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 Omgevingsvisie Programma Omgevingsplan Omgevingsvergunning  

Wat gaat er 

wijzigen? 

Beschrijft de hoofdlijnen van de kwaliteit van 

de fysieke leefomgeving 

Bevat de hoofdlijnen van het voor de fysieke 

leefomgeving te voeren integrale beleid 

Bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen 

ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de 

bescherming en het behoud van het 

grondgebied 

Geen verplichte doorwerking van visies van 

hogere overheden 

Een programma kan doelstellingen bevatten 

voor 1 of meer aspecten van de fysieke 

leefomgeving. 

Gemeenten kunnen een programma opstellen 

waarin ze het gebiedsgerichte beleid voor 

een deelgebied uitwerken. 

Het programma bevat maatregelen voor 

bescherming, beheer, gebruik en 

ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. 

Deze maatregelen kunnen zowel juridisch als 

niet-juridisch van aard zijn 

Programma is zelfbindend. 

Raad stelt voor het gehele grondgebied één 

omgevingsplan vast waarin regels voor de 

fysieke leefomgeving worden opgenomen 

Toedeling van functies aan locaties. Ruimer 

dan het huidige bestemmen van gronden 

Activiteiten kunnen op 3 manieren geregeld 

worden: vergunningsplicht, meldingsplicht en 

vergunningvrij 

Ruimte voor open normen en geboden  

Beperkte uitvoerbaarheidseis 

Procedure verkort naar in beginsel 8 weken 

Verklaring van geen bedenkingen verdwijnt en 

wordt vervangen door: advies, bindend advies en 

instemming 

Onderscheid technische en ruimtelijke 

vergunning 

 

Vergunning van rechtswege vervalt 

Wat blijft 

ongewijzigd? 

Bindt alleen het bestuursorgaan 

Geen beroep mogelijk 

Raad blijft bevoegd gezag 

Sluit in grote lijnen aan bij huidige 

verplichting om 1 of meer structuurvisies op 

te stellen 

NVT. Het programma is een nieuw instrument 

op  

Raad blijft bevoegd gezag 

Omgevingsplan bestaat uit juridisch bindende 

regels 

Rechtsbescherming  

Kostenverhaalsafwegingen gelijk aan 

Grondexploitatiewet 

planMER-verplichting blijft bestaan 

B&W blijft bevoegd gezag 

Huidig model uit de WABO is het uitgangspunt 

Rechtsbescherming 

Verplichtingen Omgevingsvisie is niet vrijblijvend. Monitoring 

en evaluatie zijn onderdeel van de 

beleidscyclus 

Er geldt een motiveringsplichting over de 

betrokkenheid van burgers, bedrijven en 

maatschappelijke organisatie bij de tot 

standkoming van een omgevingsvisie 

Verplichting om programma vast te stellen 

bij dreigende overschrijding van 

omgevingswaarden 

Verplichting kan ook het gevolg zijn door EU-

regelgeving (KRW, geluid,  Natura 2000) 

Er geldt een motiveringsplichting over de 

betrokkenheid van burgers, bedrijven en 

maatschappelijke organisatie bij de tot 

standkoming van een programma 

Verplicht opnemen en uitsluiten van 

decentrale regels = verordeningen 

(driedeling: niet-kan-moet) 

Binnen 5 jaar moet een buitenplanse 

omgevingsplanactiviteit in een 

omgevingsplan zijn verwerkt 

Overnemen instructieregels 

(rijksomgevingswaarden) vanuit Bkl 

Overnemen Bruidsschat 

 

 

DSO moet voldoen aan basisniveau op 1-1-2021. 

Dit heeft ook tot gevolg dat werkprocessen ten 

aanzien van VTH aangepast moeten worden en 

wijzigingen in het legesmodel en delegatiebesluit 

moeten worden doorgevoerd 

De initiatiefnemer moet in de aanvraag voor een 

omgevingsvergunning aangeven of, en hoe, er 

overleg is geweest met belanghebbenden. 
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Er geldt een motiveringsplichting over de 

betrokkenheid van burgers, bedrijven en 

maatschappelijke organisatie bij de tot 

standkoming van een omgevingsplan 

Welke keuzes 

zijn mogelijk? 

 

Als leidraad 

voor conclusies 

aanbevelingen 

De sturingsfilosofie (reguleren, samenwerken 

of ondersteunen) is te bepalen door de 

gemeente 

Vrijwillig programma als uitwerking beleid 

voor onderdelen van de fysieke leefomgeving 

Mate van sturing is te bepalen door de 

gemeente 

Mogelijkheid om eigen omgevingswaarden op 

te nemen 

Mogelijkheid om strengere normen dan de 

rijksomgevingswaarden op te nemen 

Mogelijkheid om maatwerkregels aanvullend 

of in afwijking van het BAL en BBL op te 

nemen 

Tijdens de overgangsfase van 2021 tot 2029 

mogen de algemene regels uit de bruidsschat 

worden ingetrokken en gewijzigd  

Vragenbomen voor meest voorkomende 

activiteiten (toepasbare regels) 

Opstellen omgevingsverordening waar alle 

verordeningen of onderdelen van verordeningen 

over de fysieke leefomgeving samenkomen  

De gemeenteraad kan specifieke gevallen 

aanwijzen waarin participatie verplicht is. Dit 

kan alleen bij een omgevingsvergunning voor een 

buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarvoor 

het college van burgemeester en wethouders 

bevoegd gezag is. 

Wat moet 

wanneer gereed 

zijn? 

Wettelijk 

2024 Verplichte programma’s moeten op 1-1-2021 

gereed zijn  

2029, per 1-1-2021 geldt een omgevingsplan 

van rechtswege 

1-1-2021 


