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Regelgeving in het ruimtelijk domein



Instrumenten WRO Instrumenten WABO



Structuurvisie



Bestemmingsplan



Procedure bestemmingsplan



Beheersverordening



Crisis- en herstelwet (Chw)



Nieuwe landelijke wetgeving: Omgevingswet | 1 januari 2023



Maastrichtse ambities



Nieuw instrumentarium



Kerninstrumenten Omgevingswet: samenhang

Raadsbevoegdheid

Collegebevoegdheid

Raadsbevoegdheid,
delegatie aan college op 

onderdelen mogelijk

Zelfbindend, vormvrij, 
vrije frequentie

Zelfbindend, vormvrij, 
‘vrije’ frequentie*

Bindend, vaste vorm, 
vrije frequentie

Collegebevoegdheid,
adviesrecht raad

Bindend, vaste vorm



Digitaal Stelsel Omgevingswet



Casus: hoe werkt dat in de praktijk?

Omgevingsplan Omgevingsvisie Omgevingsprogramma?



Vergunningverlening onder de Omgevingswet

• Alle initiatieven die effect hebben op de fysieke leefomgeving worden centraal geregistreerd. 

• Gemeente kiest bewuste rol in proces: naast toetsen, vooral meedenken .  

• We willen vroegtijdig met elkaar in gesprek (meer nadruk op vooroverleg).

• We sturen aan op meer en vroegtijdige participatie.

• We werken met één gemeentelijk aanspreekpunt en één gemeentelijke standpunt.

• Uiteindelijke aanvragen worden in de regel binnen 8 weken afgehandeld. 



Participatie

‘Offline’ 

Online



Wettelijke mogelijkheden en stimulans: vroeg in het proces



Verankering positie participatie 



Vergunningverlening onder de Omgevingswet

• Voorlopig procesvoorstel

• Beproeven in de praktijk

• 2e kwartaal ‘22: evaluatie en besluit



Welstands- en Monumentencommissie (WMC)



Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) 



Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) 



Bereik Wkb

Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) 



En verder nog: 



En verder nog: actualisatie Omgevingsvisie 



Raadsagenda: wat is er al bereikt, en wat komt er nog aan?

Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2022

Vaststellen Omgevingsvisie 1.0

Omgevingsplan

Vaststellen startdocument voorbereiding op het Omgevingsplan

Besluitvorming over omgang met regels uit de bruidsschat (opgenomen in startdocument)

Splitsing APV (vaststellen nieuw e APV en Fysieke Verordening)

Wijzigingsverordening t.b.v. Omgevingsw et

Besluitvorming t.a.v. de aanpak van het grondgebied dekkend Omgevingsplan

Vaststelling beheersverordening Boschpoort (irt afronding pilot)

Omgevingsvergunning

Aanpassen legesmodel (incl. verordening) (inpassen in P&C cyclus)

WMC verordening i.r.t.Omgevingsw et 

Besluit adviesrecht op buitenplanse activiteiten bij vergunningverlening

Participatie

Participatieleidraad Ruimtelijke ontw ikkelingen

Aanw ijzen participatieplichtige buitenplanse Omgevingsplan activiteiten

Omgevingsvisie


