
 

 

 

 

 

Wetgevingsupdate – 23 maart 2020 
Theater Figi, Zeist 

 

PROGRAMMA: 

 

Opening Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Borrel 
12.45 uur 13.10-14.10 uur 14.20-15.20 uur 15.30-16.30 uur 16.45 uur 
     
 Participatie update en 

wegwijzer (1) 
Aanvullingsspoor 
bodem (7) 

Participatie update en 
wegwijzer (1) 

 

     
 Landing van de 

Invoeringsregeling in de 
Omgevingsregeling (2) 

Overgangsfase 
omgevingsplan 2021 - 
2029 (8) 

Aanvullingsbesluit 
grondeigendom (13) 

 

     
 Aanvullingsspoor natuur 

(3) 
Ontwerpvragen en 
staalkaarten 
omgevingsplan (9) 

Omgevingsplan - 
ontwerpvragen en 
staalkaarten (9) 

 

     
 Verordeningen in het 

omgevingsplan (4) 
 
Basistakenpakket en 
toezicht/handhaving 
van het Bal (5) 

 
 
Staalkaart bestaande 
woonwijk (6) 

Aanvullingsspoor geluid 
(10) 
 
Wet kwaliteitsborging  
voor het bouwen (11) 

 
 
Afwegingskader 
omgevingsvisie (12) 

Handreiking toepasbare 
regels (14) 

 
Overgangsfase 
omgevingsplan 2021 - 
2029 (8) 

 
Stand van zaken 
Invoeringswet en 
Invoeringsbesluit (15) 

 

 
Korte omschrijving per sessie: 
 

1. Participatie update en wegwijzer  

Tijdens deze sessie praten wij u bij over de actualiteiten op het gebied van participatie, geven 

we een beeld van wat u nu al kunt organiseren en nemen we u mee in de onlangs 

ontwikkelde wegwijzer participatie. Hierin zijn de stappen voor het bevoegd gezag en de 

initiatiefnemer (de aanvrager) weergegeven. 
 
Soort sessie: update en aanpak 

Doelgroep: Gemeenten, waterschappen, provincies (programmamanagers - juristen) 

Tijd: 13.10 - 14.10 en 15.30 - 16.30 

 
2. Landing van de Invoeringsregeling in de Omgevingsregeling 

De Omgevingsregeling, de ministeriële regeling van de Omgevingswet, is op 22 november 

2019 gepubliceerd. De Omgevingsregeling bundelt en harmoniseert de regels uit ongeveer 75 

bestaande ministeriële regelingen en bouwt voort op de systematiek van de Omgevingswet en 



 

 

de basisbesluiten. De regeling is bedoeld voor alle partijen die actief zijn in de fysieke 

leefomgeving: burgers, bedrijven en overheden. De Omgevingsregeling wordt aangevuld en 

gewijzigd door de Invoeringsregeling en Aanvullingsregelingen. In deze sessie wordt uitgelegd 

welke regels uit de Invoeringsregeling in de Omgevingsregeling landen. 
 
Soort sessie: update 

Doelgroep: Gemeenten en omgevingsdiensten, waterschappen, provincies, Rijk 

Tijd: 13.10 - 14.10 

 

3. Aanvullingsspoor natuur 
In deze sessie wordt het voorstel voor de Aanvullingsspoor natuur besproken, waarbij de 
regels uit de Wet natuurbescherming over in het stelsel van de Omgevingswet aan bod 
komen. 
 
Soort sessie: update 
Doelgroep: Gemeenten en omgevingsdiensten, waterschappen, provincies, Rijk 
Tijd: 13.10 - 14.10 

 
4. Verordeningen in het omgevingsplan 

In deze sessie gaan we in op welke regels uit een verordening in het omgevingsplan moeten, 

mogen of juist niet mogen. Aan de hand van bestaande regels uit uw eigen praktijk, gaan we 

kijken waar deze kunnen landen in het omgevingsplan. Geef uw voorbeelden bij inschrijving 

dan ook aan ons door! 
 
Soort sessie: praktijkvoorbeeld 

Doelgroep: Gemeenten (juristen - programmamanagers) 
Tijd: 13.10 - 14.10 

 
5. Basistakenpakket en toezicht/handhaving van het Bal 

Deze sessie gaat over het basistakenpakket voor de Omgevingsdiensten en over toezicht en 
handhaving van het Bal (Besluit activiteiten leefomgeving). Zowel de juridische kant als de 
praktische toepassing komen aan de orde. 

 

Soort sessie: Update en praktijkvoorbeeld 

Doelgroep: Gemeenten en omgevingsdiensten, waterschappen, provincies (juristen en VTH-

specialisten) 

Tijd: 13.10 - 14.10 

  
6. Staalkaart bestaande woonwijk  

In deze sessie laten we zien hoe het omgevingsplan voor een bepaald gebied vorm krijgt. We 

laten zien hoe wonen als functie of als activiteit opgenomen kan worden in het 

omgevingsplan. Ook laten we zien hoe regels voor milieubelastende activiteiten kunnen 

landen. 
 
Soort sessie: praktijkvoorbeeld 

Doelgroep: Gemeenten (juristen – VTH-specialisten) 
Tijd: 13.10 - 14.10 

 

 



 

 

7. Aanvullingsspoor bodem 

Achtereenvolgens komen in deze sessie aan de orde: bodem als onderdeel van de 

Omgevingswet, andere invalshoeken voor bodem, de belangrijkste bepalingen en de 

betekenis voor de andere overheden. 
 
