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Woord vooraf
Een van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het 
omgevingsrecht van de laatste jaren is het bundelen van wetge-
ving van verschillende domeinen in de Omgevingswet. De intro-
ductie van deze wet zal veel gevolgen hebben voor overheden, 
het bedrijfsleven en burgers. Dat geldt ook voor uw waterschaps-
organisatie. 

U hebt ongetwijfeld al veel gehoord over de Omgevingswet. 
Dit artikel is bedoeld om u nader kennis te laten maken met de 
kerninstrumenten voor het waterschap van de Omgevingswet.  
Nadat we de hoofdlijnen van de wet hebben geschetst, gaan we 
daar dieper op in. De instrumenten vormen de ruggengraat van 

de wet. Ook staan we stil bij watertoets, adviesrecht, ketensa-
menwerking en regulering van lozingen. Wat is hiervan de juridi-
sche basis en praktische betekenis voor het waterschap?

Behalve op de rechtstreekse wettelijke gevolgen voor het wa-
terschap, gaan we in op de zaken in de Omgevingswet met alge-
mene gevolgen. Dat zijn het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de 
kerninstrumenten van andere overheden, die het waterschap wel 
kunnen raken. Daarmee biedt dit artikel een breder perspectief. 
Het is bruikbaar voor u als waterschapsmedewerker en tegelijker-
tijd voor iedereen die zich oriënteert op de Omgevingswet. 

Het artikel geeft de stand van zaken weer per februari 2018.

De betekenis van de Omgevingswet voor waterschappen 
Een verkenning



1.1 Wat houdt de Omgevingswet in?
De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, 
wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De wet vormt zo 
de basis voor het integraal beheer van en voor de ontwikkeling 
van de fysieke leefomgeving.1 De werkingssfeer van de Omge-
vingswet wordt bepaald door het begrip ‘fysieke leefomgeving’,2 
dat overigens niet gedefinieerd wordt. Wel geeft de wet een 
opsomming van elementen die in elk geval tot de fysieke leefom-
geving worden gerekend: bouwwerken, infrastructuur, water-
systemen, water, bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel 
erfgoed en werelderfgoed.3 ‘Fysieke leefomgeving’ is dus een 
breed begrip, waardoor de Omgevingswet breed toepasbaar is. 

De Omgevingswet is een zogenoemde kaderwet.4 De wet be-
vat alleen regels op hoofdlijnen die in andere wet- en regelgeving 
worden uitgewerkt. Dat betreft allereerst vier Algemene Maat-
regelen van Bestuur (AMvBs): het Omgevingsbesluit, het Besluit 
kwaliteit leefomgeving, het Besluit activiteiten leefomgeving en 
het Besluit bouwwerken leefomgeving.5 Ook komt er een aantal 
ministeriële regelingen voor de uitwerking van de Omgevingswet. 
Tot slot is de Invoeringswet Omgevingswet van belang, waarvan 
op 30 juni 2017 een concept is gepubliceerd.6 In de Invoeringswet 
is sprake van een ‘eerbiedigende werking’ voor lopende procedu-
res. Het belang van rechtszekerheid heeft voorrang op het belang 
van een snelle invoering.7

1.2 Wat wil de Omgevingswet bereiken?
Onder het motto ‘ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor 
kwaliteit’8 streeft de Omgevingswet naar goede samenhang tus-
sen omgevingskwaliteit en gebruik van de ruimte. Enerzijds gaat 
het om het in stand houden van een veilige en gezonde fysieke 
leefomgeving, anderzijds om het doelmatig beheren, gebruiken 
en ontwikkelen van die omgeving, teneinde aan maatschappe-
lijke behoeften te voldoen.9 Om deze doelen te behalen intro-
duceert de Omgevingswet een aantal (nieuwe) instrumenten. 
Voor waterschappen gaat het om de volgende kerninstrumenten: 
waterschapsverordening, omgevingsvergunning, projectbesluit en 
programma.10

1.3 De Omgevingswet in ontwikkeling: 2017-2021
In 2017 heeft zich een tweetal wijzigingen voorgedaan rond de 
Omgevingswet. Sinds 26 oktober 2017 valt alles wat met de wet 
te maken heeft onder het ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK).11 Op die datum is het kabinet Rutte III 
aangetreden. De departementale herindeling had ook gevolgen 
voor de Omgevingswet.12

De tweede wijziging is dat de inwerkingtreding van de wet 
(opnieuw) is uitgesteld, namelijk tot 1 januari 2021. Schultz van 
Haegen (op dat moment nog verantwoordelijk minister) heeft 
aangegeven dat overheden de tussenliggende jaren kunnen 
gebruiken om alvast ervaring op te doen met de verschillende 
instrumenten. Ook wordt die periode benut om het Digitaal Stel-
sel Omgevingswet stapsgewijs te ontwikkelen en er alvast mee te 
oefenen.13
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2.1 Algemeen
Een uitgangspunt van de Omgevingswet is: ‘decentraal, tenzij....’.14 
Taken en bevoegdheden in het kader van de Omgevingswet 
worden daarom voornamelijk uitgevoerd door gemeenten en wa-
terschappen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de algemene 
zorg voor de fysieke leefomgeving, terwijl de waterschappen de 
functionele zorg voor water hebben.15

