
 
Invoeringswet 
Omgevingswet 
 
 Overgangsrecht en  andere 
onderwerpen 

 

 

Bert Rademaker  



 
Overgangsrecht  
 
 

  

 

 “Een uiterst belangrijk – en notoir moeilijk – onderwerp in 
de wetgevingsleer, betreft het overgangsrecht.”  

  

 Wetgeven - S.E. Zijlstra 

 

2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 



 
Wanneer overgangsrecht? 
 
 Afweging tussen verschillende uitgangspunten: 

  - zo snel mogelijk over naar nieuwe stelsel 

    - voorkomen rechtsvacuüm en dubbel regime 

  - waarborgen bestaande rechten 

 

 

 

  

3 Ministerie van Infrastructuur en Milieu 



 
Overgangsrecht (vindplaatsen) 
 
 

• Wetsniveau: 
 

• Hoofdstuk 11 Iw  

- overgang van oud naar nieuw bij inwerkingtreding 
 

• Hoofdstuk 22 Ow   

-  overgangsrecht dat gedurende overgangsfase relevant blijft 
 Zie hiervoor ook paragraaf 5.2.3 algemeen deel MvT (p. 62-68) 

 

• Uitwerking via Invoeringsbesluit  en -regeling 
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Overgangsrecht (vindplaatsen) 
 
Hoofdstuk 11 Iw  
Belangrijkste termen uitgelegd op  

p. 270 MvT 

 

Afdeling 11.1 lopende procedures  

 

Afdeling 11.2 specifieke instrumenten  
Handige was-wordt tabellen in MvT. Bijv. p. 279 voor vergunningen. 

 

Afdeling 11.3 overgangsrecht voor wetten  

die geheel of gedeeltelijk worden ingetrokken 
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Overgangsrecht (verschillende vormen)  
 

 

• Gelijkstelling  

 Bijv. bestaande vergunningen worden gelijkgesteld met nieuwe 

vergunningen. 

 

• Oude recht blijft van toepassing  

 Op lopende procedures blijft het oude recht van toepassing: 

 - start (bijv. indienen aanvraag), 

 - eind (bijv. tot dat een besluit onherroepelijk is). 

 

• Uitgestelde werking 

 Bijv. voor gemeentelijke omgevingsvisie.   
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Overgangsrecht (enkele instrumenten)  
 
• Visie 
 Gemeentelijke visie: uitgestelde werking (artikel 11.6 ev. Iw) 

 Provinciale en nationale omgevingsvisie direct van kracht. 

 

• Verordening  

 provincie: analyse en overleg met provincies loopt nog. 

     waterschap: uitgestelde werking (termijn bij KB). Huidige keuren blijven 
gelden tot de waterschapsverordening er is. (artikel 11.44 Iw) 

 

• Omgevingsplan 
 Gelijkstelling bestaande bestemmingsplannen, beheersverordeningen, 

omgevingsplan van rechtswege. (artikel 11.19 en 11.73 ev. Iw) 

 Idem van enkele verordeningen (artikelen 11.26 en 11.71 Iw) 
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Overgangsrecht (overgangsfase)  
 
 

• Opgenomen in H 22 Wro 

 

• Overgangsfase omgevingsplan: 

 - in 10 jaar van omgevingsplan van rechtswege naar 
‘volledig’ omgevingsplan 

 - inbouw verordeningen 

 

• AMvB-regels (geluid, trilling etc.) in het omgevingsplan 
tijdens overgangsfase  

• Uitwerking in het Invoeringsbesluit 
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Overgangsfase omgevingsplan  
 
• Nieuwe ontwikkelingen faciliteren met 

omgevingsvergunning voor afwijken van het omgevingsplan 

 

• Nieuwe ontwikkelingen inpassen door de locatie uit het 

‘omgevingsplan van rechtswege’ over te hevelen en te 

bewerken in de nieuwe ‘standaarden’ 

 

• Op andere thema’s dan geregeld in het ‘omgevingsplan van 

rechtswege’, regels toevoegen in de nieuwe standaarden  
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Aanvullingen   

 

 

 

• Overgangsrecht schade, knip en voorbeschermingsregels 

 

 

• Wijziging Wro (afschaffen actualiseringplicht) 
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Introductie omgevingsplanactiviteit 

