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INLEIDING 
 

In juli 2017 is het Plan van Aanpak De Omgevingswet i  Hee stede e  Bloe e daal 1 

vastgesteld. De ambtelijke organisatie werkt al in de geest van de Omgevingswet. Dat is te 

merken aan meer inzet op participatie bij nieuwe projecten, aandacht voor duurzaamheid 

in een project, bestemmingsplannen die we als Omgevingsplannen aanpakken. In pilots 

vinden we uit wat dit ons aan inzichten oplevert.  

Meer dan een jaar nadat het Plan van aanpak is vastgesteld, willen we weten of het leidt 

tot de gewenste acties en of het nog actueel is. Er is immers veel gebeurd het afgelopen 

jaar.  

In dit overzicht geven wij aan waar we het Plan van Aanpak aanvullen. Het plan van aanpak 

is als bijlage bij dit besluit opgenomen. Dit memo komt in plaats van de brief waarmee we u 

elk kwartaal op de hoogte houden van stand van zaken. 

Nieuwe raad en colleges 

Dit voorjaar hebben beide gemeenten nieuwe colleges gekregen met nieuwe 

portefeuillehouders. Dit heeft geleid tot andere nuances bij de implementatie van de 

Omgevingswet. Ook de gemeenteraden zijn gewijzigd, in beide gemeenten is zelfs meer 

dan de helft van de raad vernieuwd. Dit maakt ook dat het politieke speelveld is gewijzigd.  

De Omgevingswet is ook adrukkelijk i  de ollegeprogra a s a  eide ge ee te  
benoemd. 

Heemstede: 

We grijpe  de ieu e O ge i gs et aa  o  o ze leefo ge i g te erbetere , de 
gezondheid en veiligheid van inwoners te beschermen en bij te dragen aan het behoud van 

een leefbare wereld. De Omgevingswet en de op te stellen omgevingsvisie gebruiken we 

voor een gezamenlijke verkenning hoe de gemeente, inwoners, andere stakeholders zich 

straks tot elkaar verhouden en oefenen daarmee. Dit kan ook de inzet zijn van de projecten 

van hoofdstuk 3: vanuit de behoeften van sociaal domein, veiligheid, gezondheid etc. samen 

kijken wat dat betekent voor de leefomgeving en het partnerschap tussen inwoners en 

a dere stakeholders.  

Bloemendaal: 

 De ieu e O ge i gs et gaat o er regels oorde leefomgeving en voor het bebouwen 

van de omgeving. Door deze wet worden de procedures simpeler en de regels duidelijker. 

Om bijvoorbeeld een grote verbouwing aan een woning te doen, om woningen te bouwen 

op de plek van verouderde bedrijfsgebouwen of andere ruimtelijke projecten te starten. De 

procedure wordt eenvoudiger, sneller en goedkoper en er komt meer ruimte voor 

                                                      
1 Voor een uitleg over de Omgevingswet zie bijlage 1. 
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initiatieven uit de samenleving. Dat laatste betekent dat samenwerken met inwoners nog 

belangrijker wordt. 

Bloemendaal wil een Omgevingsvisie opstellen: een strategische visie op de leefomgeving 

op lange termijn. Dat doen we samen met Heemstede. (..) We beginnen er eind 2018 mee. 

Lokale en regionale vraagstukken, duurzame ontwikkeling en de huidige kwaliteiten van de 

woonomgeving krijgen een belangrijke rol in dit proces. We betrekken de inwoners actief bij 

het opstellen van de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie wordt de basis voor het 

Omgevingsplan, dat alle bestemmingsplannen gaat vervangen. We zijn al bezig om de 

gemeentelijke verorde i ge  e  beleids ota’s sa e  te oege  e  te eree oudige . 
Uiteindelijk komt er een degelijk, integraal en helder beleid dat een plek krijgt in het 

O ge i gspla .  

 

Missie en doelen, pagina 9-12 Plan van aanpak 

 

Missie en doelstellingen 

Missie 

Samen werken aan een aantrekkelijke leefomgeving waarin elke 

inwoner weet wat kan en mag en waar de gemeente faciliteert. 

 

Doelstelling 1 

Bescherming en versterking van een aantrekkelijke woonomgeving  

Met een aantrekkelijke leefomgeving bedoelen we een bepaald niveau van bereikbaarheid 

van onze gemeenten, hoe we om gaan met duurzaamheid en klimaatbestendigheid, hoe we 

komen tot behoud van onze groene gebieden en met oog voor plekken waar er ruimte is 

voor ontwikkelingen. 