2.2 Bevoegdheid volgens de Omgevingswet 
Een bestuursorgaan (van een waterschap) wordt geacht zijn taken 
en bevoegdheden op grond van de Omgevingswet uit te oefenen 
met het oog op de doelen van die wet. Het bestuursorgaan houdt 
daarbij rekening met de samenhang van relevante onderdelen 
en aspecten van de fysieke leefomgeving en van de rechtstreeks 
daarbij betrokken belangen, aldus de wet.16 Deze taakomschrij-
ving heeft voor het waterschap tot gevolg dat het element 
‘water’ meer nog dan voorheen als onderdeel van het geheel 
van de fysieke omgeving moet worden gezien. Samenwerking 
met andere overheden – Rijk, provincies en gemeenten – wordt 
daarmee nog belangrijker. 

2.3 Instrumenten uit de Omgevingswet  
Om activiteiten van burgers, bedrijven en de overheid in goe-
de banen te leiden, zijn heldere randvoorwaarden nodig. De 
Omgevingswet biedt hiertoe een palet aan instrumenten. De 
wet onderscheidt tussen instrumenten voor het maken van 
omgevingsbeleid (beleidsontwikkeling) en beleidsdoorwerking. 
Daarnaast zijn er algemene regels en toestemmingen gericht op 
initiatiefnemers.17

De Omgevingswet onderscheidt verder kerninstrumenten 
van overige instrumenten. Met kerninstrumenten geven be-
stuursorganen vorm aan inhoudelijke beleidsvoornemens. Er zijn 
zes kerninstrumenten: omgevingsvisie, programma, decentrale 
regelgeving (waaronder omgevingsplan, waterschapsverordening, 
omgevingsverordening), centrale regelgeving in de vorm van alge-
mene rijksregels, omgevingsvergunning en projectbesluit.18

Overige instrumenten, zoals omgevingswaarden, instructies, 
instructieregels en voorbereidende besluiten,  kunnen worden in-
gezet om beleid uit te voeren. Hogere overheden (Rijk, provincie) 
kunnen daarbij ook lagere (gemeente, waterschap) inschakelen. 

De tabel hieronder geeft een overzicht van de instrumenten 
van de Omgevingswet:19 In de volgende hoofdstukken bespreken 
we de kerninstrumenten: de kerninstrumenten voor waterschap-
pen (hoofdstuk 3) en de overige kerninstrumenten (hoofdstuk 4). 

2.4 Digitaal Stelsel Omgevingswet
Kerninstrumenten zijn zogenoemde ‘omgevingsdocumenten’ in 
de zin van de Omgevingswet.20 Het elektronisch ontsluiten van 
dergelijke documenten is één van de doelen van het zogenoemde 
‘Digitaal Stelsel Omgevingswet’ (DSO).21 

Het DSO is één landelijk digitaal loket dat de gebruiker toe-
gang biedt tot gegevens over de fysieke leefomgeving, regels en 
beleid.22 Omdat er sprake is van één systeem, is het van belang 
dat er standaarden komen voor het uitwisselen en vergelijken van 
gegevens.23 

Het DSO wordt interbestuurlijk ontwikkeld en gefinancierd, 
omdat het Rijk en medeoverheden er gezamenlijk belang bij 
hebben. Een belangrijk deel van de voorbereiding bestaat uit zo-
genoemde ‘Verkenningen Informatievoorziening Omgevingswet’ 
(VIVO’s),24 waarin onderzocht wordt wat er nodig is om dit digitale 
stelsel te realiseren.25 Uit de VIVO voor waterschappen blijkt dat 
invoering onder meer gevolgen heeft voor de werkprocessen in 
het algemeen, voor bestaande kernregisters (zoals geo-refere-
ren), het toevoegen van nieuw registers, het gestructureerd vast-
leggen van informatie (toepassing informatiemodel omgevings-
documenten) en het gestandaardiseerd aanbieden ervan.26 In een 
eerder stadium is al gebleken dat de ICT-opgave, die de overgang 
naar het DSO is, als grootste knelpunt wordt gezien door water-
schappen. Dat betreft zowel de kosten als de tijdige implementa-
tie van goed werkende systemen (het in praktijk brengen van de 
‘één-loketgedachte).27
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3.1 Algemeen
Van de kerninstrumenten heeft het waterschap er vier tot zijn 
beschikking: de waterschapsverordening, de omgevingsvergun-
ning, het projectbesluit en het programma. De waterschapsver-
ordening is exclusief voor het waterschap, terwijl de overige drie 
kerninstrumenten ook toegepast worden door Rijk, provincie en 
gemeente. In dit hoofdstuk komen deze kerninstrumenten ach-
tereenvolgens aan bod. 

3.2 Waterschapsverordening
Met de waterschapsverordening, een vorm van  decentrale 
regelgeving, stelt een waterschap regels voor de fysieke leefom-
geving.28 Vanwege het functionele karakter van het waterschap 
hebben die regels betrekking op slechts één onderdeel van die 
leefomgeving, namelijk het watersysteem dat het waterschap 
beheert. Samen met het omgevingsplan van de gemeente is de 
waterschapsverordening de belangrijkste kenbron van algemene 
regels. 

