvergunningen toch ook geintegreeerd nu met bouwvergunning 

 Bij de invoering van de Wabo is al een begin gemaakt met één digitaal loket voor omgevingsvergunningen en een aantal meldingen.  Ingediende aanvragen en meldingen 
worden automatisch naar het juiste bevoegde gezag geleid. Voor de melding Activiteitenbesluit (de  zg. milieumelding) is nog wel een apart digitaal loket. Bij invoering van de 
Omgevingswet zal dit loket worden ondergebracht in dat ene  omgevingsloket.  

 Door nog meer onderwerpen in de Omgevingswet onder te brengen, zal in de meeste gevallen kunnen worden volstaan met één  aanvraag. De verschillende overheden/
uitvoeringsorganisaties zullen dus nog meer moeten samenwerken. De beweging die bij de  invoering van de Wabo is ingezet, wordt dus verder doorgezet. 
 
•  Een loket ook waar initiatiefnemers in de toekomst met één druk op ed knop kunnen zien wat wel en wat niet is toegestaan op een bepaalde locatie: transparante overheid. Waarom 

zolang? Hoe gata de tussenperiode? Wat merkt  de 
•  Bij de start van de Omgevingswet wordt het huidige niveau van dienstverlening doorgezet. Daarvoor zal Ruimtelijkeplannen.nl worden ondergebracht in het omgevingsloket. Om gegevens 

(luchtkwaliteit, geluid, grondgegevens, etc.) over de fysieke leefomgeving landelijke inzichtelijk te kunnen maken, moeten nog veel stappen worden gezet standaardisering (en ook 
digitalisering) van die gegevens. Verder moet goed worden nagedacht over de manier waarop wordt verzekerd dat de gegevens die inzichtelijk worden gemaakt, ook betrouwbaar zijn. Dat 
vraagt afstemming op landelijk niveau tussen Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s. Dat kost tijd, zal stap voor stap gebeuren en niet voor alle 
gegevens te gelijk. Het is een ontwikkeltraject. In de tussenperiode zal de bestaande praktijk blijven bestaan voor die onderdelen die nog niet ontwikkeld zijn. 

 

 
•  Alle aanvragen die vergunning plichtig zijn én fysieke omgeving 

betreffen 

•  In gang gezet met invoering Wabo 

•  Achter loket besluiten overheden samen in ketens 
 
•  Uiteindelijk met één druk op de knop alle info locatie:  transparant 

•  Grote operatie standaardisering:  gefaseerde invoering 



Brede Participatie 

•  Rijk: initiatiefnemers betrekken vroegtijdig omgeving en werken samen 
met andere initiatiefnemers om kwaliteit leefomgeving  te verbeteren 

•  Gemeente kan bepalen hoe 

•  Brede participatie voorkant : snellere en betere besluiten  

•  Rechtsbescherming blijft in stand 



Wat doet Delft? 

•  Verkenning 

•  Concept visie met uitgangspunten 

•  Delen met partners en de stad 

•  Uitgangspunten richting vervolgstappen:  
Ø  Instrumenten 
Ø  Het ene loket 

 



Concept visie en 
uitgangspunten 



 
 

Visie op de omgevingswet 2016-2020 
 
 
 



 
 
Hoe willen we werken?  

• We geven aandacht aan veranderende rollen voor alle partijen 

•  Informatie is beschikbaar, vindbaar en bruikbaar 

•  Kaders en regels, zo weinig en zo eenvoudig mogelijk 

• Doelgerichte handhaving achteraf  



 
 
Waar werken we naar toe? 

•  MEER ruimte voor burgers, instellingen en ondernemers, MEER durf en 
vertrouwen 

•  MEER mensen die zelfstandig en met elkaar oplossingen vinden 

•  SNELLER verloop, SNELLER helderheid 

•  DUURZAMERE oplossingen 

•  BETERE verbindingen en samenwerking in stad en regio 




