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1. Inleiding (1)

Waarom?
Verbeterdoelen en uitgangspunten





Vereenvoudigen regelgeving en vergroten gebruiksgemak
Samenhangende benadering van de leefomgeving
Actieve benadering voor bereiken doelen voor de leefomgeving en groter bestuurlijke afwegingsruimte
Verbeteren en versnellen besluitvorming.

Beschermen en benutten van fysieke leefomgeving
Artikel 1.3 (maatschappelijke doelen van de wet)
Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, gericht op het in onderlinge samenhang:
a. Bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een goede
omgevingskwaliteit, en
b. Doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke leefomgeving ter vervulling van
maatschappelijke functies
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1. Inleiding (2)

Waarvoor?
Reikwijdte wetsvoorstel




Fysieke leefomgeving
Activiteiten die daarvoor gevolgen (kunnen) hebben
Plaatsgebonden

Fysieke leefomgeving
Omvat in ieder geval:
a. bouwwerken
b. infrastructuur
c. watersystemen
d. water
e. bodem
f. lucht
g. landschappen
h. natuur
i. cultureel erfgoed
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1. Inleiding (3)
Welke huidige wetten?
Gevolgen voor bestaande wetten
Wetten die geheel of grotendeels in Ow Wetten waarvan onderdelen in Ow
opgaan
opgaan
Belemmeringenwet Privaatrecht
Elektriciteitswet 1998
Crisis- en herstelwet
Gaswet
Interimwet stad- en milieubenadering
Mijnbouwwet
Ontgrondingenwet
Monumentenwet 1988
Planwet verkeer en vervoer
Spoorwegwet
Spoedwet wegverbreding
Wet lokaal spoor
Tracéwet
Wet bereikbaarheid en mobiliteit
Waterwet
Wet luchtvaart
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wet
milieubeheer
(plaatsgebonden
activiteiten)
Wet ammoniak en veehouderij
Woningwet
Wet beheer rijkswaterstaatswerken
Wet geurhinder en veehouderij
Wet herverdeling wegenbeheer
Wet hygiëne veiligheid badinrichtingen en
zwemgelegenheden
Wet inzake de luchtverontreiniging
Wet ruimtelijke ordening

Op moment van inwerkingtreding Ow:

aanvulling Ow met Wet natuurbescherming (ligt bij Tweede Kamer)

aanvulling Ow met bodem- en geluidregelgeving

aanvulling Ow met grond en eigendom (ow, Wvg, herverkaveling)
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1. Inleiding (4)
Welke amvb’s: van 120 naar 4
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1. Inleiding (5)


Omgevingsbesluit

Bor, Bro en het Besluit mer



Besluit kwaliteit leefomgeving

Barro en Bevi



Besluiten over activiteiten leefomgeving

2 amvb’s: het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Bouwbesluit 2012
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1. Inleiding (6)

Wanneer?

2014

2015

2016

2017

2018

Publicatie

EK/Publicatie

Omgevingswet

TK

TK/EK

Invoeringswet

Voorbereiding

Opstellen

Toetsing/RvS

TK/EK

Voorbereiding

Opstellen

Toetsing/RvS

TK/EK

AanvullingsWetten bodem,
grond, geluid

Publicatie
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2. Omgevingsvisie (1)

Instrumenten
Beleid: Omgevingsvisie en Programma

Was

Wordt

Structuurvisie

Omgevingsvisie
en
Programma

Verkeer- en vervoerplan
Waterplan
Natuurvisie
Milieubeleidsplan
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2. Omgevingsvisie (2)



Verplicht op Rijks- en provinciaal niveau



Integraal beleid m.b.t. de fysieke leefomgeving (lange termijn)



Bevat hoofdlijnen voorgenomen ontwikkeling, gebruik, beheer, bescherming en behoud grondgebied



Politiek-bestuurlijk document: zelfbinding, geen rechtsbescherming



Inspraak en voorbereiding cfm. Afd. 3.4 Awb:

Plan mer-plicht (en passende beoordeling)

Zienswijze

Een ieder



Geen planhiërarchie, wel ‘rekening houden met’



Gezamenlijke visies en combinatie visies (bij amvb)



Geen omgevingsvisie voor waterschappen
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3. Programma (1)



De operationele vertaling van de omgevingsvisie; pakket van beleidsvoornemens en maatregelen om
omgevingswaarden en/of doelen te bereiken of te blijven voldoen



Vrijwillig (bv.: rioleringsprogramma) op alle niveaus, maar soms verplicht: EG-recht (omgevingslawaai, water
en natuur) en om omgevingswaarden te halen of te behouden (‘programmatische aanpak’)



Sectoraal en integraal/multi-sectoraal



Uitvoeringsgericht (korte en middellange termijn)



Meerdere bestuursorganen en meerdere lagen samen kan



Zelfbindend en ‘rekening houden met’ programma’s hogere bestuurslagen, voorbereiding: Afd 3.4 Awb, geen
rechtsbescherming(, tenzij beoordelingskader voor vergunning)
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3. Programma (2)



Een bijzonder programma is ‘programma met programmatische aanpak’