Soort sessie: update 

Doelgroep: Gemeenten en omgevingsdiensten, waterschappen, provincies, Rijk 
Tijd: 14.20 - 15.20 

 

8. Overgangsfase omgevingsplan 2021-2029 

Gemeenten krijgen bij inwerkingtreding van de wet een omgevingsplan van rechtswege en 

hebben tot 2029 om hier een definitief omgevingsplan van te maken. Veel gemeenten zijn 

hiervoor voorbereidingen aan het treffen, waarna het omgevingsplan wordt opgebouwd. In 

deze sessie geven wij een inzicht in waar u rekening mee moet houden in de overgangsfase 

en geven wij u praktische handvaten hoe u deze fase in kunt richten. 

 

Soort sessie: aanpak 

Doelgroep: Gemeenten 

Tijd: 14.20 - 15.20 en 15.30 - 16.30 

 
9. Omgevingsplan - ontwerpvragen en staalkaarten 

Het maken van een omgevingsplan is een omvangrijke klus. Aan de hand van decentrale 

(voorbeeld)regels uit staalkaarten laten we zien welk type regels u kunt stellen en hoe u deze 

verwerkt in het omgevingsplan. We gebruiken daarvoor de online tool ontwerpvragen die voor 

deze bijeenkomst een update krijgt. 
 
Soort sessie: praktijkvoorbeeld 

Doelgroep: Gemeenten 
Tijd: 14.20 - 15.20 en 15.30 - 16.30 
 

10. Aanvullingsspoor geluid 
Aan de orde komt de laatste stand van zaken over de voorstellen voor de Aanvullingswet, het 
Aanvullingsbesluit en de Aanvullingsregeling geluid. Hierin worden regels toegevoegd aan de 
Omgevingswet en het Besluit kwaliteit leefomgeving voor belangrijke geluidbronnen: 
industrieterreinen, wegen en spoorwegen. 
 
Soort sessie: update 

Doelgroep: Gemeenten en omgevingsdiensten, waterschappen, provincies, Rijk 

Tijd: 14.20 - 15.20 
 

11. Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 
In deze sessie krijgt u de laatste stand van zaken over de Wet Kwaliteitsborging. Aan de orde 

komen het wetgevingsproces, de betekenis voor de diverse overheden en de link met de 

Omgevingswet. 
 

Soort sessie: Gemeenten (juristen en VTH-specialisten) 

Doelgroep: Update 

Tijd: 14.20 - 15.20 
 



 

 

12. Afwegingskader omgevingsvisie 

Het maken van een milieueffectrapport voor een omgevingsvisie is in principe verplicht. Hoe 

kun je nu het m.e.r. echt tot meerwaarde laten zijn bij het afwegen voor de visie? De VNG 

heeft hiervoor met een aantal gemeenten een praktijkproef gedaan. Hieruit blijkt dat de 

logische stappen voor de visie goed passen bij de stappen voor m.e.r., zeker als je ze samen 

laat oplopen. Ook helpt het m.e.r. met onderwerpen als gezondheid en cultuurhistorie bij 

integraal werken. Dat en meer inzichten delen we met u in deze sessie. 
 
Soort sessie: praktijkvoorbeeld 
Doelgroep: Gemeenten (programmamanagers, juristen) 
Tijd: 14.20 - 15.20 
 

13. Aanvullingsbesluit grondeigendom 

Achtereenvolgens komen aan de orde: de regels over het ingrijpen door de overheid in het 

eigendom van de grond en over kostenverhaal, als de overheid kosten maakt bij de 

ontwikkeling van een initiatief van burgers of bedrijven. Ook aan bod komt het voorkeursrecht, 

onteigening, stedelijke kavelruil en inrichting van het landelijk gebied.  
 
Soort sessie: update 

Doelgroep: Gemeenten en omgevingsdiensten, waterschappen, provincies, Rijk 

omgevingsdiensten 

Tijd: 15.30 - 16.30 
 

14. Handreiking toepasbare regels 

Toepasbare regels zijn de vertaling van juridische regels in begrijpelijke taal. Ze worden 

gebruikt om antwoord te geven op vragen van burgers en bedrijven. Vragen zoals: ‘Moet ik 

een vergunning aanvragen als ik een boom ga kappen?’ Of: ‘Welke informatie moet ik 

aanleveren ‘bij een vergunningaanvraag?’ We delen we onze laatste ervaringen met het 

uitwerken van de voorbeeldregels voor gemeentelijke topactiviteiten uit de staalkaart 

‘Verordeningen’.    
 
Soort sessie: aanpak 

Doelgroep: Gemeenten (juristen - programmamanagers – VTH-specialisten)  

Tijd: 15.30 - 16.30 

  
15. Stand van zaken Invoeringswet en Invoeringsbesluit 

In deze workshop wordt u meegenomen in de laatste stand van de invoeringswetgeving. Het 
overgangsrecht, de belangrijkste wijzigingen en aanvullingen van de Omgevingswet zoals de 
knip in de bouwregelgeving, nadeelcompensatie en de inbouw van VTH komen aan de orde. 
Ook wordt ingegaan op amendementen van de Tweede Kamer en moties van de Eerste 
Kamer bijvoorbeeld rondom participatie en de uitgebreide voorbereidingsprocedure. 
 
Soort sessie: update 
Doelgroep: Gemeenten en omgevingsdiensten, waterschappen, provincies, Rijk 
Tijd: 15.30 - 16.30 

 


