
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Maart 2016 



Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

Deze presentatie 

 

• Waarom krijgen we een Omgevingswet? 

 

• Wat verandert er? 

 

• Wat betekent dat? 
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Waarom de Omgevingswet? 
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Ontwikkelingen in samenleving 

 

• Opgave steeds complexer 

 

• Behoefte aan maatwerk 

 

• Andere eisen 
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Knelpunten in uitvoeringspraktijk 

 

• Versnipperd  

 

• Ondoorzichtig 

 

• Stroperig 

 

• Duur 

 

• Afloop onvoorspelbaar 
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Wat verandert er? 
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Eén Omgevingswet die alle wetten en regels op het gebied van  

de leefomgeving vereenvoudigt en bundelt. Gaat om de 

wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening, water, milieu, 

lucht, geluid, bodem, erfgoed, verkeer en natuur. 

 

 

• 24 wetten gaan op in de Omgevingswet 

• 117 AMvB’s worden teruggebracht tot 4 AMvB’s   

• Bundeling van vele ministeriële regelingen 

• Bundeling van provinciale en lokale regelgeving  
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Verbeterdoelen stelselherziening 

Samenhangende 
benadering beleid, 
besluitvorming en 
regelgeving 

Inzichtelijkheid, 

voorspelbaarheid en  

gebruiksgemak 

Bestuurlijke 
afwegingsruimte 

Versnellen en 
verbeteren 
besluitvorming 
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De zes instrumenten 
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Stelselherziening meer dan wetgeving 

Digitalisering 

Kennis en 
Kunde 

Cultuur 

Wetsvoorstel/ 

AMvB’s 

Invoerings- 

regelgeving 

EU 
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2016 Jaar van de oriëntatie en inhoud 

 

2017  Verankering, verbreding en verdieping 

 

2018 Werken met de wet 

 

2024  Werken in lijn met de wet 

Fasen in de implementatie 
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Wat betekent dat? 
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 Snellere procedures in de fysieke leefomgeving 

 Meer voorspelbare procedures 

 Lagere onderzoekslasten 

 

 

 Meer lokale afwegingsruimte 

 Samenhangende benadering van het fysieke domein 

 

 Beter functionerende (overheids)ketens 

 

 Betere aansluiting op de maatschappelijke behoefte 

 

Om de kansen van Omgevingswet te pakken …. 
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1. Andere manier van visievorming en beleidsarticulatie 

 

2. Geheel andere inrichting van de werkprocessen 

 

3. Functioneren in bestuurlijke ketens 

 

4. Optimaliseren aansluiting op de ‘energieke samenleving’ 

 

5. Implementatie van een geheel nieuw ICT-systeem 

Hebben overheden de volgende opgaven! 
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• Bestuursakkoord (koepels en rijk) 

 

• Programmaraad op nationaal niveau 

o Invoeringsondersteuning 

o Digitalisering en informatiepunt 

o Veranderopgave 

 

• Koepels (VNG / IPO / UvW / Rijk) 

o Eigen uitvoeringsstructuur 

o Specifieke instrumenten / diensten 

Organisatie van de implementatie 
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Meer informatie 

• Vng.nl/omgevingswet 

 

• omgevingswetportaal.nl 

 

• Volg ons op twitter: @vngomgeving of via het 

ambtelijk ROMnetwerk www.romnetwerk.nl 

 

Vng.nl/omgevingswet
Vng.nl/omgevingswet
http://omgevingswetportaal.us1.list-manage1.com/track/click?u=c72cf1206123b87b586b80708&id=00526784a2&e=cb84db93d1
http://omgevingswetportaal.us1.list-manage1.com/track/click?u=c72cf1206123b87b586b80708&id=00526784a2&e=cb84db93d1
https://omgevingswet.pleio.nl/
http://www.romnetwerk.nl/
http://www.romnetwerk.nl/