De waterschapsverordening vervangt de keur en bevat regels 
voor waterkeringen en watergangen binnen het beheergebied 
van het waterschap. Meer specifiek zijn dit regels voor het ge-
bruikmaken van een waterstaatswerk, het uitvoeren van activitei-
ten in een beperkingengebied, het lozen van water op oppervlak-
tewater en het onttrekken van oppervlaktewater of grondwater. 
Deze regels kunnen een verbod inhouden om zonder omgevings-
vergunning een activiteit te verrichten.

Het peilbesluit en de legger hoeven niet te worden opge-
nomen in de waterschapsverordening. Een uitzondering hierop 
vormt de aanwijzing van beperkingsgebieden in de legger. Deze 
aanwijzing vindt straks plaats in de waterschapsverordening, zo-
dat alle burgerbindende regels van het waterschap op één plaats 
te vinden zijn.

Ieder waterschap heeft één waterschapsverordening, die 
wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Dat kan het vast-
stellen van delen van de waterschapsverordening delegeren aan 
het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk 
voor de behandeling van meldingen, het stellen van maatwerk-
voorschriften en het beslissen op een aanvraag om toestemming 
tot het treffen van een gelijkwaardige maatregel. 

Het feit dat ieder waterschap onder de Omgevingswet nog 
slechts één waterschapsverordening kent, heeft in ieder geval 
gevolgen voor waterschappen die ook wegen in beheer hebben. 
Die dienen straks de keur en de wegenkeur te integreren.29 Voor 
het ombouwen van de keur (en eventueel wegenkeur) naar de 
waterschapsverordening  hebben waterschappen tot enkele jaren 

na de inwerkingtreding van de Omgevingswet de tijd. Zolang de 
waterschapsverordening nog niet van kracht is, blijft de keur (als 
bedoeld in de waterschapswet) gelden bij wijze van overgangs-
recht.30

Een belangrijke opgave in de overgang van keur naar water-
schapsverordening is het standaardiseren en harmoniseren van 
begrippen. Dit ook met het oog op de digitale dienstverlening 
die de Omgevingswet vraagt. Denkbaar is dat waterschappen de 
waterschapsverordening parallel willen vaststellen aan de water-
beheerprogramma’s voor de periode 2022-2027. 

In hoeverre de waterschapsverordening daadwerkelijk zal 
verschillen van de keur is vooral afhankelijk van de invulling die 
waterschappen zullen geven aan de doelen van de Omgevings-
wet.31

3.3  Omgevingsvergunning
De Omgevingswet integreert en harmoniseert de vergunning-
verlening uit verschillende domeinen: bouw, milieu, cultureel 
erfgoed, ruimtelijke ordening en water.32 Het uitgangspunt van de 
Omgevingswet is om zoveel mogelijk te reguleren met algemene 
regels. Daarom is slechts een beperkt aantal activiteiten vergun-
ningplichtig (in de vorm van een omgevingsvergunning).33 Bij wa-
teractiviteiten is een omgevingsvergunning nodig voor lozingen 
op een oppervlaktelichaam of een zuiveringstechnisch werk, voor 
wateronttrekkingen en voor activiteiten met betrekking tot een 
waterstaatswerk in een gebied waar beperkingen gelden. 

Een aanvrager kan een vergunning voor één of meer activitei-
ten aanvragen. In beginsel is één aanvraag bij één loket voldoen-
de. Indien er echter sprake is van een combinatie van water-
activiteiten en niet-wateractiviteiten, moeten beide aanvragen 
afzonderlijk ingediend worden.

In principe verleent het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente de omgevingsvergunning, behalve 
wanneer de wetgever bij AMvB een ander bestuursorgaan heeft 
aangewezen. Bij omgevingsvergunningen specifiek voor waterac-
tiviteiten kan dit het waterschap zijn, in het belang van doelmatig 
waterbeheer. Het dagelijks bestuur van het waterschap is dan het 
bevoegd gezag. 

De toetsing van een aanvraag blijft beperkt tot de activitei-
ten waarvoor de vergunning is ingesteld. Er is dus sprake van 
een sectorale, in plaats van een integrale toetsing. Het Besluit 
kwaliteit leefomgeving werkt de beoordelingsregels voor ver-
gunningaanvragen uit.34 Op grond van het overgangsrecht kan een 
oude (onherroepelijke) ontheffing of vergunning gelden als een 
omgevingsvergunning in de zin van de Omgevingswet.35 
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3.4 Projectbesluit
Een projectbesluit is een algemene regeling voor besluitvorming 
voor projecten.37 Het is een instrument waarmee toestemming 
kan worden gegeven voor complexe projecten: zowel voor het uit-
voeren, in werking hebben of in stand houden van zo’n project.37  

De Omgevingswet noemt een aantal projecten waarvoor het 
bevoegd gezag de projectprocedure moet volgen. Een voorbeeld 
is versterking van een primaire waterkering. Een projectbesluit 
kan alle toestemmingen omvatten die nodig zijn voor het project, 
waaronder een omgevingsvergunning.

