
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

 

Veld Invulling Toelichting 

ID: 13  
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Type: Wet- en regelgeving  

Dekking: Nationaal  

Officiële naam: Wet van 6 november 2008, houdende 
regels inzake een vergunningstelsel 
met betrekking tot activiteiten die van 
invloed zijn op de fysieke leefomgeving 
en inzake handhaving van regelingen 
op het gebied van de fysieke 
leefomgeving (Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht) 

 

Verwijzing: Tekst van de Wet  

Begin-/eindjaar: Datum aanname: 06/11/2008 
Datum inwerkingtreding: 01/10/2010 

De Wet zal worden ingetrokken met de 
inwerkingtreding van Omgevingswet. 
Naar verwachting treedt de 
Omgevingswet op 1 juli 2023 in werking.  
 
Onderstaande informatie heeft betrekking 
op de tekst geldend op: 15/11/2022. 

Verantwoordelijke 
minister: 

Minister van I&W Op termijn wordt de Minister van BZK 
verantwoordelijk minister. 

Status: Vigerend  

Toepassingsgebied: Territoriale zee  

Kruisverwijzing: • Invoeringswet Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht 

• Wet milieubeheer 

• Omgevingswet 

 

Uitvoerende 
wetgeving: 

• Besluit van 25 maart 2010, 
houdende regels ter uitvoering van 
de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Besluit 
omgevingsrecht) 

• Regeling van de Minister van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke 
Ordening en Milieubeheer van 30 
maart 2010, nr. BJZ2010008979, 
houdende nadere regels ter 
uitvoering van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht en van 
het Besluit omgevingsrecht 
(Regeling omgevingsrecht) 

 

Trefwoorden: Milieu/verontreiniging  

 
Essentie: 
 
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voegt verschillende stelsels van vergunningen, 
ontheffingen en meldingen (toestemmingen) op het gebied van ruimte, bouwen, milieu, natuur en 
monumenten samen tot één geïntegreerde omgevingsvergunning.  
 
De Wet is als volgt opgebouwd: 

• Begripsbepalingen (Hoofdstuk 1); 

• De omgevingsvergunning (Hoofdstuk 2); 

• Voorbereidingsprocedures (Hoofdstuk 3); 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0024779/


• Financiële bepalingen (Hoofdstuk 4); 

• Bestuursrechtelijke handhaving (Hoofdstuk 5); 

• Inwerkingtreding beschikkingen en rechtsbescherming (Hoofdstuk 6); 

• Verdere bepalingen (Hoofdstuk 7); 

• Overgangs- en slotbepalingen (Hoofdstuk 8). 
 
De Wet voorziet in een algemeen verbod zonder omgevingsvergunning verschillende gespecificeerde 
projecten uit te voeren (artikel 2.1). Het gaat daarbij om plaatsgebonden activiteiten die op een of 
andere manier van invloed zijn op de fysieke leefomgeving, waaronder activiteiten die vallen binnen 
het bereik van de Wet ruimtelijke ordening, de Wet milieubeheer, de Erfgoedwet en de Mijnbouwwet. 
Voor mijnbouwwerken in de EEZ blijft de vergunningplicht op basis van de Mijnbouwwet 
onverminderd in stand, aangezien de werkingssfeer van de Wabo zich niet uitstrekt tot de EEZ. 
Verscheidene andere wetten bevatten toestemmingen voor het verrichten van activiteiten die niet per 
definitie alleen plaatsgebonden zijn. Voor zover zij wel plaatsgebonden zijn, worden zij bij de 
omgevingsvergunning aangehaakt (incidenteel geïntegreerd). Hierbij gaat het onder andere om 
ontheffingen in het kader van de Wet bodembescherming en de Wet milieubeheer. 
 
De Wet is nader uitgewerkt in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de ministeriële regeling 
omgevingsrecht (Mor). Het besluit en de regeling vervangen hetgeen voorheen in diverse wetten, 
uitvoeringsbesluiten en -regelingen was geregeld, waaronder het Inrichtingen- en vergunningenbesluit 
milieubeheer van de Wet milieubeheer. Het Besluit omgevingsrecht wijst onder andere de 
verschillende vergunningplichtige en vergunningvrije activiteiten aan, wie bevoegd gezag is voor de 
vergunningverlening en de wijze waarop een dergelijke vergunningaanvraag moet geschieden. Het 
Besluit omgevingsrecht wijst in artikel 3.3 de Minister van I&W aan als het bestuursorgaan dat 
bevoegd is om, in overeenstemming met de Minister van I&W, te beslissen op een 
vergunningaanvraag die betrekking heeft op activiteiten met betrekking tot een inrichting die behoort 
tot een categorie die in bijlage I, onderdeel C, is aangewezen en die geheel of in hoofdzaak zal zijn of 
is gelegen op of in de territoriale zee op een plaats die niet deel uitmaakt van een gemeente of 
provincie. Bijlage I vermeldt onder andere bepaalde inrichtingen die vallen binnen het bereik van de 
Ontgrondingenwet en windmolenparken. De Minister van EZK is het bevoegd gezag voor een 
inrichting die in hoofdzaak een mijnbouwwerk is, en mijnbouwwerken, niet zijnde inrichtingen. 

 


