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De Omgevingswet 



De Omgevingswet, kerninstrumenten 

Doelen Maatregelen Regels 

• Waterbeheerprogramma 
• Water- en riolering-

programma 

• Provinciale 
omgevingsverordening 

• Waterschapsverordening (KEUR) 
•  Omgevingsplan 



De Omgevingswet, doelen-maatregelen-regels 

 Omgevingsvisie Uitwerking omgevingsvisie 

Programma Omgevingsplan 

Karakter Strategisch, integraal, 

politiek bestuurlijk 

Uitvoeringsgericht, 

(multi)sectoraal, 

strategische elementen 

mogelijk 

Uitvoeringsgericht en 

kaderstellend 

Inhoud Ontwikkeling, gebruik, 

beheer, bescherming en 

behoud van de fysieke 

leefomgeving als geheel 

Uitwerking beleid voor 

bepaalde sector of 

bepaald gebied 

Bindende regels voor 

burgers en bedrijven 

Samenhang 

domeinen 

Eén integraal 

ontwikkelingsbeleid voor 

fysieke leefomgeving 

(Multi)sectoraal, inzetten 

op afstemming, 

coördinatie verschillende 

domeinen 

Eén integraal kader 

met bindende regels 

Horizon Lange termijn Korte termijn Korte en lange termijn 

Werking Basis voor handelen van het 

visie vaststellend orgaan en 

programma’s 

Basis voor inzet 

maatregelen van het 

programma vaststellend 

orgaan voor betreffende 

onderwerp 

Kaderstellende basis 

voor initiatieven  

Juridische status Bindt enkel visie 

vaststellend orgaan 

Bindt enkel programma 

vaststellend orgaan 

Bindt burgers en 

bedrijven 

 



De Omgevingswet 



De belangrijkste consequenties op een rij: 

 Zorgplichten blijven ongewijzigd 

o  Inzameling en transport van stedelijk afvalwater 

o  Hemelwaterzorgplicht 

o  Grondwaterzorgplicht 

o  Zuivering stedelijk afvalwater 

o  Regionaal watersysteembeheer (kwaliteit / kwantiteit) 

 GRP niet langer wettelijk verplicht 

o  Omgevingsvisie, omgevingsplan en uitvoeringsprogramma 

 Ontheffing zorgplicht afvalwater buitengebied (GS) vervalt 

 Veranderingen lozingsregelgeving 

o   Meer ruimte voor decentrale regelgeving 

o   Amvb’s nog in de maak! 

 

 

 

De Omgevingswet en stedelijk waterbeheer 

 Nog meer afstemming gemeente en waterbeheerder! 
 



De kracht van het vGRP… 

 
Rol gemeentelijk rioleringsplan 

• Vastleggen zorgplichten 

• Planmatige uitvoering 

• Voorzieningen 

• Onderbouwing rioolheffing (lange termijn) 

• Regels lozen op de riolering 

• Beleidsafspraken waterschap lozen vanuit riolering 

op oppervlaktewater 



Anticiperen op de Omgevingswet 

Planverplichting GRP vervalt vanaf 2020 

• Hoe borgen rolverdeling tussen burgers/bedrijven 

en gemeente bij zorgplichten? 

• Hoe borgen afspraken lozingen gemeente en 

waterschap (o.a. overstorten, buitengebied)? 

• Op welke wijze transparante bekostiging 

rioleringszorg (lange termijn doorkijk)  

• Hoe kan invloed worden uitgeoefend op 

besluitvorming (inspraak)?  

 



Hoe anticiperen in eigen organisatie… 

Omgevingsvisie 

Programma 

Omgevingsplan 

 Huidige GRP 
 zorgplichten 
 doelen 
 maatregelen 
 middelen 
 instrumenten 

(verordeningen) 

Gemeenteraad 

College B&W 

Gemeenteraad 



Hoe anticiperen in eigen organisatie… 



Gemeentelijke Omgevingsvisie 

Gemeentelijke Omgevingsvisie 

 Vormvrije integrale strategisch beleidsdocument voor 

de fysieke leefomgeving voor de lange termijn 

 Omgevingsvisie alleen bindend voor bevoegd gezag 

dat haar vaststelt 

 Geeft aan hoe taken worden ingevuld en welke 

ambities bestuursorgaan heeft: 

o hoofdlijnen van de kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving 

o hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling, het 

gebruik, het beheer, de bescherming en het 

behoud van het grondgebied 

o hoofdzaken van het voor de fysieke leefomgeving 

te voeren integrale beleid 

 Vastgesteld door de AB (gemeenteraad) 

 Voorbereid met uniforme openbare 

voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 Awb: geen 

bezwaar of beroep wel zienswijzen 



Gemeentelijke Omgevingsvisie 

Omgevingsvisie bevat ten minste: 

 Gemeente geeft aan hoe zij haar watertaken 
(zorgplichten) invult 

 

 Strategische beleidsdoelstellingen 
(o.a. wateroverlast, onderlast, waterrobbuust 
inrichten/bouwen, kwaliteit) 

 

 Op welke wijze gemeente wil werken (en met wie) 
aan het realiseren van deze doelen 
(sturingsfilosofie: programma’s of bindende 
regels). 

 

 



Bouwsteen gemeentelijke omgevingsvisie 

Gezamenlijke beleidsontwikkeling 
 Invulling zorgplichten afvalwater buitengebied 

 Invulling zorgplichten hemelwater en grondwater 

 Beleidsdoelen: 
1. Leefbaarheid (veiligheid en kwaliteit) 

o Klimaatbestendig bouwen en inrichten 

o Waterkwaliteit en ecologische inrichting 

o Ontvlechten stedelijk afvalwater 

o Voorkomen verspreiding ongewenste stoffen 

o Sluiten kringlopen 

2. Gezondheid 

o Voorkomen contact afvalwater 

 Wijze van “sturing” via programma en regelgeving 
 

 



Bouwsteen gemeentelijke omgevingsvisie 



Consequenties Omgevingswet 

Deregulering algemene lozingsregels 
 Hoe kan voorkomen worden dat deregulering leidt 

tot regulering op lokaal/regionaal niveau via 
gemeentelijke verordeningen en keur? 

 



De valkuil voor de korte termijn… 

Op zoek naar oplossingen in het eigen domein… 

 

Nationale deregulering leidt tot lokale regulering… 



Hoe anticiperen in regio… 



Tenslotte… 

“Elk nadeel heeft 
een voordeel…”  