Bij projectbesluiten wordt uitgegaan van de ‘sneller en 
beter’-aanpak. Dit houdt in dat het bevoegd gezag alternatieven 
verkent en publiek en belanghebbenden daar vroegtijdig bij be-
trekt. Het projectbesluit maakt duidelijk hoe burgers, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij de voor-
bereiding zijn betrokken. Ook vermeldt het de resultaten van de 
verkenning. Daarnaast kan het bevoegd gezag de beleidsmatige 
keuzes voor het project vastleggen in een voorkeursbeslissing.

Het bestuursorgaan dat het project uitvoert is bevoegd tot 
een projectbesluit. Voor een waterschap is het dagelijks bestuur 
verantwoordelijk voor die uitvoering. De bevoegdheid van het 
dagelijks bestuur beperkt zich tot projectbesluiten voor de onder-
steuning van beheertaken voor watersystemen en waterketens. 
Dergelijke projectbesluiten moeten worden goedgekeurd door 
provinciale staten.38

De regels van het projectbesluit wijzigen de regels van het 
omgevingsplan, voor zover die ermee in strijd zijn. Projectbeslui-
ten van het Rijk of de provincie kunnen ook regels bij of krachtens 
een regeling van (o.a.) het waterschap buiten toepassing laten, 
namelijk wanneer die de uitvoering van het projectbesluit on-
evenredig zouden belemmeren.

Het projectbesluit vervangt het projectplan uit de Waterwet. 
Een onherroepelijk projectplan met vergunningplichtige activitei-
ten geldt onder de Omgevingswet als een omgevingsvergunning 
in de zin van artikel 5.3 van de Omgevingswet.39

3.5 Programma
Een programma is een pakket van beleidsvoornemens en maat-
regelen gericht op het bereiken of behouden van ‘omgevings-
waarden’.40 Ook kunnen er (andere) doelstellingen voor de fysieke 
leefomgeving in worden uitgewerkt.41 Het programma bindt 
alleen het vaststellend bestuursorgaan zelf bij de uitoefening van 
zijn bevoegdheden.42

De Omgevingswet bepaalt voor welke onderwerpen overhe-
den verplicht een programma moeten maken. Voor het water-
schap is dit het waterbeheerprogramma: een voortzetting van 
de beheerplannen van waterschappen en het Rijk. Het waterbe-
heerprogramma zal afgestemd moeten worden met het regionale 
waterbeheerprogramma van de provincie. 

Een programma is ook verplicht als uit monitoring blijkt dat op 
korte termijn niet zal worden voldaan aan vastgestelde omge-
vingswaarden. 

Voor andere dan de verplichte onderwerpen bepaalt het 
bevoegd gezag zelf of het beleid uit de omgevingsvisie wordt 
uitgewerkt in een programma.43 

Volgens de aangenomen versie van de Omgevingswet is het 
dagelijks bestuur van het waterschap bevoegd om een program-
ma vast te stellen. Het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevings-
wet wil deze bevoegdheid echter neerleggen bij het algemeen 
bestuur. Dit zou volgens de wetgever beter aansluiten bij de 
werkwijze van waterschappen en bij artikel 83 van de Water-
schapswet.44 
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4.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt een viertal kerninstrumenten besproken 
waarover het waterschap zelf niet beschikt. Het betreft de omge-
vingsvisie, het omgevingsplan, de omgevingsverordening en alge-
mene rijksregels. Deze instrumenten zijn wel van belang voor het 
waterschap. Allereerst omdat waterschappen met de watertoets 
betrokken worden bij het opstellen van omgevingsplannen en 
omgevingsverordeningen.45 Verder hangen de kerninstrumenten 
inhoudelijk samen met kerninstrumenten van het waterschap. 
Ten slotte kunnen ze invloed hebben op het beleid van het water-
schap.

4.2 Omgevingsvisie
De omgevingsvisie is een strategische visie voor de lange termijn 
op de gehele fysieke leefomgeving. Het in samenhang bezien van 
ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, in-
frastructuur en cultureel erfgoed, is een van de uitgangspunten.46 

De omgevingsvisie beschrijft in hoofdlijnen de kwaliteit van de fy-
sieke leefomgeving en het te voeren beleid.47 Ze vervangt dan ook 
alle huidige strategische beleidsdocumenten die over de fysieke 
leefomgeving gaan, zoals het milieubeleidsplan, het strategische 
gedeelte van het waterplan en de structuurvisie. Grote delen van 
het huidige nationale waterplan en de regionale waterplannen 
zullen een plek krijgen in omgevingsvisies.48

Rijk, provincie en gemeente stellen alle drie een omgevingsvi-
sie op, waarin alle beleid integraal is opgenomen. De beleidsdoe-
len uit de omgevingsvisie worden  vervolgens uitgewerkt in een 
omgevingsplan, een omgevingsverordening en/of een program-
ma’s.49 Hoewel de omgevingsvisie alleen het vaststellende orgaan 
bindt, heeft ze gevolgen voor de hele omgeving. 