Om aan omgevingswaarden (blijvend) te voldoen; ter voorkoming ‘op slot’ gaan



Naast zelfbindend, ook kader toelaatbaarheid ‘activiteiten’



Doorwerking in omgevingsplan en/of –verordening en/of AMvB



De facto NSL/PAS als generiek instrument



Nationaal, regionaal of lokaal niveau



Bv.: controle en toedeling gebruikersruimte in haven- of industriegebied



Kan plan mer-plichtig zijn
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4. Omgevingsplan (1)

Beleidsdoorwerking en normering

Was

Wordt

Bestemmingsplan

Omgevingsplan

Beheersverordening
(Grond)exploitatieplan
Monumentenverordening
(Delen van) andere verordeningen:
Bomenverordening
Ligplaatsenverordening
Terrassenverordening etc.
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4. Omgevingsplan (2)



Primaat Omgevingswet ligt bij gemeente (art. 2.3)



Vastgesteld door Raad, deels te delegeren aan B en W



Bindende regels voor burgers en bedrijven: ‘evenwichtige toedeling van functies aan locaties’



Beoordelingsregels voor omgevingsvergunning



Functie- en locatiespecifieke regels (, zoals in het bestemmingsplan)



10 jaar (?!) en uitwerking, wijziging, nadere eisen, etc.



Alle aspecten van de fysieke leefomgeving: RO, milieu, etc.

omgevingswaarden

regels voor activiteiten

lokale maatwerkregels

beoordelingsregels voor vergunnen ‘afwijkactiviteit’



Rechtsbescherming: Afd. 3.4 Awb, beroep ABRvS



Inwerkingtreding: 4 weken, geen van rechtswege schorsing bij VoVo
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4. Omgevingsverordening


Provinciale regels over de fysieke leefomgeving (art. 2.6)

PS is verplicht om één Omgevingsverordening vast te stellen

met het oog op provinciale belangen (2.3)

3 soorten regels:
(i) bindend voor burger/bedrijven: algemene regels en vergunningplicht (4.1)
(ii) regels die overheidsorganen binden: omgevingswaarden en beoordelingsregels voor vergunningen (5.4)
(iii) instructieregels voor uitoefening taken en bevoegdheden gemeenten/waterschappen (2.22)



5.18: regels omtrent vergunning afwijkactiviteit



Delegatie van delen van de verordening mogelijk aan GS (2.8)



4.15: provinciaal voorbereidingsbesluit



Waterschapsverordening (2.5). Vernietiging mogelijk door de Kroon (2.37)



Geen beroepsmogelijkheid, tenzij lokaal maatwerk, gelijkwaardige maatregelen en ‘beperkingengebied’
aangewezen . Hoofdregel Awb: beroep in twee instanties
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5. Algemene Rijksregels (1)

Algemene Rijksregels vallen uiteen in twee soorten Rijksregels. De instructieregels (hoofdstuk 2), die alleen
bestuursorganen binden en de Algemene Rijksregels, die een generieke basisbescherming voor de fysieke
leefomgeving geven (hoofdstuk 4).


Artikel 2.4 van de Omgevingswet.

Bij Algemene maatregel van bestuur worden instructieregels gegeven. Dat wil zeggen:
i.
Regels over de uitoefening van taken of bevoegdheden door bestuursorganen;
ii.
Om te voldoen aan vastgestelde omgevingswaarden; of
iii.
Voor het bereiken van andere doelstellingen voor de fysieke leefomgeving.



Het Rijk mag alleen instructieregels vaststellen
i.
Met het oog op een nationaal belang; en
ii.
Dat belang niet op een doelmatige en doeltreffende wijze door het provinciebestuur of
gemeentebestuur kan worden behartigd; of
iii.
Voor doelmatige of doeltreffende uitoefening van de taken en bevoegdheden op grond van de
Omgevingswet of de uitvoering van een internationaalrechtelijke verplichting.



Instructieregels komen waarschijnlijk in het Besluit Leefomgeving
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5. Algemene Rijksregels (2)



Artikel 2.25 Omgevingswet bevat een limitatieve opsomming van de inhoud van de Rijksinstructieregels.

 Zo mogen alleen regels worden gesteld over de inhoud, toelichting of motivering van
1. Een programma;
2. Een omgevingsplan of omgevingsverordening;
3. Een maatwerkvoorschrift;
4. Een projectbesluit;
5. Een waterschapsverordening, legger en peilbesluit;
6. Een calamiteitenplan.


Ook kunnen regels worden opgenomen over omgevingswaarden en regels omtrent omgevingsplan.



Bij de Rijksregels kunnen geen nieuwe taken in het leven worden geroepen!



Bij de regels omtrent de omgevingsplannen moet worden gedacht aan het elektronisch ter beschikking
stellen van omgevingsdocumenten, regels omtrent het maken van een MER, de uitvoering van de monitoring,
het informeren van het publiek en het bijhouden van een register.
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5. Algemene Rijksregels (3)



Artikel 2.26 Omgevingswet bevat verplichte instructieregels voor het Rijk voor wat betreft programma’s. Vb.
regels omtrent veiligheid, het beschermen van de gezondheid en ook milieu, natuurbescherming en regels
die strekken tot uitvoering van Europese richtlijnen (bijvoorbeeld habitat richtlijn).



