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aanvullingswetten 

Omgevingswet 
 

Door: Annette Zebel-Vaudo (Rho, adviseurs voor leefruimte) 



De Omgevingswet in aanbouw 



Aanvullingswetten planning 



Doelen Omgevingswet 
 

 

• Beschermen/benutten fysieke leefomgeving 

 

• Versterking economie en kwaliteit fysieke leefomgeving 

 

• Reductie complexiteit regelgeving 

 

• Integrale besluiten op basis van sectorale doelen 

 

 



Aanvullingswetten Omgevingswet 
 de casus 

 



Aanvullingswet geluid  

 

 

 

 

• Vervangt Wet geluidhinder, Wet milieubeheer 

• Voorkomen onbeheerste groei van geluidbelasting  

• Permanente beheersing van de geluidproductie: monitoring 

• Regels voor geluidproductie van weg, spoor en industrie 

• Regels geluidgevoelige objecten nabij geluidbronnen zoals 
woningen 

 



Aanvullingswet geluid  
normen 



 
Aanvullingswet geluid  

normen 

 • Voorkeurswaarde vormt ondergrens  

 

• Voorkeurswaarde is gelet op gezondheid aanvaardbaar 

 

• Boven voorkeurswaarde: bestuurlijke afwegingsruimte  
      (gezondheid / economie / woningbouw / mobiliteit / maatregelen) 

 

• Maximale waarde is bovengrens bestuurlijke afwegingsruimte 

 

• Binnenwaarde is extra waarborg boven voorkeurswaarde 

 

 

 

 

 



Aanvullingswet geluid 
 digitale info 

Omgevingsdocumenten: 

• Elektronische bestanden 

 

• Voor een ieder elektronisch beschikbaar 

 

• Geluidproductieplafond  

 

• Omgevingsplan: info geluidbelasting gemeentelijke infra 

 

 

 

 

 



Aanvullingswet geluid 
casus 

Uitgangspunten: 

nieuwe woningen in geluidzone provinciale weg 
 

Vraag: 

Wat betekenen veranderingen in Aanvullingswet geluid voor  
benodigde akoestisch onderzoek en het toetsingskader? 

 

 

 

 



Aanvullingswet geluid 
 

Nieuwe situatie: 

• Vastgesteld geluidproductieplafonds voor de weg in DSO  

• Brongegevens GPP’s door akoestisch adviseur uit DSO gehaald  

• Omgevingsdata, zoals aanwezige gebouwen en hoogte-
informatie blijken uit DSO 

• Onder voorkeurswaarde geen maatregelenonderzoek nodig. 

• Boven voorkeurswaarde gemotiveerde afweging gezondheid, 
economie, woningbouw, mobiliteit 

• In omgevingsplan motivatie aanvaardbaar akoestisch klimaat  

• geen apart besluit hogere waarden 

 



Aanvullingswet natuur 

• Beleidsneutrale omzetting Wet natuurbeheer 

 

• Veel bepalingen worden AMvB’s en uitvoeringsregelgeving 

 

• Natuur blijft in een apart vergunningenstelsel geregeld, maar 
wel als omgevingsvergunning 
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Aanvullingswet natuur  
vergelijking 

• Plantoets geldt voor omgevingsplan  

 

• Omgevingsplanactiviteit kan maximale planologische 
invulling beperken 

 

• Programma natuurwaarden ook mogelijk in omgevingsplan 

 

• Afwijking soortbescherming is nu ook mogelijk in 
omgevingsplan 



Aanvullingswet natuur  
digitalisering 

• Aanvragen bij het omgevingsloket 

 

• Meldingen bij provincies conform landelijk digitaal systeem 

 



Aanvullingswet natuur  
casus 

 

 

 

 

Uitgangspunt: 

De woningbouwlocatie grenst aan een Natura 2000-gebied. 

 

Vraag: 

Wat zijn de gevolgen van de uitbreiding van de woonwijk 
voor het Natura 2000 gebied? 

 

 



Aanvullingswet natuur  
casus 

 
Nieuwe situatie: 

 
Meer stikstof, geluid, licht, onrust voor Natura 2000-gebied en areaalverlies 
foeragerende vogels en vleermuizen 
 plantoets (passende beoordeling) omgevingsplan, eventueel 

omgevingsvergunning voor een natura 2000 activiteit 
 

Nieuw woongebied mag in elk geval niet meer licht veroorzaken op natuurgebied 
(en vleermuisroutes) 
 voortoets, eventueel omgevingsvergunning voor flora- en fauna-activiteit 

 
Aandachtspunt: straatverlichting! 
 plantoets, eventueel omgevingsvergunning voor flora- en fauna activiteit. 