Het Rijk wil de Nationale Omgevingsvisie vaststellen voordat 
de Omgevingswet in werking treedt. Provincies worden geacht 
hun omgevingsvisie zo snel mogelijk vast te stellen. Dan kunnen 
andere partijen, waaronder waterschappen, daar in hun beleid 
rekening mee houden. Gemeenten krijgen vijf jaar de tijd om hun 
omgevingsvisie vast te stellen.50 

4.3 Omgevingsplan
Het omgevingsplan is een specifiek kerninstrument van de 
gemeente en valt onder decentrale regelgeving.51 Het omge-
vingsplan vervangt onder andere de bestemmingsplannen. De 
gemeenteraad stelt één omgevingsplan vast, waarin regels voor 
de fysieke leefomgeving worden opgenomen.52 Het college van 

burgemeester en wethouders is het bevoegd gezag en kan maat-
werkvoorschriften stellen. Bij de totstandkoming van het om-
gevingsplan moet rekening worden gehouden met de gevolgen 
van het plan voor het beheer van watersystemen53 en met het 
waterschapsbeleid. Tijdens de overgangsfase krijgen gemeenten 
maximaal tien jaar de tijd om hun bestemmingsplannen en ver-
ordeningen volledig om te bouwen naar een omgevingsplan dat 
voldoet aan alle eisen van de Omgevingswet en de bijbehorende 
uitvoeringsregelgeving.54

4.4 Omgevingsverordening
De omgevingsverordening is een kerninstrument van de provin-
cie en valt onder decentrale regelgeving.55 Iedere provincie stelt 
één omgevingsverordening vast (bevoegdheid van de provinci-
ale staten).56 Daarin staan alle provinciale regels voor de fysieke 
leefomgeving. Daar kunnen ook instructieregels onder vallen 
voor de taak- en bevoegdheidsuitoefening van waterschappen. 
Die beperken zich tot regels voor het voldoen aan de omgevings-
waarden van de omgevingsverordening of voor het bereiken van 
een andere doelstelling van de leefomgeving. Op die manier kan 
de omgevingsverordening gevolgen hebben voor de waterschaps-
verordening. De omgevingsverordening vervangt (onder meer) 
de grondwaterverordening. Vanwege de relatie met het beleid 
van gemeenten en waterschappen, zullen omgevingsverordenin-
gen idealiter beschikbaar moeten zijn als de Omgevingswet in 
werking treedt.57

4.5 Algemene Rijksregels
Een belangrijk uitgangspunt van de Omgevingswet is dat veel 
met algemene regels wordt gereguleerd. Het Rijk is verplicht om 
voor een aantal activiteiten algemene regels te maken. Hieronder 
vallen onder meer lozingsactiviteiten en wateronttrekkingsacti-
viteiten.58 Deze algemene regels staan in twee AMvBs, namelijk 
het Besluit bouwwerken leefomgeving (voor bouwactiviteiten) en 
het Besluit activiteiten leefomgeving (voor overige activiteiten). 
Met maatwerkvoorschriften en -regels kan van algemene rijksre-
gels worden afgeweken en kunnen regels gemaakt worden voor 
specifieke gevallen of een bepaald gebied.59

Daarnaast zijn er nog twee andere AMvBs, namelijk het Om-
gevingsbesluit (algemene en procedurele regels voor uitvoering 
van de wet) en het Besluit kwaliteit leefomgeving (regels voor 
uitvoering van taken en bevoegdheden van overheden).60
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5.1 Algemeen
Zoals eerder opgemerkt, biedt de Omgevingswet in beginsel 
de mogelijkheid om één besluit te nemen over een project of 
activiteit. Zo’n besluit zal vaak taken en belangen van meerdere 
overheden raken. Uitgangspunt is dat elke overheid sturingsmo-
gelijkheden houdt op activiteiten die haar taken raken. Hierbij 
geldt: ‘bij een taak hoort een bevoegdheid’.61 Daarom kan een 
overheid betrokken worden bij de besluitvorming. Voor het 
waterschap speelt dat bij de watertoets en het adviesrecht. Ook 
ketensamenwerking is in dat kader van belang. 

5.2 Watertoets
In beginsel dienen bestuursorganen bij beleidsvorming en gebruik 
van instrumenten rekening te houden met taken, bevoegdheden 
of belangen van andere bestuursorganen.62 Voor waterschap-
pen gaat het daarbij uiteraard om waterbelangen, die worden 
gewogen in de watertoets. De watertoets is ‘het hele proces 
van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk 
beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke 
plannen en besluiten’.63 Waterschappen hebben hun bezorgdheid 
geuit over de Omgevingswet als het gaat om besluitvorming met 
waterbelangen en inbreng van waterexpertise door waterschap-
pen.64 In eerste instantie dacht de regering dat een algemene 
afstemmings- en samenwerkingsbepaling voldoende zou zijn. 
Een afzonderlijke watertoets zou dus niet nodig zijn.65 Uiteindelijk 
heeft de watertoets toch een plek gekregen in het (concept) Ont-
werpbesluit kwaliteit leefomgeving (Bkl), waarbij overigens wordt 
gesproken over ‘weging van het waterbelang’.66 

Het juridisch bereik van de watertoets is in het Bkl verbreed. 
Onder de oude regelgeving was alleen bij bestemmingsplannen 
sprake van een watertoets. Het Bkl bepaalt dat weging van het 
waterbelang plaats moet vinden bij het gemeentelijk omgevings-
plan, de provinciale omgevingsverordening, projectbesluiten en 
afwijkactiviteiten. Hierdoor zijn waterbelangen juridisch beter 
verankerd ‘aan de voorkant’ van het besluitvormingsproces. Dat 
geldt met name voor de omgevingsverordening. 