 

Update van de actiepunten onder doelstelling 1 

 Omgevingsvisie 

De voorbereidingen hiervoor zijn gestart. De raden krijgen in december 2018 een plan van 

aanpak, waar participatie een belangrijk onderdeel van is. Vanuit de colleges is 

nadrukkelijker aandacht gevraagd voor de volgende onderwerpen, die in het Plan van 

aanpak van juli 2017 nog geen expliciete rol hebben gekregen:  
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Duurzaamheid 

De Omgevingswet (Ow) verankert het principe dat als er ontwikkelingen plaatsvinden, deze 

ontwikkelingen duurzaam moeten zijn. Het begrip duurzame ontwikkeling  is in de 

Omgevingswet : ontwikkeling die voorziet in behoeften van de huidige generatie, zonder 

de mogelijkheden voor toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te voorzien, in 

gevaar te brengen .  

Klimaatadaptatie 

Klimaatadaptatie is een belangrijk onderwerp in de omgevingsvisie. Hoe we dit precies 

moeten vormgeven is nog niet duidelijk. In de Omgevingswet heeft klimaatadaptatie zowel 

een fysiek-ruimtelijke kant als een proces kant. De fysiek-ruimtelijke component hoort thuis 

in de omgevingsvisie.  

De procescomponent gaat onder meer over: 

 Welke instrumenten zetten we in?  

 Welke taken en verantwoordelijkheden hebben verschillende partijen hierin?  

 Wat is de ambitie de provincie en Rijk bij klimaatadaptatie?   

 Wat is de rol van  provincie en Rijk?  

Het omgaan met klimaatverandering is een lange termijn transitieproces, omdat het nieuw 

is, maar ook omdat het vraagt om een cultuuromslag. Dit leggen we vast in nieuwe 

principes, werkwijzen en samenwerkingsverbanden en uiteindelijk in de fysieke ruimte, 

zoals bedoeld in de Omgevingswet. 

Energietransitie 

Energietransitie is een beleidsdoel van de internationale gemeenschap, neergelegd in het 

Klimaatakkoord van Parijs, om van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame 

energiebronnen over te stappen. Landelijk zijn er nu afspraken om medio 2019 om per 

regio afspraken te gaan maken, de zogenaamde Regionale Energie Strategieën. Deze 

moeten ook hun vertaling krijgen in het Omgevingsbeleid (lees de Omgevingsvisie en het 

Omgevingsplan). 

Cultureel erfgoed 

Het in stand houden van erfgoed is een van de belangen van de Omgevingswet. De 

Omgevingswet definieert cultureel erfgoed als: monumenten, archeologische 

monumenten, stads- en dorpsgezichten en cultuurlandschappen. Cultureel erfgoed zoals 

bedoeld in artikel 1.1 van de Erfgoedwet, valt ook onder de definitie van cultureel erfgoed 

van de Omgevingswet. Dit is het geval als cultureel erfgoed voorwerp is of kan zijn van een 

evenwichtige toedeling van functies aan locaties in het omgevingsplan. Het gaat hierbij om 

roerend of immaterieel cultureel erfgoed dat via het omgevingsplan zijn weerslag heeft op 
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de fysieke leefomgeving. Hieronder vallen Monumenten, archeologische monumenten, 

Rijksmonumenten en werelderfgoed. 

 

Veiligheid 

In de Omgevingswet is een veilige en gezonde fysieke leefomgeving één van de 

maatschappelijke doelen. Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat overheden bij hun 

plannen zo vroeg mogelijk kijken naar veiligheid. Zo kunnen zij een brand, ramp of crisis 

voorkomen of de gevolgen er van beperken. Externe veiligheid krijgt een belangrijke plaats 

in de omgevingsvisie en in het omgevingsplan. Bij verschillende milieubelastende 

activiteiten in het Besluit activiteiten leefomgeving  (Bal) staan maatregelen met het oog 

op externe veiligheid. Openbare orde is een ander verhaal. De wetgever wijst onderwerpen 

aan waarover het bevoegd gezag in het omgevingsplan geen regels mag stellen, maar die 

buiten het omgevingsplan om moet regelen. Dat zijn bijvoorbeeld onderwerpen die 

weliswaar gaan over de fysieke leefomgeving, maar waarbij een ander motief 

doorslaggevend is.  