 

 



Aanvullingswet bodem  

• Vervangt Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit, 
Besluit uniforme saneringen 

 

• Voorkomen nieuwe verontreinigingen of aantasting 

 

• Bodemkwaliteit (verontreiniging, structuur,  fysisch-
mechanisch) meewegen bij toedeling 

 

• Beheer historische verontreinigingen  

 

• Van geval naar activiteit 



Aanvullingswet bodem 
normen 



Aanvullingswet bodem  
normen 

• Bouwen bouwwerken met verblijfsfunctie 

 

• Boven maximale waarde onaanvaardbaar door risico voor 
gezondheid 

 

• Onder voorkeurswaarde is ieder bodemgebruik mogelijk 

 

• Tussen maximale waarde en voorkeurswaarde beleidsvrijheid om 
gebiedsgericht af te wijken 

 

• Omgevingsplan kan onder MW grens bepalen waarboven 
aanvullende maatregelen nodig zijn  

 



Aanvullingswet bodem  
digitale info 

• Informatiehuis bodem en ondergrond  

 

• Informatie over de toestand van de bodem  

 

• Onderzoeken   

 

• Het omgevingsplan 



Aanvullingswet bodem  
casus 

 

 

Uitgangspunten: 

• Bedrijf heeft activiteiten beëindigd en is vertrokken 

• Bodem is vervuild 

 

Vraag: 

Op welke wijze wordt rekening gehouden met het aspect 
bodemvervuiling bij vaststelling bestemmingsplan en 
omgevingsplan? 

 



Aanvullingswet bodem  
casus 

Huidige situatie: 

• Bestemmingsplan bevat afweging: ja/nee nieuwe functie  

• Onderzoek wordt verricht 

• De uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan  

Nieuwe situatie: 

• gemeente primair verantwoordelijk ‘decentraal, tenzij’ 

• bestuurlijke afwegingsruimte wordt vergroot 

• verschillen tussen gemeenten  

• Gemeente: eigen, integraal lange termijn perspectief in 
omgevingsvisie  

• omgevingsplan bevat de afwegingsruimte  

 



Aanvullingswet grondeigendom 

• Vervangt Onteigeningswet, Wet voorkeursrecht gemeenten, 
Wet inrichting landelijk gebied 

 

• Nieuw: stedelijke kavelruil 

 

• Middel om doelstellingen gebruik, beheer en ontwikkeling van 
fysieke leefomgeving te bereiken 

 

• Flexibel kostenverhaal  

 



Aanvullingswet grondeigendom 
het voorkeursrecht 

 

 

• Bestendigen regierol overheid 

 

• Voorkomen van speculatie 

 

• Beperkt beschikkingsmacht eigenaar  

 

• Eerst aan gemeente te koop aanbieden 

 

 

 



Aanvullingswet grondeigendom 
het voorkeursrecht 

Belangrijkste veranderingen 
 
Meer rechtszekerheid: 
• Verduidelijking procedure vervallen voorkeursrecht 

 
• Verduidelijking geldingsduur en verlengingstermijn (5 jaar + 5 jaar) 

 
• Verduidelijking procedure bij ontbreken bereidheid of 

overschrijding van beslistermijn 
 
 

 



Aanvullingswet grondeigendom 
voorwaarden 

 

• Concrete functie met regels is toegedeeld in vastgesteld 
omgevingsplan, programma of omgevingsvisie 

 

• Concrete functie is toegedacht en die functie niet is 
opgenomen in een omgevingsvisie of een programma 

 
 Niet-agrarische functie en huidig gebruik wijkt af van nieuw gebruik 

 

• In een omgevingsvisie een moderniseringslocatie is toegedacht 

 

 

 

 

 

 

 



Aanvullingswet grondeigendom 
digitale informatie 

 

 

• Registratie voorkeursrecht in Register Omgevingsdocumenten 

 

• Belangrijkje rol Kadaster 

 



Aanvullingswet grondeigendom 
 casus 

 

 

Uitgangspunt: 

• Er is een voorkeursrecht gevestigd  

• Verschillende eigendommen 

 

Vraag: 

Wat betekent het gevestigde voorkeursrecht voor de 
woningbouwontwikkeling? 

 

 

 



Aanvullingswet grondeigendom 
casus 

 

 

Nieuwe situatie:  

 

• Onteigeningsbelang verbonden aan toedeling functies  

 

• Vestigingsgrondslag voor voorkeursrechtbeschikking 

 

• Vervalt van rechtswege 

 

 

 



Aanvullingswetten 



Aanvullingswetten 

 

 

 

       

        Annette.Zebel-Vaudo@Rho.nl 

 