Hoewel het kabinet de deskundigheid van waterschappen op 
het terrein van het waterbeheer erkent, blijft het functioneel ka-
rakter van het waterschap overeind staan. In de praktijk betekent 
dit dat het bevoegd gezag de inbreng van het waterbelang door 
de waterbeheerder meeweegt, maar tezamen met alle andere 
belangen, om zo te komen tot een evenwichtige toedeling van 
functies aan locaties.67

Bestuurlijk gezien verandert er op het gebied van de water-
toets trouwens niets in vergelijking met de situatie van vóór de 
Omgevingswet. Ook in het Bestuursakkoord Water uit 2011 is 
namelijk al afgesproken om de watertoets uit te voeren bij alle 
‘overige ruimtelijke plannen die van belang zijn voor het waterbe-
heer’.68

5.3 Adviesrecht 
De Omgevingswet regelt ook het adviesrecht. De wet onder-
scheidt adviesrecht zonder instemming en adviesrecht met 
instemming.69

Bij aanvragen van omgevingsvergunningen voor wateractivi-
teiten heeft het dagelijks bestuur van het waterschap in bepaalde 
gevallen het recht van advies of het recht van advies met in-
stemming.70 Adviesrecht met instemming is voor het waterschap 
eigenlijk alleen aan de orde als sprake is van een meervoudige 
aanvraag voor een omgevingsvergunning, namelijk voor dat 
gedeelte waarvoor het waterschap het bevoegd gezag zou zijn bij 
enkelvoudige aanvraag.71 De waterbeheerder heeft adviesrecht 
(zonder instemming) als het gaat om omgevingsvergunningen 
voor indirecte lozingen.72 Het dagelijks bestuur van het water-
schap mag niet zelf het bevoegd gezag zijn voor het verlenen van 
een omgevingsvergunning voor de activiteit(en).73 

Ook bij sommige projectbesluiten van Provincie of Rijk heeft 
het waterschap adviesrecht,74 namelijk als dat besluit (mede) ziet 
op regulering van wateractiviteiten (waarvoor het waterschap 
anders het bevoegd gezag zou zijn).75 Het betreft hier adviesrecht 
al dan niet met instemming.76

Omdat het waterschap niet in alle gevallen adviesrecht met 
instemming heeft, heeft het – op grond van het ontwerp Omge-
vingsbesluit – ook niet in alle gevallen handhavingsbevoegdhe-
den.77  Tegelijkertijd blijft het waterschap wel verantwoordelijk 
voor de zorg voor het watersysteem.78

Het waterschap kan in het kader van de eigen besluitvorming 
eventueel ook te maken krijgen met andere bestuursorganen 
met adviesrecht (al dan niet met instemming), zoals het college 
van burgemeester en wethouders (gemeente) of gedeputeerde 
staten (provincie).79

5.4 Ketensamenwerking 
Een uitgangspunt van de Omgevingswet is de één-loketgedachte. 
Dat speelt bijvoorbeeld een rol bij aanvragen van omgevings-
vergunningen. De aanvrager kan volstaan met één (digitale) 
aanvraag waarover beslist wordt door één bevoegd gezag. Dit 
uitgangspunt versterkt de noodzaak van goede afstemming tus-
sen overheden in hun rol van ketenpartners. Voor waterschappen 
betekent dit in de praktijk gecoördineerde samenwerking met 
gemeenten of omgevingsdiensten. De verwachting is dan ook dat 
de samenwerking met de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD) 
zich zal intensiveren. Hiermee wordt invulling gegeven aan een 
van de doelen van de Omgevingswet, namelijk om de ketenpart-
ners (waaronder waterschappen) beter te laten samenwerken. 
Dit vraagt wel om een coöperatieve instelling van overheden.80  
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Sinds de Waterwet en de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht (Wabo) wordt er onderscheid gemaakt tussen directe 
lozingen en indirecte lozingen. De Omgevingswet brengt daarin 
geen verandering.82 Directe lozingen zijn lozingen op het opper-
vlaktewater of direct op de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). 
Indirecte lozingen gaan via de gemeentelijke riolering richting de 
RWZI. Voor directe lozingen is de waterbeheerder het bevoegde 
gezag en voor indirecte lozingen de gemeente of de provincie, 
waarbij de uitvoering in de praktijk bij de omgevingsdiensten ligt. 

Bij indirecte lozingen heeft de waterbeheerder nu nog een, 
in sommige gevallen dwingende, adviesbevoegdheid. Dit gaat 
veranderen in de Omgevingswet. Het (concept) Ontwerp Omge-
vingsbesluit regelt adviesrecht voor de waterbeheerder,83 maar 
dat zijn geen bindende adviezen. Dit laatste beschouwt de Unie 
van Waterschappen echter wel als belangrijk en in overeenstem-
ming met de huidige situatie onder de Wabo.84

De regulering van directe lozingen onder de Waterwet be-
staat uit een verbod om te lozen, tenzij de waterbeheerder een 
vergunning verleent of er op grond van een AMvB (het Activi-
teitenbesluit of één van de lozingsbesluiten) sprake is van een 
vrijstelling. 

