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Doelen Omgevingswet





Wat verandert er?



Kabels & leidingen in de Omgevingswet

Initiatief Ontwerp Aanleg Beheer & 
Onderhoud Verwijderen

Omgevingsvisie 
& programma Omgevingsplan Omgevingsregeling en 

omgevingsvergunning
Omgevingsplan



Initiatief --- Omgevingsvisie

• Omgevingsvisie door gemeenten, provincies en Rijk
• Een strategische visie voor de lange termijn voor de gehele 

fysieke leefomgeving, o.a. energietransitie
• Reserveringsgebieden voor de aanleg van buisleidingen van 

nationaal belang (Structuurvisie Buisleidingen)
• Omgevingswaarden = kwaliteitsambitie, bijvoorbeeld voor 

grondwaterkwaliteit en veiligheid primaire waterkeringen      
à monitoring & programma



Initiatief --- Programma

• Concrete uitwerking doelen omgevingsvisie, toch sectoraal
• Bevat een uitwerking van het beleid voor ontwikkeling, gebruik, beheer, 

bescherming en behoud van de fysieke leefomgeving en/of
• Bevat maatregelen om aan omgevingswaarden te voldoen en/of
• Bevat maatregelen om een of meer andere doelstellingen voor de fysieke 

leefomgeving te bereiken 

• 4 typen programma’s:
• Onverplichte programma’s 
• Verplichte programma’s volgend uit EU regelgeving 
• Verplichte programma’s  bij dreigende overschrijding omgevingswaarde
• Programma’s met programmatische aanpak

• Maatregelen gekoppeld aan monitoring



Ontwerp --- Omgevingsplan

• Decentraal, tenzij… Meeste taken en bevoegdheden worden op 
laagste niveau neergelegd (=gemeente)

• Eén integraal samenhangend omgevingsplan per gemeente
• Toedeling van functies aan locaties
• Meer afwegingsruimte voor de gemeente
• Aanvullende omgevingswaarden en/of                                     

strengere omgevingswaarden



Aanleg --- Omgevingsvergunning

• Van wantrouwen naar vertrouwen
• Vergunningsplichtige activiteiten worden aangewezen door:

• Rijk 
• Provincie
• Gemeente
• Waterschap

• Van nee mits en vergunnen, naar ja tenzij middels melden en 
algemene regels

• Meer algemene (rijks)regels; geen omgevingsvergunning meer 
nodig voor kernactiviteit buisleiding met gevaarlijke stoffen 



Basispresentatie Omgevingswet september 2018

Aanleg --- Aanvraagvereisten vergunning

Specifieke aanvraagvereiste: initiatiefnemer moet aangeven of en hoe aan 
participatie is gedaan en wat de resultaten daarvan zijn



Beheer & Onderhoud --- Omgevingsvergunning

• Milieuregels staan in Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), 
waaronder externe veiligheid:
– I.p.v. groepsrisico de aandachtsgebieden voor brand, explosies en gifwolken
– Zeer kwetsbare (scholen, ziekenhuizen), kwetsbare (woningen, 

evenementen) en beperkt kwetsbare objecten (overige gebouwen en 
locaties)



Tot slot: Digitaal Stelsel Omgevingswet
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Hoe kijk je aan tegen de Omgevingswet in relatie tot 
het eigen werkveld, in één woord?

http://www.mentimeter.com/


Bedankt!