Gezondheidsbevordering 

De fysieke leefomgeving  kan gevolgen hebben voor de gezondheid van mensen, in 

positieve of negatieve zin. Zo kan een groene omgeving en een omgeving die beweging 

stimuleert, goed zijn voor de gezondheid. Aan de andere kant kunnen bijvoorbeeld een 

matige luchtkwaliteit of lawaaiige omgeving ongezond zijn. 

De instrumenten uit de Omgevingswet bieden overheden kansen om de leefomgeving op 

een gezonde manier te beïnvloeden. Een van de maatschappelijke doelen van de 

Omgevingswet is om een gezonde fysieke leefomgeving te bereiken en te houden. Een 

gezonde leefomgeving ervaren bewoners als prettig, nodigt uit tot gezond gedrag en geeft 

bescherming tegen negatieve invloed van de omgeving. 

Welzijn/sociale zaken 

Er moet een duidelijk verband ko e  et the a s i  het so iaal do ei ; so ige 
maatregelen op het gebied van welzijn en zorg vragen om oplossingen en voorwaarden 

binnen het fysieke domein. Een voorbeeld is het zorgen voor goede 

bewegingsmogelijkheden door de aanleg van speciale wandelpaden of fietsroutes. 

 Omgevingsplan 

In de voorbereiding op het omgevingsplan zijn we bezig met een pilot om te oefenen met 

het maken (een deel) van het toekomstige Omgevingsplan. Om dit te kunnen doen is eerst 

de gemeente Bloemendaal aangemeld bij het ministerie van Binnenlandse Zaken als 
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projectgebieden voor de Crisis- en Herstelwet2. Zo kunnen we onder de huidige wetgeving 

verder gaan dan met de huidige bestemmingsplan methodiek. Er kunnen andere normen 

worden opgenomen en er kan gewerkt worden met globalere bestemmingen. Hierdoor 

ontstaat flexibiliteit. De rol van handhaving en toezicht verandert daardoor en vraagt om 

een ander opzet. Zo gaat het Omgevingsplan straks, als de wet in werking is, werken. De 

raad moeten nadenken over gewenste vorm van het Omgevingsplan. Daarvoor komt 

informatie beschikbaar uit het nu experimenteren met het bestemmingsplan verbrede 

reikwijdte in de pilots. 

 

 Was-wordt 

Het was-wordt project gaat in 2019-2020 alle regels en beleid over de fysieke leefomgeving 

bij elkaar zetten. Ook krijgen we een aantal regels van het Rijk (de Bruidsschat) waarvan we 

zelf moeten beslissen of we ze willen houden of afschaffen.  

Onze inzet is om tot simpelere en duidelijkere regels te komen en overbodige regels te 

schrappen.  “Ee oudig  eter “ is het otto a  de O ge i gs et. De o plete set regels 
vinden we uiteindelijk terug in het Omgevingsplan en garandeert de bescherming en 

versterking van de aantrekkelijke leefomgeving. 

 

Doelstelling 2  

Grotere betrokkenheid inwoners bij inrichten van een aantrekkelijke leefomgeving 

De Omgevingswet gaat uit van een grote rol voor inwoners en initiatiefnemers. De 

gemeenteraad moet zich sterk maken voor een proactieve manier van raadplegen van 

inwoners. Zij moet meer ruimte geven aan initiatieven van inwoners. 

 

Update van de actiepunten onder doelstelling 2: 

Participatieplan 

In het plan van aanpak werd nog ingezet op een participatieplan.  Met het aantreden van 

de nieuwe colleges is participatie een gemeentebreed programma geworden. 

                                                      
2 Deze wet maakt het mogelijk om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet te oefenen met bestemmingsplannen met verbrede reikwijdte. Dit lijkt al op 
een Omgevingsplan en er kan meer in geregeld worden dan in een gewoon 
bestemmingsplan. 
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Het pro-actief betrekken van inwoners krijgt zijn weerslag in het overkoepelend Programma 

Participatie. Maar per project of pilot ontwikkelen we een aparte projectgerichte 

participatieaanpak. 

We moeten leren van eerdere participatietrajecten, zoals dat van Vitaal Vogelenzang of van 

andere gemeenten. Heel belangrijk is dat we inwoners, voor dat ze zich buigen over het 

onderwerp van participatie, meegeven welke uitgangspunten voor de gemeenteraad vast 

staan. 