De Omgevingswet kent niet langer een algemene verbodsbe-
paling voor lozen. In vergelijking met de Waterwet draait de Om-
gevingswet de zaak om: een lozing is alleen verboden voor zover 
dat bij AMvB is bepaald.85 Met de Omgevingswet zal de verschui-
ving van vergunningplicht naar algemene regels verder worden 
doorgezet, zodat nog minder lozingen vergunningplichtig zijn. Er 
zullen echter nog wel algemene regels en een zorgplicht gelden 
voor het lozen, die worden opgenomen in het Besluit activiteiten 
leefomgeving (Bal).86

Behalve regels voor de waterkwaliteit zijn er in de huidige si-
tuatie inzake lozen regels voor de waterkwantiteit. Die gaan over 
het inbrengen of onttrekken van water aan oppervlaktewater. 
Voor het hoofdwatersysteem, waarvan Rijkswaterstaat beheerder 
is, staan deze regels in het Waterbesluit en de Waterregeling. 
Voor regionale wateren, waarvan waterschappen beheerder zijn, 
staan deze regels in de keuren van de waterschappen. 

Onder de Omgevingswet wordt een integraal lozingenbegrip 
gehanteerd. Dit betekent dat het begrip lozing waterkwaliteit én 

-kwantiteit betreft. De algemene regels in het Bal over lozingen 
zullen dus over kwaliteit (stoffen) en kwantiteit (hoeveelheid) 
gaan. Belangrijker is in dit verband het feit dat de waterschappen 
de bevoegdheid kwijtraken om regels te stellen over het brengen 
van water in regionale wateren (het kwantiteitsaspect). Onder 
het ‘oude’ recht (de Waterschapswet) was dit een autonome 
bevoegdheid. Om dit te compenseren krijgen waterschappen 
een aantal nieuwe bevoegdheden, namelijk om af te wijken van 
de aanwijzing van vergunningplichtige gevallen, om aanvullende 
meldplichten in te stellen en om maatwerkregels te stellen.87 
Zodoende zijn waterschappen bevoegd om alle regels te stellen 
die uit waterkwantiteitsoogpunt nodig zijn voor de bescherming 
van regionale watersystemen. Daarnaast krijgen waterschappen 
vergelijkbare bevoegdheden voor de regulering van de kwaliteit-
saspecten van lozingen op regionale wateren.88

Het Rijk regelt in het Bal voor regionale wateren nog maar 
zeer beperkt vergunningplichten, namelijk alleen in de gevallen 
waarin dit doelmatiger wordt geacht, gelet op nationale belan-
gen of de uitvoering van internationale regelingen. Dit betekent 
dat waterschappen het merendeel van de lozingen op regionale 
wateren zelf moeten gaan reguleren.89

Het principe ‘decentraal, tenzij…’ van de Omgevingswet be-
tekent dat veel zaken niet meer op rijksniveau worden geregeld 
maar in een AMvB. Algemene regels over lozingen vanuit het 
oogpunt van waterkwaliteit zijn straks ook in de waterschapsver-
ordeningen te vinden. Regels voor indirecte lozingen komen in 
het omgevingsplan van de gemeente, naast de regels in het Bal. 
Verder biedt de Omgevingswet de mogelijkheid om met maat-
werkregels (in de waterschapsverordening) of maatwerkvoor-
schriften (decentraal) in bepaalde gevallen af te wijken van de 
lozingsregels van het Bal.90

De regulering van lozingen zal onder de Omgevingswet dus 
flink wijzigen. Dit zal invloed hebben op de werkzaamheden van 
vergunningverleners, toezichthouders en handhavers van de 
waterbeheerders. Bij de implementatie van de Omgevingswet 
zal ook aan deze organisatorische gevolgen aandacht gegeven 
moeten worden.  
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Al deze wettelijke veranderingen voor waterschappen werpen 
hun schaduw vooruit. Hoewel de invoering van de Omgevingswet 
zoals gezegd opnieuw verschoven is, blijft goede en tijdige voor-
bereiding van belang. In dit slothoofdstuk geven we een aantal 
suggesties voor die voorbereiding. Voor een deel zijn waterschap-
pen daar al mee bezig. Als voorbeeld noemen we de actualisering 
van de modelkeur in de geest van de Omgevingswet. Wat kunt u 
verder doen om u voor te bereiden op de implementatie van de 
Omgevingswet?

