
 
 

  
 

Cursus Omgevingsvergunning 

 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet komt met rasse sprongen dichterbij. Inmiddels is een 
groot aantal gemeenten aan de slag met het opstellen van een plan van aanpak om tot 
implementatie te komen. 
De implementatie van de Omgevingswet zal een grote inspanning vergen van de gemeentelijke 
organisaties. Vaak zal de implementatie plaats moeten vinden naast de ‘reguliere’ 
lijnwerkzaamheden. Dat betekent dat er vaak prioriteiten gesteld moeten worden. Een van de 
wezenlijke onderdelen die direct in werking treden is de procedure van vergunningverlening.  
 
Inhoud: 
De wet zelf regelt wanneer gemeenten de diverse onderdelen moeten hebben ingevoerd. Omdat 
met betrekking tot de vergunningverlening gemeenten hun zaken op orde moeten hebben bij de 
inwerkingtreding van de wet, zal daaraan in elk geval prioriteit moet worden gegeven.  
Waar de systematiek van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht grotendeels in stand blijft, 
gaan er onder de Omgevingswet toch enkele zaken wezenlijk veranderen. Zo zal de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure  voor nagenoeg alle activiteiten vervallen waarvoor de reguliere 
procedure in de plaats komt, zullen er meer andere activiteiten onder de vergunningplicht van de 
Omgevingswet kunnen vallen, zullen er meerdere adviezen (al dan niet met instemming) nodig zijn 
van de ketenpartners, vervalt de verklaring van geen bedenkingen in zijn huidige vorm en wordt de 
lex silencio positivo ingeruild voor de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. 
Dit is een greep uit de veranderingen die op stapel staan. 
Al deze veranderingen zullen gevolgen hebben voor de huidige werkwijzen voor de 
omgevingsvergunning. 
 
Programma: 

• Benoemen van de instrumenten onder de Omgevingswet met een accent op de 
gemeentelijke instrumenten  

• Vergunningplichtige activiteiten binnen de Omgevingswet waaronder de (binnen-
/buitenplanse) omgevingsvergunning omgevingsplanactiviteit en de zogenaamde knip (van 
de planologische en technische aspecten van het bouwen) 

• Vergunningplichten versus algemene regels versus melding (met maatwerkvoorschriften) 

• Verplichte participatie vooraf  

• Procedure omgevingsvergunning: indiening, voorbereiding, rechtsbescherming en 
inwerkingtreding  

• Verdagingsmogelijkheden met 6 en/of met 2 weken 

• (Verplichte) adviezen van de ketenpartners (Omgevingsdiensten, GGD enz.) 

• Advies met instemming van de bevoegde gezagen (provincie en waterschap) 

• Toetsingskaders 

• Wet kwaliteitsborging bouw in een korte vooruitblik 
 
De vergunning als instrument staat centraal. Dit neemt niet weg dat de vergunning geplaatst wordt 
tegen de achtergrond van het gedachtengoed van de Omgevingswet: de veranderende rol van de 
overheid van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja mits’. Daarnaast is er ook aandacht voor de beleidscyclus die aan 
de Omgevingswet ten grondslag ligt. De integrale benadering van de Omgevingswet vertaalt zich niet 
alleen op inhoud, maar meer nog als proces: beleid-vergunningverlening-handhaving en toezicht 
gaan hand in hand als drie 3 zijden van 1 medaille (ketenbenadering). 



 
 

  
 

 
 
Doelgroepen: 

De Academie voor Openbaar Bestuur biedt de cursus aan voor degenen die betrokken zijn bij de 
invoering van de Omgevingswet en in het bijzonder voor degenen die betrokken zijn bij 
vergunningverlening en toezicht en handhaving. De beleidscyclus die ten grondslag ligt aan de 
Omgevingswet leidt evenwel tot een voorkeur voor een gemengde samenstelling. 
Vergunningverlening en toezicht en handhaving vormen de sluitsteen voor de beleidscyclus en 
tegelijkertijd ook de start van een nieuwe cyclus waarvoor het beleid vervolgens weer aan de lat 
staat. 
 
Cursusduur:    1 dag. 
Kosten:    €2195,-- (ex. BTW).  
Maximale groepsgrootte: 20 deelnemers. 
 

De cursus omgevingsvergunning wordt vooralsnog enkel incompany verzorgd. Voor de 
mogelijkheden hiervoor kunt u contact opnemen met Hermen Vreugdenhil, 06 197 34 715 of 
HermenVreugdenhil@AcademievoorOpenbaarBestuur.nl  
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