 

Communicatieplan 

Communicatie is een integraal onderdeel geworden van alle projecten onder het plan van 

aanpak. Een apart communicatieplan is niet meer nodig. 

 

Doelstelling 3  

Betere processen voor het realiseren van een aantrekkelijke leefomgeving 

Processen verlopen sneller, bijvoorbeeld vergunningverlening. Betrokken partijen zijn 

tijdiger ingeschakeld. Advisering verloopt integraler. Belanghebbenden zijn tijdig en 

voldoende geïnformeerd. Besluitvorming is een integrale afweging over de fysieke 

leefomgeving. 

 

Update van de actiepunten  onder doelstelling 3: 

DSO (Digitaal stelsel Omgevingswet) 

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet is er een DSO dat de implementatie van de 

Omgevingswet ondersteunt. Het DSO voldoet aan de relevante wet- en regelgeving, zoals 

de Algemene Wet Bestuursrecht en de Archiefwet. De gebruikerstoepassingen bieden 

tenminste hetzelfde dienstverleningsniveau als het Omgevingsloket Online, de Activiteiten 

Internet Module en RuimtelijkePlannen.nl. De huidige dienstverlening kan met het DSO 

worden voortgezet en uitgebreid naar alle beleidsterreinen van de Omgevingswet. Het 

project DSO (zie pagina 20 van het Plan van Aanpak) en de aansluiting daarop vanuit de 

gemeenten is najaar 2018 opgestart. 

 

Informatiemanagement 

Nieuw ten opzichte van het plan van aanpak is dat we het informatiemanagement moeten 

vormgeven. Alle informatie over de fysieke leefomgeving moet ondergebracht worden in 
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het DSO. Dat kan bijvoorbeeld als beeldbestand, als vraagboom in het omgevingsloket of als 

beschikbare bodeminformatie.  

 

 Geen projecten maar doorlopende processen 

In het Plan van Aanpak is een aantal onderwerpen als een project benoemd. Gaandeweg 

zijn we achter gekomen dat sommige hiervan geen projecten zijn, maar onderdeel 

uitmaken van doorlopende processen van ons dagelijks werk. 

 

Samenwerking intern/extern  

 Betrokkenheid ketenpartners 

We zoeken naar een goede manier om met onze partners samen te werken. We 

proberen ze nu zo goed als mogelijk te betrekken bij onze pilots en projecten. Dat 

blijven we doen en zullen we zo nodig uitbreiden.  

 Betrokkenheid medewerkers 

We merken dat de medewerkers nu weten van het bestaan van de Omgevingswet. 

Een aantal koplopers werkt al in de geest van de Omgevingswet of in een van de 

deelprojecten of in de pilots. De volgende stap is om aan te geven hoe de 

Omgevingswet precies de werkzaamheden van de medewerkers gaat raken. 

Hiervoor ontwikkelen we diverse onderdelen. 

 Betrokkenheid raad 

Het dossier Omgevingswet is in de nieuwe raadsperiode nog niet met de raad 

besproken. Een en ander is nu  pas zichtbaar voor de raad door dat projecten zijn 

gaan lopen . De verandering in het juridische kader is omvangrijk en ingrijpend. Met 

de raad moet nog veel worden besproken; veel veranderingen vragen nadere 

uitleg. Het is daarom zaak regelmatig met de raad om tafel te gaan over de 

voortgang. Op 22 november 2018 trappen we in Bloemendaal af met een 

beeldvormende avond over de Omgevingswet en de omgevingsvisie. Ook in 

Heemstede zal iets soortgelijks plaatsvinden rondom de besluitvorming in 

december. 

 
 

Pilots/Crisis- en herstelwet (CHW) 

Gebieden waar een nieuwe bestemmingsplan moet komen of waar nieuwe ontwikkelingen 

gaan plaatsvinden, zijn in het Plan van Aanpak pilots benoemd. Een pilot houdt in ervaring 

op doen met het anders werken onder de Omgevingswet.  

Pilots die actief daarmee bezig zijn voor Bloemendaal : Dennenheuvel, Vitaal Vogelenzang 

en voor Heemstede :  Woonwijken NoordWest.  

Bij Dennenheuvel was leesbaarheid van het bestemmingsplan en vereenvoudiging van de 

regels het uitgangspunt.  
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Voor de pilot Blekersveld  is al een aanmelding gedaan op grond van de  Chw (zie uitleg 

hieronder). Als het ministerie definitief heeft besloten over de aanmelding en de raad de 

Woonvisie heeft vastgesteld, kan dit project van start. 

