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De Wabo en de 
omgevingsvergunning
  
Eén integrale vergunning 
voor projecten 
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Introductie 

Presentatie 
Wabo/omgevingsvergunning 

 

 

 

 

Datum: 3 november 2010 

Door: Inge Sievers 

 Ministerie van 
 Infrastructuur & Milieu 
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Inhoud presentatie 

Omgevingsvergunning: 

 

1. Doel van de wet; context 

2. Hoofdlijnen systeem van de wet: 

» Bevoegd gezag 

» Procedure 

» Bezwaar en beroep 

3. Stand van zaken 

» Inwerkingtreding wet 

» Omgevingsloket on line 

4.   Toekomst 
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Maatregelen vermindering regeldruk 

 

Herijking en modernisering regelgeving VROM (eerdere kabinetten): 

• Minder regels, minder lasten 

• Schrappen overbodige regels 

• Algemene Regels in plaats van vergunningen 

• Eén loket en meer gebruik maken van ICT 

• Integrale Omgevingsvergunning 

 

Daarnaast o.a. ook: 

• Waterwet 

• Crisis- en herstelwet (vorige kabinet) 

• Aanpassing bestuursprocesrecht 
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Omgevingsvergunning: doel 

Doel omgevingsvergunning: 

 

• Verminderen administratieve lasten voor burgers en 
bedrijven 
 

• Betere dienstverlening door overheid 
 

• Kortere uniforme procedures 
 

• Afstemming voorschriften  
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Omgevingsvergunning: reikwijdte 

Van VROM-vergunning naar omgevingsvergunning 

 

• VROM-wetten (locatiegebonden) 

• Monumentenwet 

• Natuurbeschermingswet 

• Flora- en Faunawet 

• Indirecte lozingen 

• Gemeentelijke en provinciale  
verordeningen 
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Omgevingsvergunning 

Eén integrale vergunning voor fysieke projecten 

 

• Eén loket 

• Eén bevoegd gezag 

• Eén vergunningaanvraag 

• Eén procedure 

• Eén besluit 

• Eén handhaver 
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Omgevingsvergunning: één loket 

Eén loket: 

• Eén bevoegd gezag 
Eén loket voor aanvraag en informatie 
Loket bij gemeente 

 

Waarom bij gemeente: 

• Toegankelijk en bereikbaar voor aanvrager 

• In veel gevallen bevoegd gezag 

• Meeste aanvragen lokale kwesties 

 

Maar: soms loket bij rijk of provincie 
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Omgevingsvergunning: één bevoegd gezag 

Bevoegd gezag: meestal gemeente 

 

Maar: soms rijk of provincie bevoegd gezag 

 

1. GS bevoegd gezag 
Projecten met provinciaal belang zals genoemd in bijlage 
BOR 
 

2. Rijk bevoegd gezag 
Defensieterreinen en Mijnbouwwerken 
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Omgevingsvergunning: één aanvraag 

Eén vergunningaanvraag 

 

• Eén aanvraag 
 

• Complexe aanvragen: gefaseerd indienen mogelijk 
 

• Aanvragen deelprojecten ook mogelijk 
 

• Digitaal of op papier 
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Omgevingsvergunning: één procedure 

 

Eén procedure 

 

1. Reguliere procedure (8 weken + 6 weken te verlengen) 

• Fatale termijn (Lex silencio positivo) 
 

2. Uitgebreide procedure (6 maanden + 6 weken te verlengen) 

• Complexe projecten 

• Geen fatale termijn 
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Rechtsbescherming 

 

 

• Reguliere procedure: 

 bezwaar 

 beroep in twee instanties 

 

 

• Uitgebreide procedure: 

 zienswijzen nav ontwerp-besluit; geen bezwaarmogelijkheid 

 beroep in twee instanties 
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Invoering: wet van kracht sinds 1 oktober 2010 

 

Provincies, gemeenten, waterschappen, milieudiensten 
aan zet 

 

VROM ondersteunt onder meer met: 

• Contactambtenaren 

• Helpdesk 

• Opleidingen (juridische leidraad) 

• Handreikingen 

• ICT-voorzieningen 

• Kennisplein 
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Omgevingsvergunning en ICT 

 

 

• Verbeteren van de dienstverlening aan burgers en bedrijven 
 

• Faciliteren van de uitvoering van 
de omgevingsvergunning 
 

• Meewerken aan het realiseren van de 
e-overheid 
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Toekomst 

 

 

• Verdere uitbouw Wabo, o.a. regeling Ontgrondingenwet 

 

• Bezinning stelsel omgevingsrecht  

 

• Na procedurele integratie ook integratie van 
toetsingskaders?  
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Vragen of op zoek naar meer informatie? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http:\\omgevingsvergunning.vrom.nl 


