
 

 

 

 

 

Wetgevingsupdate – 6 juni 2019 
Theater Figi, Zeist 

 

PROGRAMMA: 

 

Opening Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Borrel 
13.15 uur 13.45 uur 14.45 uur 15.45 uur 16.45 uur 
     
 1.1  

Ontwerpvragen 
omgevingsplan 

2.1  
Toepasbare regels en 
juridische regels 

3.1  
Regels van 
verordeningen in het 
omgevingsplan 

 

     
 1.2  

Decentrale regels 
2.2.  
Oefenen met de 
bruidsschat 

3.2.  
Effecten van het 
omgevingsplan op 
toezicht en handhaving 

 

     
 1.3  

Overgangsrecht voor 
vergunningen en 
algemene regels 

2.3  
Kosten en baten 
Omgevingswet 

3.3. 
Participatie - uitkomsten 
omgevingsregeling 

 

     
 1.4  

Milieuzonering 
nieuwe stijl 

   

 
 
RONDE 1 
(13.45 – 14.45) 
 
1.1 Ontwerpvragen omgevingsplan 

De VNG ontwikkelt een transitieaanpak omgevingsplan. Een van de onderdelen van de 

transitieaanpak is het ontwerpen van een omgevingsplan. Het richt zich op ontwerpvragen, 

die zowel juridisch als informatief van aard zijn. In deze sessie ligt de focus op de juridische 

ontwerpvraagstukken. U krijgt een beeld waar u staat met het omgevingsplan bij de 

inwerkingtreding van de wet en welke keuzes u heeft bij het inrichten daarvan. 
 
Soort sessie: aanpak 

Doelgroep: Gemeenten (programmamanagers - juristen) 

 

 

  



 

 

1.2 Decentrale regels 

Toelichting volgt. 

 

Soort sessie: update 

Doelgroep: Gemeenten - provincies – waterschappen 

 

 
1.3 Overgangsrecht voor vergunningen en algemene regels 

De Invoeringswet en het -besluit bevatten overgangsrecht dat ervoor zorgt dat het 

beschermingsniveau bij inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt gecontinueerd. We 

gaan in op overgangsrechtelijke vragen in verband met de bruidsschat. We geven de laatste 

stand van zaken en u gaat aan de slag met praktijkcases. Bijvoorbeeld: welke vragen gaan 

voor: vergunningvoorschriften over geluid, of regels in de bruidsschat? Na de sessie bent u op 

de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot het overgangsrecht en heeft u 

meer inzicht in uw eigen uitvoeringspraktijk. 
 
Soort sessie: update 

Doelgroep: Gemeenten - provincies - waterschappen 
 
 
1.4 Milieuzonering nieuwe stijl 

VNG ontwikkelt de handreiking ‘Milieuzonering – Nieuwe stijl’, waarmee gemeenten de 

milieuzonering voor bedrijven flexibeler kunnen inrichten. Dit is een nieuwe voorbeeldaanpak 

waarbij – via een Chw plan - voorgesorteerd wordt op de systematiek onder de 

Omgevingswet. Onder de nieuwe Omgevingswet worden milieu en ruimte geïntegreerd en 

wordt het gebruikelijk en noodzakelijk om concrete milieunormen op te nemen in het 

Omgevingsplan. Deze nieuwe aanpak is een trendbreuk met de huidige manier van werken. 

Door nu al kleinschalig bijvoorbeeld met een Chw-plan of gebiedsaanpak aan de slag te gaan 

creëer je oefentijd en ruimte. U krijg inzicht in de eerste stap om - vooruitlopend op de 

Omgevingswet - milieu en ruimtelijke ordening samen te voegen in een plan. 
 
Soort sessie: aanpak 

Doelgroep: Gemeenten (juristen - programmamanagers) en omgevingsdiensten 
 
 
RONDE 2 
(14.45 – 15.45) 

 

2.1 Toepasbare regels en juridische regels 

Gemeenten maken keuzes bij het ontwerpen van het omgevingsplan. Dat heeft effect op het 

type regels dat gemaakt moet worden. In deze sessie gaat het over topactiviteiten in het OLO 

waar gemeentelijke regels aan ten grondslag liggen, zoals regels rondom het kappen en 

voorwerpen op of aan de weg. Deze sessie is een verdieping op de sessie 'Ontwerpvragen 

omgevingsplan'. U ziet wat de keuzes die u als gemeente maakt, betekenen voor de 

formulering van regels en tot welke vragenbomen dit leidt.  
 
