
In te trekken wetten bij het inwerking treden van de Omgevingswet

Wet Onderwerpen naar Omgevingswet Omgevingswet- en regelgeving

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht • Omgevingsvergunningverlening
• Toezicht en handhaving fysieke leefomgeving

• Omgevingsvergunningverlening
• Toezicht en handhaving fysieke leefomgeving

Wet ruimtelijke ordening • Bestemmingsplan, beheersverordening 
• Barro
• Provinciale verordening
• Planschade 
• Vergoeding van hogere kosten van de gemeente
• Grondexploitatie
• Handhaving en toezicht op de uitvoering
• Planologische organen
• Inpassingsplan

• Omgevingsplan
• Besluit Kwaliteit leefomgeving
• Omgevingsverordening
• Nadeelcompensatie
• Vergoeding van extra kosten bestuursorganen
• Grondexploitatie
• Handhaving en uitvoering
• Adviesorganen en adviseurs
• Projectbesluit

Crisis- en herstelwet • Regeling voor innovatieve experimenten • Programma’s, Experimenteerbepaling

Wet natuurbescherming • Alle onderwerpen • Aanvullingswet Natuur
• Aanvullingsbesluit Natuur

Onteigeningswet • Alle onderwerpen • Aanvullingswet Grond 

Wet voorkeursrecht gemeenten • Alle onderwerpen • Aanvullingswet Grond 

Tracéwet • Tracébesluit • Projectbesluit

Planwet verkeer en vervoer • Het nationale verkeers- en vervoersplan
• Het provinciale verkeers- en vervoersplan
• Het gemeentelijke verkeers- en vervoersbeleid 

• Omgevingsvisie
• Omgevingsvisie
• Omgevingsvisie

Spoedwet wegverbreding • Wegaanpassingsbesluit • Projectbesluit

Waterwet • Projectplan
• Beheerplan

• Projectbesluit
• Programma

Wet geluidhinder • Saneringsprogramma • Programma

Wet inzake de luchtverontreiniging • Het bepalen van de luchtverontreiniging • Omgevingswaarden

Dit schema bevat een overzicht van de 21 wetten die worden ingetrokken bij het in werking treden van de Omgevingswet en de 3 wetten die op dat moment ingrijpend zullen worden gewijzigd. In de
tweede kolom staan de instrumenten en regelingen die worden opgenomen in de Omgevingswet en de bijbehorende Amvb’s. In de derde kolom staat het nieuwe instrument dan wel de nieuwe vindplaats 
van de regeling. Het betreft de stand van zaken zoals die bekend is op 1 juli 2018, 2½ jaar voor de beoogde inwerkingtreding van de Omgevingswet.

Omgevingswijzer



Wet geurhinder en veehouderij • Regeling geurhinder en veehouderij • Omgevingsvergunning

Wet ammoniak en veehouderij • Regeling ammoniak en veehouderij • Omgevingsvergunning

Interimwet stad- en milieubenadering • Tijdelijke afwijking milieukwaliteitseisen • Wordt generiek opgenomen

Wet inrichting landelijk gebied • Alle onderwerpen • Aanvullingswet Grond

Wet agrarisch grondverkeer • Pachtprocedures en grondkamer • Pachtprocedures en grondkamer

Ontgrondingenwet • Ontgrondingsvergunning • Omgevingsvergunning

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwembaden • Gedoogplicht • Gedoogplicht

Belemmeringenwet Privaatrecht • Verklaring van ‘openbare werken’ of ‘werk van algemeen belang’
• Gedoogbeschikking

• Erkenning van algemeen belang
• Gedoogplicht

Belemmeringenwet Landsverdediging • Opheffen van publiek- en privaatrechtelijke belemmering indien 
dat nodig is in het belang van de landsverdediging

• Opheffen van publiek- en privaatrechtelijke belemmering indien 
dat nodig is in het belang van de landsverdediging

Gedeeltelijk in te trekken / te wijzigen wetten bij het inwerking treden van de Omgevingswet

Wet Onderwerpen naar Omgevingswet Omgevingswet- en regelgeving

Woningwet • Bouwbesluit 2012 
• Bouwverordening 
• Welstand

• Besluit bouwwerken leefomgeving
• Omgevingsplan 
• Omgevingsplan en vaststellen nadere beleidsregels bij 

onduidelijkheid

Wet milieubeheer • Hoofdstuk 11
• Hoofdstukken 3 t/m 7
• Hoofdstukken 12 en 14
• Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
• Gemeentelijk rioleringsplan
• Afvalbeheerplan

• Aanvullingswet Geluid
• Afdeling 4.2 en 10.2 Ow
• Afdeling 2.1 Ow
• Programmatische aanpak
• Gemeentelijk rioleringsprogramma
• Omgevingsvisie, Programma

Erfgoedwet • Stads- en dorpsgezichten
• Erfgoed in bestemmingsplan 

• Aanwijzingen

• Aanwijzing stads- en dorpsgezichten
• Rekening houden met cultureel erfgoed bij het opstellen en 

wijzigen van een omgevingsplan 
• Het aanwijzen van provinciale en gemeentelijke monumenten

www.wyzer.nl
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