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De Omgevingswet

Eén samenhangende wet over de fysieke leefomgeving 

… die ontwikkeling stimuleert 

… en die kwaliteit van de leefomgeving waarborgt

Ruimtelijke 
ordening

Water

Natuur

Milieu

Bouwen

Infra
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Instrumentarium omgevingswet
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Inhoud van de omgevingsvisie

• Beschrijving van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving > historie 
gebied en aanwezige kwaliteiten (hoofdlijnen)   

Bodem en watersysteem

• Hoofdlijnen voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer, 
bescherming en behoud van het grondgebied > onder- en 
bovengrond op verschillende niveaus en het water 

Maatschappelijke functies bodem- en watersysteem

• Hoofdzaken voor de fysieke leefomgeving te voeren integrale beleid 
(art 3.2)                                               

Maatschappelijk opgaves in het gebied

7



Van omgevingsvisie naar omgevingsplan

• Toedelen van functies aan 
locaties

• Toelaten uitnodigingen 
ontwikkelen

• Gedetailleerd / globaal

• Ruimte voor open normen en 
geboden

• Instructieregels en 

maatwerkregels

• Digitaal



Evenwichtige toedeling van functies aan locaties, 
rekening houdend met de kwaliteiten van de 
bodem
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Programma aan de slag met de omgevingswet

Koepels (UvW, VNG, en IPO) en 
rijk hebben afgesproken om de 
implementatie van de 
Omgevingswet samen op te 
pakken

IPO programmateam olv Tjeerd 
Kampstra
VNG programmateam olv Kristel 
Lammers
IVO programmateam olv Gerd 
de Kruijf



Aangedragen thema’s 2017 

Anders werken:
• Integraal werken en bestuurlijke 

afwegingsruimte
• Participatie
• Regionale en Ketensamenwerking
• Vakmanschap en professionaliteit

Kennis en kunde:
• Omgevingsvisie
• Decentrale regels Omgevingsplan, 

waterschapsverordening, 
omgevingsverordening

• Omgevingsvergunning
• Projectbesluit

Bewustwording
&
Experimenteren



Mix aan ondersteuningsmogelijkheden

Proeftuinen 
Omgevingswet

Democratic Challenge
Praktijkondersteuning samen 
aan de slag
Staalkaarten Omgevingsplannen

Pilots Omgevingsvisie  
Basisgids Omgevingswet

Informatiepunt
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www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/


Project handvatten omgevingsplan: ontwikkeling 
bouwstenen en staalkaarten 



Praktijkondersteuning samen aan de slag

Laagdrempelige manier om 
kennis en ervaring op de te doen 
met:
- doelstellingen Ow  
- instrumenten Ow



Waar is men nog meer aan de slag?



En bodem en ondergrond dan?

Geen blauwdruk beschikbaar

Met elkaar het gesprek aangaan over de rol 
van bodem- en ondergrond

Experimenteren in pilots en 
experimenteerruimte die geboden wordt

Voorbeeld: Zeeland