Werkagenda
U kunt alle gevolgen van de Omgevingswet voor uw organisatie 
in beeld brengen door een agenda Omgevingswet op te stellen. 
Dit is een soort impactanalyse: aan de hand van een itemlijst 
van wettelijke veranderingen inventariseert u de gevolgen en de 
beslismomenten voor uw organisatie. In een uitgebreidere vorm 
kan die agenda, of een deel ervan, verder uitgewerkt worden. Op 
deze wijze ontstaat inzicht in:

•  de consequenties op werkzaamheden en werkprocessen
•  de benodigde personele competenties
•  de gevolgen voor informatievoorziening (voor de rol als bron-

houder of afnemer van informatie)
•  applicaties en werkwijzen die vereist zijn in het kader van het 

Digitaal Stelsel Omgevingswet (zoals zaakgericht werken)
•  verwachtingen van en relaties met externe partners
•  de opgaven en concrete vervolgstappen om te voldoen aan de 

eisen van de Omgevingswet

Ambitiebepaling
Het is zinvol om als waterschap tijdig je ambities te bepalen 
ten aanzien van de implementatie van de Omgevingswet. Wil 
je voorloper zijn? Of meer volgend? Bij de beantwoording van 
deze vraag is het zinvol om eerst een visie te ontwikkelen op de 
betekenis van de Omgevingswet voor het waterschap en ver-
volgens een strategische koers te bepalen. Je zou zelfs nog een 
stap verder kunnen gaan en net als gemeenten en provincies een 
omgevingsvisie kunnen maken, of beter gezegd een watervisie. 

Strategische oriëntatie
Het is belangrijk om als waterschap goed zicht te krijgen op de 
speelruimte die je hebt bij het mede bepalen van de uitwerking 
van de wet. Waterschappen onderhouden al contacten met de 
omgevingspartners, zoals provincie, gemeenten, omgevings-
diensten, veiligheidsregio’s, etc. De Omgevingswet benadert het 
fysieke domein integraal, maar kent niet altijd verplichtingen voor 
andere overheden om het waterschap bij alle omgevingsaspecten 
te betrekken. Het accent zal voor waterschappen dan ook meer 
komen te liggen op sturing ‘aan de voorkant’. Daar kan vorm aan 
worden gegeven door voor betrokkenheid te zorgen bij beleids-
vorming. 

We zien die vooral op het vlak van:

•  Omgevingsvisies en omgevingsplannen. Ga in gesprek met 
provincies en gemeenten, omdat die verantwoordelijk zijn 
voor de opstelling van een aantal belangrijke kerninstrumen-
ten.

•  Normen (‘omgevingswaarden’) in relatie tot wateraspecten. 
Gemeenten worden gedeeltelijk vrij worden in het bepalen 
van normen. Ga dus ook over dit onderwerp met hen in ge-
sprek. 

Verder speelt een inhoudelijke verandering door de Omgevings-
wet een rol. Door het uitgangspunt van vertrouwen in plaats 
van controle, dat burgers en bedrijven meer ruimte biedt, zullen 
waterschappen methoden en uitgangspunten moeten hanteren 
om risico’s te beheersen. Actief participeren in netwerken ligt 
daarom voor de hand. Door het verdwijnen van schotten tussen 
sectorale regelgeving wordt het belangrijk om alle wateraspecten 
in samenhang te brengen, om zo een integraal product te kunnen 
leveren. Daarvoor is bovendien afstemming nodig met gemeen-
ten over het DSO. 

Communicatiestrategie
De Omgevingswet veronderstelt meer onderlinge samenwerking 
van overheden en een andere benadering van de burger. Het 
waterschap zal (nog) intensiever moeten samenwerken met de 
omgevingspartners, waarbij de rol en de positie van het water-
schap op onderdelen verandert. Een proactieve houding ten 
opzichte van de verschillende doelgroepen past daarbij. Dit vergt 
bezinning op de wijze van communicatie en participatie en op 
welke competenties daarbij benodigd zijn. Om hier vorm aan te 
geven kan een communicatie- of participatieplan passend zijn.

‘Digitale’ samenwerking
De komst van een DSO heeft ook gevolgen voor het waterschap. 
Het DSO zal alle relevante ruimtelijke informatie bevatten. De 
verschillende bronhouders van informatie zijn gezamenlijk ver-
antwoordelijk voor de volledigheid en actualiteit ervan. Ook op 
digitaal gebied is samenwerking dus belangrijk. Naast gevolgen 
van de Omgevingswet die zich in ieder geval zullen voordoen, zijn 
er gevolgen die afhankelijk zijn van de ambities (wensen) van de 
verschillende omgevingspartners. 

Behalve deze acties kunnen ook projecten worden uitgevoerd. 
Denk aan het oefenen met de Omgevingswet in een pilot waar-
aan meerdere waterschappen, gemeenten en overige omgevings-
partners deelnemen. Landelijk wordt al volop geoefend met de 
kerninstrumenten (omgevingsvisie, omgevingsplan, programma). 
Een ander interessant onderwerp voor een pilot is bijvoorbeeld 
het inventariseren van de gevolgen van de veranderende regels 
rond lozingen voor de relatie met andere overheden en het toe-
zicht op de regels.
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Lexnova Advies en Onderzoek ondersteunt u graag bij het in kaart brengen van de gevolgen van de Omgevingswet voor uw organi-
satie op een wijze die bij u past, bijvoorbeeld door samen met u de agenda Omgevingswet op te stellen. Ook op specifieke onderdelen 

van de Omgevingswet kunt u gebruik maken van onze expertise. 

Voor meer informatie zie: www.lexnova.nl en onderstaande contactgegevens.
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