Vitaal Vogelenzang geldt  als een voorbeeld  voor de participatieaanpak en komende tijd 

wordt ingezet op een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte dat met een integrale 

aanpak gemaakt wordt. 

 

Bij Heemstede Woonwijken NoordWest ligt het accent op participatie en integraliteit. We 

maken hier een bestemmingsplan als ware het een Omgevingsplan. 

 

Een nieuwe pilot zal voor Bloemendaal het strand zijn. Het Bloemendaalse strand heeft te 

maken met een veranderend gebruik van een oorspronkelijk familiestrand naar een 

evenementen terrein. Het huidige bestemmingsplan is niet toegesneden op deze – niet 

wenselijke - verandering. Een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte biedt de 

mogelijkheid alle regelgeving en beleid te integreren en ook geluidsnormen op te nemen 

door meer door een andere benadering van de huidige horecaregeling in combinatie met 

de APV. 

 

CHW; Experimenteren en gereedschapskist 

Om die reden heeft het college van Bloemendaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid het 

gehele grondgebied aan te melden voor het experimenteren onder de Crisis- en Herstelwet. 

Die aanmelding heeft alleen tot gevolg dat de gemeente meer mogelijkheden (een grotere 

gereedschapskist) krijgt in een bestemmingsplan om zaken te regelen.  Dit gaat fase-gewijs. 

Dele  a  de ge ee te die klaar zij  oor zo  este i gspla , kunnen daarvan gebruik 

maken. Al die onderdelen komen straks in één Omgevingsplan, zoals dat er uitgaat zien 

vanaf 2021 onder de nieuwe Omgevingswet. 

 

Op het moment dat een experiment leidt tot het voorleggen tot vaststelling van een 

bestemmingsplan met verbrede reikwijdte, is het aan de raad om te beslissen of ze de 

mogelijkheden die een breder bestemmingsplan biedt, ook daadwerkelijk wil gebruiken. 

 

Nieuw project voor het verbeteren van de werkprocessen: 

Dienstverlening onder de Omgevingswet 

Inwoners en ondernemers worstelen nu met dienstverlening in het fysieke domein. Er zijn 

thans veel verschillende wetten met elk hun eigen procedure, planning en regels. De 

uitvoering is versnipperd. De nieuwe wet stelt de initiatiefnemer centraal en legt daarmee 

de lat voor dienstverlening hoog. Daarbij worden de doelstellingen van de Omgevingswet 

nadrukkelijk betrokken; het omgevingsrecht wordt inzichtelijk, voorspelbaar en 

gemakkelijk; er komt meer samenhang in beleid, besluitvorming en regelgeving; het wordt 

gemakkelijk om doelen te bereiken en de besluitvorming wordt sneller en beter.  
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De Omgevingswet heeft een maatschappelijke doelstelling, namelijk samenwerken aan een 

betere leefomgeving. De rol van de gemeente verschuift daarbij: de overheid trek zicht 

terug en faciliteert, de verantwoordelijkheid en de zeggenschap wordt teruggegeven aan 

de gemeenschap. Dit biedt kansen om de creativiteit van bewoners en ondernemers in te 

zetten voor het ontwikkelen van een prettige, veilige leefomgeving. De energie die nu 

vooral gericht is op reguleren en toetsen, kan ingezet worden voor creatie. De gemeente 

kan zich als partner, meedenker en adviseur gaan opstellen. Ook dit betekent een 

belangrijke wijziging in de dienstverlening.  

Gemeenten zijn op dit moment sterk georganiseerd vanuit wetten, systemen en processen, 

de systeemwereld. De aansluiting met de leefwereld van de inwoners en ondernemers 

wordt wel steeds meer gezocht, maar de systeemwereld is nog erg dominant. De 

Omgevingswet biedt de mogelijkheid om dit te veranderen en te verbeteren.. Deze 

transformatie betekent grote veranderingen in processen, systemen, in houding en gedrag 

van de medewerkers en de communicatie met de inwoners en ondernemers. Kortom, de 

die st erle i g era dert i grijpe d. Het o ept ser i efor ules  a uit de VNG zal 
hierbij als hulpmiddel worden ingezet. 

Het project om te komen tot een optimale en gewenste dienstverlening wordt najaar 2018 

opgestart. 

