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Toelichting

Naar verwachting treedt de wet in 2021
in werking.
Onderstaande informatie heeft betrekking
op de tekst die beschikbaar is op:
15/11/2018.
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minister:
Status:
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Kruisverwijzing:

Minister van BZK
In ontwikkeling
Territoriale zee, EEZ
• Waterwet
• Ontgrondingenwet
• Wet natuurbescherming
• Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
• Wet beheer rijkswaterstaatswerken
• Wet bodembescherming
• Wet milieubeheer
• Wet ruimtelijke ordening
• Wrakkenwet
• Wet milieubeheer
• Erfgoedwet
• Mijnbouwwet
•
•

Uitvoerende wetgeving:
Trefwoorden:

Nationaal Waterplan 2016-2021
Structuurschema Infrastructuur en
Ruimte

Ruimtelijke ordening

Essentie:
De Omgevingswet is bedoeld om een omvattend kader te bieden voor het omgevingsrecht en vereenvoudiging in wetgeving en decentralisatie van verantwoordelijkheden naar lagere overheden te bewerkstellingen. Er zijn thans aparte wetten voor bodem, bouwen, geluid, infrastructuur, mijnbouw,
milieu, monumentenzorg, natuur, ruimtelijke ordening en waterbeheer. Deze verbrokkeling leidt tot
afstemmings- en coördinatieproblemen en verminderde kenbaarheid en bruikbaarheid voor alle gebruikers. Ten tweede heeft de Omgevingswet tot doel om duurzame ontwikkeling beter te integreren in
het omgevingsrecht. Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2021 in werking.
De Omgevingswet zal na inwerkingtreding een groot aantal bestaande wetten vervangen, waaronder
de Waterwet, de Ontgrondingenwet, de Wet natuurbescherming, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet beheer rijkswaterstaatswerken, de Wet bodembescherming, de Wet milieubeheer,
de Wet ruimtelijke ordening en de Wrakkenwet. Daarnaast zal de Omgevingswet delen van andere
wetten vervangen, waaronder de Wet milieubeheer en de Mijnbouwwet.
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Hoofdstuk 1 van de Omgevingswet bevat algemene bepalingen. De maatschappelijk doelen van de
Omgevingswet zijn gedefinieerd in artikel 1.3 als, met het oog op duurzame ontwikkeling, de bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang: a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en
een goede omgevingskwaliteit; en b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke
leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften. De wet is, met enige uitzonderingen
(artikel 1.5), van toepassing in de exclusieve economische zone.
Hoofdstuk 2 van de Omgevingswet stelt de taken en bevoegdheden van bestuursorganen vast. Bestuursorganen van het Rijk oefenen de taken en bevoegdheden uit voor het niet provinciaal en gemeentelijk ingedeelde gedeelte van de Noordzee (het gebied zeewaarts van de 1 kilometerzone).
Artikel 2.9 van de wet verplicht tot het vaststellen van omgevingswaarden. Deze waarden bepalen
voor de fysieke leefomgeving of onderdelen daarvan: a. de gewenste staat of kwaliteit; b. de toelaatbare belasting door activiteiten; en c. de toelaatbare concentratie of depositie van stoffen. Artikel 2.24
geeft het Rijk de mogelijkheid bij AMvB algemene instructieregels op te stellen over de uitoefening van
taken of bevoegdheden door bestuursorganen om te voldoen aan bij AMvB vastgestelde omgevingswaarden of voor het bereiken van andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving.
Hoofdstuk 3 van de Omgevingswet voorziet in het opstellen van omgevingsvisies en programma’s. De
Minister van BZK is verantwoordelijk voor het vaststellen van een nationale omgevingsvisie (artikel
3.1). Deze nationale omgevingsvisie (NOVI) wordt thans al voorbereid. Artikel 3.2 bepaalt dat een
omgevingsvisie de volgende elementen bevat: a. een beschrijving van de hoofdlijnen van de kwaliteit
van de fysieke leefomgeving; b. de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het gebruik, het
beheer, de bescherming en het behoud van het grondgebied; en c. de hoofdzaken van het voor de
fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid. Artikel 3.3 geeft aan dat In een omgevingsvisie rekening wordt gehouden met het voorzorgsbeginsel, het beginsel van preventief handelen, het beginsel
dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te worden bestreden en het beginsel dat de
vervuiler betaalt. Artikel 3.9 geeft aan welke omgevingsprogramma’s het Rijk verplicht is vast te stellen. Dit betreft onder andere een nationaal waterprogramma waarin het nationaal waterbeleid is opgenomen.
Hoofdstuk 4 van de Omgevingswet bevat algemene regels voor activiteiten in de fysieke leefomgeving. Artikel 4.3 bepaalt dat bij AMvB regels gesteld kunnen worden voor een aantal specifieke activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. Dit betreft onder andere
milieubelastende activiteiten, mijnbouwactiviteiten, ontgrondingsactiviteiten en stortingsactiviteiten op
zee.
Hoofdstuk 5 van de Omgevingswet stelt regels vast omtrent omgevingsvergunningen en projectbesluiten. Artikel 5.1 somt activiteiten op die niet zonder omgevingsvergunning kunnen worden uitgevoerd.
Afdeling 5.1 geeft verder regels met betrekking tot de procedures rond omgevingsvergunningen,
waaronder de beoordeling van aanvragen van vergunningen. Afdeling 5.2 stelt regels ten aanzien van
projectbesluiten.
Hoofdstuk 10 van de Omgevingswet heeft betrekking op gedoogplichten. Hoofdstuk 13 van de Omgevingswet bevat financiële bepalingen en Hoofdstuk 16 stelt regels ten aanzien van procedures onder
de wet. Afdeling 16.4 bevat regels met betrekking tot milieueffectrapportage. Hoofdstuk 17 van de Wet
stelt regels ten aanzien van adviesorganen en adviseurs en Hoofdstuk 18 bevat regels over handhaving en uitvoering en Hoofdstuk 19 over bevoegdheden in bijzondere omstandigheden. Hoofdstuk 20
van de Wet bevat regels over monitoring en informatie en Hoofdstuk 23 bevat overige en slotbepalingen.
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