• Omgevingsplan kan ‘expliciet’ bepalen dat voor een activiteit 

vergunning nodig is (binnenplanse vergunning) 

 

• Omgevingsplan wordt eenvoudiger en beter leesbaar 

 

• Vergunning niet meer altijd als buitenplanse afwijking 

 

• Binnenplanse vergunning is geen afwijking: afwijkactiviteit 

wordt ‘omgevingsplanactiviteit’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Beoordelingsregels omgevingsplanactiviteit 

• Voldoet een activiteit aan ‘binnenplanse’ beoordelingsregels:  

=> vergunning wordt verleend 

 

• Voldoet een activiteit niet aan binnenplanse beoordelingsregels:  

 => vergunning kan toch worden verleend in afwijking van het 

omgevingsplan in het belang van ‘een evenwichtige toedeling 

van functies aan locaties’ 

 

• Flexibel en eenvoudig: effectief inspelen op nieuwe 

ontwikkelingen, zonder procedurele stapeling van binnen- en 

buitenplanse vergunningen 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nieuwe opzet vergunningplicht bouwen 

• Vergunning voor bouwwerken opgesplitst in een landelijk 

ingestelde ‘technische’ vergunning en een in het 

omgevingsplan ingestelde ‘ruimtelijke’ vergunning 

 

• Optimale afstemming vergunningplicht op materiële regels 

 

• Per saldo minder vaak vergunning nodig en vaker bouwen 

zonder vergunning volgens regels uit het omgevingsplan  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nieuwe opzet vergunningplicht bouwen 

• Rijksniveau: het Bbl bevat de regels voor technische 

bouwkwaliteit en geeft aan voor welke bouwactiviteiten 

vergunning nodig is. 

 

• Gemeentelijk niveau: het omgevingsplan bevat de 

locatiegebonden (ruimtelijke) regels voor het bouwen en in 

standhouden van bouwwerken en bepaalt ook of daarvoor een 

vergunning nodig is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Voorbereidingsbesluit wijzigt omgevingsplan 

• Voorbeschermingsregels rechtstreeks in het omgevingsplan 

• Bevoegd gezag: omgevingsplan, projectbesluit, 

instructieregels en instructiebesluit 

• Beperkte geldigheidsduur 

• Niet-appellabel 

• Geen voorbereidingsprocedure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Vragen of reacties? 

 

 

 

 

 

  

 

 Meer informatie:  

 http://www.omgevingswetportaal.nl 

 



Invoeringswet Omgevingswet  
 

 
Bijeenkomst Provero  
23 maart 2017 
 
 

 
Ruud Veenhof 



Deel 1 
• Overige onderdelen Invoeringswet: 

• Voorgestelde regeling voor nadeelcompensatie 
• Handhaving en uitvoering  
• Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 

 
Deel 2 
• Interactief deel (quiz en stellingen) 

  



Nadeelcompensatie 
 

• Afdeling 15.1 Omgevingswet 
 

• Van planschade  
 naar nadeelcompensatie 
 
• Relatie nadeelcompensatieregeling  
 en omgevingsplan 

 
  
 
 



Huidige planschaderegeling 
 
• Afdeling 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening 
• Grotendeels ‘rechtersrecht’ 
• Planvergelijking – planmaximalisatie 

 
Gevolgen 
• Geen globale plannen 
• Theoretische mogelijkheden vs. feitelijke 

verwezenlijking 
 
 
 
 



Voorgestelde regeling afdeling 15.1  
 

• Titel 4.5 van de Awb (Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij 
onrechtmatige besluiten) 

• Specifieke regeling in Omgevingswet 
• Verschuiven van het schademoment  
• Van planvergelijking naar feitelijke vergelijking 
• Verhoging van NMR van 2% naar 5% 

 



Artikelsgewijs 
 
• Artikel 15.1: limitatieve schadeoorzaken + doorschuiven schademoment 
• Artikel 15.2:  schademoment indien geen omgevingsvergunning is vereist 
• Artikel 15.3: schadesoorten 
• Artikel 15.4: bepalen omvang schade bij inkomens- en omzetschade 
• Artikel 15.5: risicoaanvaarding  
Lid 1: uitzondering op artikel 4:126, lid 2, onder a, van de Awb 
Lid 2: regeling passieve risicoaanvaarding (directe schade) 
• Artikel 15.6: NMR 
• Artikel 15.7: bevoegd gezag aanvraag 
• Artikel 15.8: verhaalsovereenkomst (vgl. artikel 6.4a Wro) 
• Artikel 15.9: grondslag nadere regels AMvB 

