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Introductie project/programma 
- Concreet maken, bouwstenen leveren, behoefte 

- Met elkaar, elkaar versterken, gebruiken wat er is 

- Drie brillen 

- Omgevingsplan, kerninstrument Omgevingswet 

- Inhoud en proces, hoe kom je tot de juiste afwegingen en regels 

- 60% versies 



Introductie deel 2 
- Nieuw programma, alle reflectie en input is zeer welkom 

- Wat is volgens jullie nodig voor een succesvol programma? 

- Drie fasen 

- Waaraan bestaat in de praktijk behoefte, voldoen onze 
instrumenten? 

 



De Omgevingswet 
Nog even de kernpunten langs lopen 



Doel Omgevingswet 

 

• Eén samenhangende wet over de fysieke leefomgeving  

• … die ontwikkeling stimuleert  

• … en die kwaliteit van de leefomgeving waarborgt 

• … maar ook een betere overheid 

 

  

 

Ruimtelijke 
ordening 
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Wat de stelselherziening beoogt 
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Het gaat om meer 
 

 



Zes kerninstrumenten 

 

Sheet # Basisgids Omgevingswet; versie 1.05, mei 2017 



Beleidscyclus Omgevingswet 

•  Alle bestuursorganen 

•   gebruiken in hoofdlijn 

•   dezelfde (kern)instrumenten 

  >  kenbaarheid 

 

• ruimte voor ontwikkeling en aanpassing indien 
nodig > flexibiliteit 

 

• Samenspel van instrumenten 

 



De aanpak 

• TEAM VAN MENSEN VAN GEMEENTEN, OD’S, BODEM+ 

• NAUWE SAMENWERKING, OOK MET ANDERE OVERHEDEN 

• GEBRUIK VAN BESTAANDE INITIATIEVEN 

• PLAN VAN AANPAK PER ONDERWERP 

• SPECIALS MET DESKUNDIGEN 

• VIER CONCRETE PRODUCTEN 

• REFLECTIEKAMER, “EERSTE KAMER” 

• COMMUNICATIE, KENNIS, ONDERSTEUNING 

• PLANBORD 



Wat bieden we aan concrete 
ondersteuning per onderwerp? 
1. Leidraad voor goede afwegingen (gebaseerd op 

leidraad ADS) 

2. Overzicht bestaande regels 

3. Antwoorden op prangende vragen 

4. Voorbeeldregels, per gebied, activiteit, ambitie 

 



 
Bouwstenen/onderwerpen 
 - Aanvullingsspoor, saneren en graven 
- Grondwater 
- Bodemenergie 
- Koolstofvastlegging 
- ZZS 
- Voedselbossen 
- Informatiebeheer? 
- En? 



De Ow is uitgewerkt in 4 AMvB’s 

BAL BKL 

OB 

MBA = Milieubelastende activiteit  saneren 

instructieregels 
omgevingsplan 

bruidsschat 



Bruidsschat voor bouwen 

o.a. indieningsvereisten 

(bodemonderzoek) en 

beoordelingsregels aanvraag 

ruimtelijke 

omgevingsvergunning bouw 

(omgevingsplanactiviteit) Bruidsschat voor 

bouwen op verontreinigde 

bodem, nazorg 

 

Instructieregels Bkl voor 

bouwen op verontreinigde 

bodem, nazorg 

Rijksregels saneren H3 Bal 

Aanvullingsbesluit bodem 

Hoofdspoor  



• Maatwerk op algemene rijksregels (afwijken of aanvullen) 

 

• Eigen decentrale regels  

(gericht op activiteiten)  

 