Soort sessie: praktijkvoorbeeld 



 

 

Doelgroep: Gemeenten, provincies, waterschappen en omgevingsdiensten 

(programmamanagers - juristen - dienstverleners - beleidsmakers)  

 
 
2.2. Oefenen met de bruidsschat 

Bij inwerkingtreding van de wet staan de ongeveer 600 regels van de bruidsschat in uw 

omgevingsplan van rechtswege. Daar moet u als gemeente mee aan de slag. Maar waar 

begint u en hoe pakt u dat aan? Aan de hand van twee praktische oefeningen gebaseerd op 

het principe 'schrappen, specificeren of stemaffen' krijgt u zicht op hoe u aan de slag kan met 

de bruidsschat. 
 
Soort sessie: praktijkvoorbeeld 

Doelgroep: Gemeenten - provincies - waterschappen 
 
 
2.3 Kosten en baten Omgevingswet 

Het antwoord op de vraag of de komst van Omgevingswet impact heeft op de begroting van 

decentrale overheden is duidelijk: ja! Het antwoord op de vraag om welke bedragen het gaat 

is lastiger te beantwoorden. Het ministerie van BZK heeft onderzoek gedaan naar de 

financiële impact van de Omgevingswet. De VNG ontwikkelt een aantal modellen die 

(gemeenten) inzicht geven in de kosten van de invoering van de wet en de structurele kosten 

en baten ná de invoering. In deze sessie geven wij u het meest actuele beeld over deze 

ontwikkelingen, de onderwerpen waar u in de begroting al mee aan de slag kunt, en soms 

moet, en de planning voor de onderwerpen die nog in onderzoek zijn. 
 
Soort sessie: aanpak 

Doelgroep: Gemeenten - provincies - waterschappen 
 

 
RONDE 3 
(15.45 – 16.45) 

 
3.1 Regels van verordeningen in het omgevingsplan 

Als u regels heeft geformuleerd, dan is het de vraag hoe de regels goed in het omgevingsplan 

opgenomen worden. Hiervoor heeft de VNG het Casco ontwikkeld. Het Casco is een 

voorbeeldstructuur/inhoudsopgave voor het omgevingsplan waarin alle typen regels zijn 

opgenomen die op grond van de Omgevingswet gesteld kunnen worden. Deze sessie is een 

verdieping op de sessie 'Van juridische naar toepasbare regels'. U krijgt inzicht in hoe de door 

u geformuleerde regels goed in het omgevingsplan kunnen landen. Aan de hand van een 

aantal praktische voorbeelden laten we u zien hoe deze systematiek werkt. 
 
Soort sessie: praktijkvoorbeeld 

Doelgroep: Gemeenten en omgevingsdiensten - veiligheidsdiensten - provincies 
 
 
3.2 Effecten van omgevingsplan op toezicht en handhaving 

De keuzes die u in uw omgevingsplan maakt hebben effect op uw toezicht en handhaving. 

Vergunningvrij betekent minder toezicht en meer handhaving, veel vergunningplicht betekent 

het omgekeerde. En hoe zit het in algemene zin met het handhavingsinstrumentarium in 



 

 

verordening nu versus het omgevingsplan straks? Denk daarbij aan bestuurlijke boetes, 

dwangsommen en strafrechtelijke handhaving. Deze sessie geeft u inzicht in het gevolg van 

de keuzes die u in het omgevingsplan maakt op uw toezicht en handhaving.  
 
Soort sessie: update 

Doelgroep: Gemeenten (juristen, VTH specialisten, programmamanagers) en 

omgevingsdiensten 

 
 
3.3. Participatie - uitkomsten omgevingsregeling 

Een korte update van de Omgevingsregeling en de Invoeringswet. Vooral het amendement 

dat bij de Invoeringswet is aangenomen en de werking van aanvraagvereisten in de praktijk 

komen aan de orde. Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden illustreren we de bedoeling 

van de Omgevingswet. 
 
Soort sessie: update 

Doelgroep: Gemeenten - provincies - waterschappen 
 
 

 


