Bijlage: Wat moeten overheden op 1 januari 2021 minimaal kunnen en voorbereid
hebben om te voldoen aan de Omgevingswet?1
1. Omgevingsvisie
▪ Per 1/1/21 hebben provincie en Rijk een vastgestelde omgevingsvisie die voldoet aan de eisen van de
Omgevingswet (artikel 3.2 en 3.3 Ow). De omgevingsvisie is met behulp van de geldende standaard
ontsloten via de landelijke voorzieningi.
2. Omgevingsverordening
▪ Per 1/1/21 heeft een provincie een vastgestelde omgevingsverordening die voldoet aan de eisen van de
Omgevingswet (hoofdstuk 7 van het Besluit kwaliteit leefomgeving). De omgevingsverordening is met
behulp van de geldende standaard ontsloten via de landelijke voorziening ii.
3. Projectbesluit
▪ Als een rijkspartij, provincie of waterschap een projectbesluit vaststelt dan stellen zij deze per 1/1/21
vast conform de eisen van de Omgevingswet (Het projectbesluit voldoet aan hoofdstuk 9 van het Besluit
kwaliteit leefomgeving). Tijdens de overgangsfase hoeft het projectbesluit het omgevingsplan niet te
wijzigen.
4. Omgevingsplan
▪ Als een gemeente een omgevingsplan wil wijzigen, dan stelt de gemeente deze wijziging per 1/1/21
vast conform de eisen van de Omgevingswet. Het gewijzigde deel van het plan voldoet aan de
provinciale instructieregels en aan de instructieregels uit hoofdstuk 5 van het Besluit kwaliteit
leefomgeving. De wijziging wordt met behulp van de geldende standaard ontsloten via de landelijke
voorzieningiii.
5. Vergunningen & meldingen
▪ Techniek: Per 1/1/21 is het bevoegd gezag (en/of haar uitvoeringsorganisatie) in staat om conform de
daarvoor geldende standaard een aanvraag of melding (art. 14.1 Ob) vanuit de landelijke voorziening te
ontvangeniv.
▪ Indieningsvereisten: Per 1/1/21 stellen provincie, waterschap en gemeente de informatie beschikbaar
die nodig is om een aanvraagformulier in de landelijke voorziening samen te kunnen stellen, waarin ook
de door hen gestelde indieningsvereisten zijn meegenomen.
▪ Proces: Per 1/1/21 is het bevoegd gezag (en/of haar uitvoeringsorganisatie) voorbereid op de
gewijzigde vergunningenprocedure conform de eisen van de Omgevingswet Hieronder valt het kunnen
verwerken van een enkelvoudige en een meervoudige aanvraag.v

▪

1

Beoordeling: Per 1/1/21 is het bevoegde gezag (en/of haar uitvoeringsorganisatie) in staat om
aanvragen voor omgevingsvergunningen te beoordelen conform de eisen van de Omgevingswet. vi

Deze bijlage is gebaseerd op de ontwerp-regelgeving in het Invoeringsspoor. Consultatiereacties,
parlementaire behandeling en advisering door de Raad van State kunnen nog tot kleine aanpassingen leiden.

Omgevingsvisie
Per 1/1/21 wordt een Omgevingsvisie opgesteld met de STOP-TPOD standaard, via de
reguliere infrastructuur voor officiële publicaties gepubliceerd in het elektronische
publicatieblad van het desbetreffende orgaan en ontsloten via DSO-LV. Een vóór 1/1/21
vastgestelde omgevingsvisie kan nog op grond van de Wet ruimtelijke ordening worden
gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl met gebruikmaking van de IMRO-standaard.
Ontsluiting van de informatie uit de visie in DSO-LV vindt in dat geval plaats met
gebruikmaking van de overbruggingsfunctie.
ii Omgevingsverordening
Een Omgevingsverordening wordt opgesteld met de STOP-TPOD standaard en bekend
gemaakt via de landelijke voorziening.
iii Wijziging Omgevingsplan
Een wijziging van een Omgevingsplan wordt opgesteld met de STOP-TPOD standaard,
bekendgemaakt via de LVBB en ontsloten via DSO-LV.
iv Ontvangen aanvraag of melding
Voor het ontvangen van een aanvraag of melding wordt gebruik gemaakt van de
Standaard Aanvragen en Meldingen (STAM).
v Beoordelingstermijn
Beoordeling van een aanvraag vindt binnen 8 weken plaats voor besluiten anders dan art
10.24 Omgevingsbesluit. Bij een meervoudige aanvraag is het bevoegd gezag dat de
aanvraag behandelt, voorbereid op het inwinnen van advies van het bestuursorgaan dat
bevoegd gezag geweest zou zijn, als de activiteit los (enkelvoudig) aangevraagd zou zijn.
vi Beoordeling aanvraag omgevingsvergunning
De beoordeling van een aanvraag voor een omgevingsvergunning voldoet tenminste aan
de instructieregels uit hoofdstuk 8 van het Besluit kwaliteit leefomgeving. Dat betekent dat
aanvragen voor een omgevingsvergunning voor een omgevingsplanactiviteit ook dienen te
voldoen aan de instructieregels voor het omgevingsplan.
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