 

 

 

 

 

Pla i g project Die st erle i g o der de O ge i gs et  

algemeen 2018 2019 2020 2021 

Projectleider: 

Hans 

Egthuijsen 

Opstellen 

procesplan 

Onderzoek naar 

huidige situatie 

Maatregelen 

uitvoeren 

Maatregelen 

uitvoeren 

 Informeren 

medewerkers 

over 

serviceformules 

Onderzoek naar 

gewenste situatie 

( met 

inwoners/klanten) 

  

  Routekaart met 

gewenste 

maatregelen 

  

  Laaghangend fruit 

meteen invoeren 

  

uren 60 250 200 100 

 



  

12 
 

 
 
Conclusie: 
 
 
De in het door de raad vastgestelde plan van aanpak van juli 2017 is goed uitvoerbaar en 
loopt in het algemeen volgens planning. Beide gemeenten zijn in 2021 klaar om met de 
Omgevingswet te werken. Het plan behoeft alleen aanvulling met een extra project, zoals 
boven beschreven. 
 
Dit betekent dat we onder het programma nu de volgende formele projecten kennen: 

- Omgevingsvisie 

- Omgevingsplan 

- Was-wordt  

- DSO/Informatiemanagement 

- Dienstverlening onder de Omgevingswet 

 
De planning in het plan van aanpak wordt als volgt aangepast. 
 
PLANNING  
 

product Start besluit College/raad/ MT 

Omgevingsvisie projectplan zomer 2018 December 2018  MT/college/raad 

Opleidingen; projectmatig 
werken 

Najaar 2018  MT 

Plan van aanpak Was wordt 
regelgeving en beleid naar 
Omgevingsplan  

Najaar 2018 2021 MT  
College 
raad 

Werkprocessen aanpassen, 
serviceformules 

Plan van aanpak 
najaar 2018 

doorlopend MT 

DSO Plan van aanpak 
najaar 2018 
Operationeel 
 1-1-2021 
 

2019-2020 MT en colleges 

Vergunning/toezicht/handhaving 
Aanpassen aan wijziging door 
OW 

2019 plan van 
aanpak gaan 
maken 

2019-2020 College/raad 

    
    
    

Omgevingsplan 2019 2020-2021 College/raad 

 

 

FINANCIËN 
De financiële opzet in het plan van aanpak ‘Implementatie Omgevingswet in Heemstede en 
Bloemendaal’ is op dit moment nog steeds voldoende.  
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Bijlage 1 Achtergrondinformatie 

 

Toelichting op de Omgevingswet 

 

 

Het huidige omgevingsrecht is gecompliceerd en bestaat uit tientallen wetten en 

honderden regelingen. Initiatiefnemers moeten met een idee langs veel loketten, krijgen 

soms tegenstrijdige adviezen en zien door de bomen het bos niet meer. 

Daarom komen aanvankelijk kansrijke initiatieven soms maar moeilijk van de grond. Er is 

behoefte aan een geïntegreerde aanpak als het gaat om ruimtelijke projecten, snellere 

besluitvorming met beter resultaat en daarnaast aan meer ruimte voor particuliere 

initiatieven. Het Rijk heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan een wet die dit alles 

mogelijk moet maken: de Omgevingswet, die in 2021 in werking treedt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 4 doelen van de Omgevingswet zijn:  

1. het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak 

van het omgevingsrecht;  

2. het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke 

leefomgeving 

in beleid, besluitvorming en regelgeving; 

3. het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele 

aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke 

leefomgeving;  

4. het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke 

leefomgeving. 
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Om deze doelen te bereiken zij in de Omgevingswet 6 instrumenten opgenomen: 

 

De Omgevingswet is een vereenvoudiging van het huidige omgevingsrecht en zorgt voor 

korte lijnen en transparantie in de besluitvorming. Daarmee wordt het voor bewoners en 

ondernemers makkelijk om plannen in de fysieke ruimte te realiseren. Maar behalve meer 

ruimte krijgen initiatiefnemers ook meer verantwoordelijkheden, bijvoorbeeld voor het 

creëren van draagvlak. Participatie is in de nieuwe wet verankerd. 

De Omgevingswet is eigenlijk een veranderopgave. De wet vraagt om een nieuwe 

bestuurscultuur met meer ruimte voor ambities, dromen en idealen van bewoners en 

ondernemers. Het vraagt om transparantie en vertrouwen. Er wordt vooral vanuit 

mogelijkheden gedacht. 
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