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Onderwerpen in Invoeringswet 

• Aanvulling Omgevingswet o.a. 

- splitsing omgevingsvergunning bouwen

- nadeelcompensatie (planschade, gedoogplichten)

- overgangsrecht (van huidig stelsel naar Omgevingswet)

- digitalisering (o.a. plooien naar Europese richtlijn)> cruciaal 
onderdeel voor uitvoeringspraktijk 
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Onderwerpen in Invoeringswet  

• Aanpassingen Omgevingswet o.a. 

- afwijkactiviteit > omgevingsplanactiviteit

- nieuwe rol voorbereidingsbesluit 

NB: 1. betekenis omgevingsplan niet te overschatten

2. toenemende behoefte aan rechtsbescherming
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Splitsing omgevingsvergunning bouwen  

Bouwen omvat twee activiteiten:

1. Technische bouwactiviteit

2. Omgevingsplanactiviteit

Doel: flexibiliteit, deregulering en aansluiten bij systematiek 
Omgevingswet, in het bijzonder omgevingsplan (waarom bij 
milieubelastende activiteit vergunningplicht niet in omgevingsplan?!)

31-1-20174



Technische bouwactiviteit 

• Preventieve toetsing bouwtechnische eisen Besluit 
bouwwerken leefomgeving (Bbl)> vgl. Bouwbesluit 2012

• Omgevingsvergunningplicht door Rijk vastgelegd in Bbl, 
afhankelijk van risicoprofiel bouwwerk> geen beslisruimte 
ruimte lokale overheid> hopelijk strakke afbakening 
vergunningplicht 

• Relatie wetvoorstel Kwaliteitsborging bouwen (aanhangig bij 
TK)> preventieve toets bouwtechnische voorschriften door 
private partij ‘kwaliteitsborger’ 

Dus: preventieve toets en vergunningplicht weg bij gemeente> gelet 
op gebrek aan deskundigheid en huidige gang van zaken 
verklaarbaar

Maar: handhaving omgevingsvergunning en Bbl wél bij gemeente…
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Omgevingsplanactiviteit (bouwen)

• Omgevingsplanactiviteit ruim begrip (ook afwijken 
omgevingsplan bijv.)

• Rijk bepaalt bij amvb welke bouwsels in ieder geval
omgevingsvergunningvrij zijn 

Afstemmingsregeling Bbl-vergunning en 
omgevingsplanactiviteit> vgl. vroegere bouwvergunning in 
twee fasen (art. 56a/b Woningwet (oud))

• Voor bouwen: gemeenteraad bepaalt of preventieve toetsing 
aan omgevingsplan nodig is 

- delegatie aan b en w?

- omschrijving vergunningplichtige bouwwerken luistert 
nauw> vgl. rechtspraak AbRS inzake 
‘aanlegvergunning’ (art. 2.1 lid 1 onder b Wabo

- nieuwe/eigen definities ‘bouwen’ mogelijk> verstandig?  

- leges

- overgangsrecht bij opvolgende planregimes
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Omgevingsplanactiviteit bouwen
vervolg

• Regering: meer flexibiliteit gemeente en aanvrager> klopt 

– maar hoeveel gemeenten hebben daar concreet om gevraagd?> 
wat zijn nu precies de problemen met het huidige stelsel?

– eigen beleidsvrijheid gemeenteraad/ b en w vergt ook een eigen 
standpuntbepaling 

– Differentiatie per deelgebied gemeente? 

– Klagen aanvragers momenteel over te weinig flexibiliteit in 
aanvraagmogelijkheden? 

• Regering: vermindering administratieve lasten> weten we niet

– vooronderstelt dat veel meer vergunningvrij wordt dan nu, 
geen concreet onderzoek beschikbaar

– vooronderstelt dat gemeente minder werk heeft met 
vergunningvrij; maar ten dele waar> uitleg planbepalingen aan 
burger die wil bouwen> vergunningvrij of niet?

– Regering noemt als nieuwe planregel “regels over het in stand 
laten van bouwwerken”> p. 48 toelichting Iv Ow> ?>  
handhaving? > nadeelcompensatie?
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