 



Handhaving en uitvoering 

• Afdeling 18.1 Omgevingswet (bestuursrechtelijke handhaving) 
• Afdeling 18.3 Omgevingswet (kwaliteitsbevordering en samenwerking) 
• Bouwstop en preventieve last 

 
 

• Reparatoire sancties 
• Punitieve sancties 

 
• Op dit moment geen fundamentele veranderingen (MvT, p.31) 
• Introductie van bestuurlijke boete in twee domeinen: 

 
1. Brzo 2015 (straks Bal) 
2. Regels ter bescherming van het erfgoed 

 
 

 
 



Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 

• Integratie bestaande gebruikstoepassingen 
 
• Juridische verankering van: 
1. Doelen DSO; 
2. Onderdelen DSO; 
3. Verantwoordelijkheden beschikbaar stellen informatie volgens vastgelegde 

standaarden en kwaliteitseisen.  



Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 

• Het digitaal stelsel bestaat uit de landelijke voorziening en een register 
 

• Beschikbaar stellen van informatie 
 

• Bevat veel delegatiebepalingen  



Stelling 1 

Voor globale omgevingsplannen is een 
wijziging van het planschaderecht 
noodzakelijk.  



Quizvragen 

Wat wordt begrepen onder de 
omgevingsplanactiviteit?  

A.Een activiteit die past binnen de kaders van het 
omgevingsplan 

B.De binnenplanse en buitenplanse afwijking van het 
omgevingsplan 

C.De opvolger van de afwijkactiviteit 
D.Alle bovenstaande mogelijkheden 



Quizvragen 

Hoe lang heeft de gemeente om tot een omgevingsplan 
te komen voor het gemeentelijke grondgebied? 

A. 10 jaar na inwerkingtreding van de Omgevingswet  
B. Dat is nog niet bekend  
C. Bij Koninklijk Besluit te bepalen moment  
D. 5 jaar na de eerste wijziging van het omgevingsplan 



Quizvragen 

Op welk moment kan een aanvraag om 
nadeelcompensatie worden ingediend?  

A. Bij inwerkingtreding van het omgevingsplan  
B. Bij verlening van de omgevingsvergunning 
C. Bij het moment van de feitelijke uitvoering  
D. Dat hangt er vanaf 



Quizvragen 

Hoe kan van het voorbereidingsbesluit worden 
afgeweken?   

A. Dat is niet mogelijk 
B. Bij omgevingsplanactiviteit 
C. Met een afwijkactiviteit 
D. Bij in het voorbereidingsbesluit te vermelden 
voorwaarden 



Quizvragen 

Hoe is in overgangsrecht voorzien voor de provinciale 
omgevingsverordening? 

A. Van rechtswege ontstaat een omgevingsverordening 
B. Er is niet voorzien in overgangsrecht 
C. De provincie moet de verschillende provinciale 
verordeningen in fasen samenvoegen 
D. Er is voorzien in eerbiedigend overgangsrecht 



Quizvragen 
In het voorgestelde artikel 18.22 van de OW is een 
zorgplicht opgenomen voor een goede uitoefening van 
de uitvoeringstaak en handhavingstaak. Waar komt deze 
zorgplicht vandaan? 

A. Deze zorgplicht is opgenomen n.a.v. andere 
zorgplichten in de OW 

B. Artikel 5.5 van de Wabo 
C. Extra stimulans voor kwaliteit handhaving 
D. Geen van bovenstaande opties, maar…. 



Quizvragen 

Wie of wat wordt de beheerder van het register 
omgevingsdocumenten? 

A. De Minister van Infrastructuur en Milieu 
B. Dat is nog niet bekend 
C. De Minister van Veiligheid en Justitie 
D. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu 



Stelling 2 

Het slagen van de Omgevingswet staat of 
valt met digitalisering.  



Vragen? 