Artikel 2.27 Omgevingswet bevat zogeheten getrapte instructienormen: regels van het Rijk die gelden voor
(provinciale) omgevingsverordeningen. Verplicht voor het behouden van cultureel erfgoed, beschermen van
de gezondheid en het milieu, de werking van de lokale spoorweginfrastructuur.



Deze regels betreffen regels zoals nu onder meer opgenomen in het Besluit externe veiligheid, Bro, Wet
geluidhinder etc.



N.b.: geen rijksinstructieregels voor de afwijkactiviteit. Regels daaromtrent kunnen in de
Omgevingsverordening worden gesteld (5.18 lid 2 Omgevingswet).
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5. Algemene Rijksregels (4)



Rijksregels bevatten een generieke basisbescherming voor het hele land en zijn dus niet locatiespecifiek
(MvT, p. 40 en p. 52). Komen in de 2 amvb’s over de activiteiten in de fysieke leefomgeving.



Rijksregels zijn noodzakelijk vanwege:

Een maatschappelijk vraagstuk van nationaal belang (gezondheid, veiligheid, constructie veiligheid,
brandveiligheid etc.), vereisten tot het treffen van landelijke uniforme maatregelen;

Het oogpunt van efficiency, eenheid in de regelgeving en transparantie;

EU-richtlijn noopt tot regels op nationaal niveau;

Internationale verdragen vergen algemene regels;

Het betreft mogelijke nadelige gevolgen van activiteiten die aantoonbaar de grenzen van het
territorium van de gemeente, waterschap op provincie (kunnen) overschrijden.



Bij het stellen van regels vindt een afweging plaats tussen noodzaak van regels en de vraag of op provinciaal
of gemeentelijk niveau in regels kan worden voorzien.



Artikel 4.3, lid 1, bepaalt dan ook limitatief welke onderwerpen van rijkswege worden gesteld.



bijvoorbeeld: bouwactiviteiten, sloopactiviteiten en het gebruik en in stand houden van bouwwerken,
milieubelastende activiteiten.
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5. Algemene Rijksregels (6)



Rijk werkt voornamelijk met algemene regels. Algemene regels voorkomen dat burgers per geval
toestemming moeten vragen.



Waar nodig kan een activiteit pas worden uitgevoerd als een melding is gedaan (4.4 Omgevingswet).



Bevoegd gezag kan maatwerkvoorschriften stellen voor aangewezen gevallen (4.5 Omgevingswet).



Voor aangewezen gebieden kunnen maatwerkregels worden gesteld (4.6 Omgevingswet).



Gelijkwaardigheidsbeginsel (4.7 Omgevingswet). Toestemming kan worden verleend om een gelijkwaardige
maatregel te treffen.



In uiterste geval kan het bevoegd gezag strenge regels in de vergunning eisen.


Nb: geen algemene mogelijkheid van het bevoegd gezag om algemeen of per geval nadere of
afwijkende regels te stellen. Alleen ruimte voor maatwerk voor onderwerpen die in de algemene regels
zijn aangegeven. Als voor de activiteit een omgevingsvergunning is vereist, kan bij de algemene regels
worden bepaald dat de maatwerkvoorschriften aan die vergunning worden verbonden.
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5. Algemene Rijksregels (7)



Hoofdregel: het bevoegd gezag voor algemene rijksregels is burgemeester en wethouders. Ook voor het
toezicht. Specifieke uitzonderingen zijn opgenomen in een limitatieve lijst (zie 4.9 Omgevingswet).



Provincie is bevoegd gezag voor de gelegenheid biedend tot zwemmen en baden en het brengen van stoffen
in het grondwater.



4.12: Rijk is bevoegd gezag voor mijnbouwwerk waarbij nationale veiligheidsbelangen zijn betrokken, wegen
en beheer bij het Rijk, andere luchthavens dan burgerluchthavens van regionale betekenis, hoofdspoorwegen
en bijzondere spoorwegen, etc.



4.13 Omgevingswet voorziet in grondslag om voor toedeling van het bevoegd gezag voor rijksregels aan te
sluiten bij de toedeling van het bevoegd gezag voor de Omgevingsvergunning. Nodig voor combinaties van
activiteiten.



algemene zorgplicht voor de fysieke leefomgeving (1.3) en specifieke zorgplichten die in algemene rijksregels
zullen worden opgenomen.



Artikel 4.20 tot en met 4.28 bevatten een nadere specificatie van de verschillende typen rijksregels. Zo bevat
artikel 4.21 de bepaling dat er rijksregels voor bouwwerken worden opgesteld (Bouwbesluit).

We are Stibbe
Tax specialists
6. Omgevingsvergunning

Was

Wordt

Omgevingsvergunning (Wabo)

Omgevingsvergunning

Watervergunning (Waterwet)
Ontgrondingenvergunning (Ow)
Vergunning voor archeologische rijksmonumenten (Mw)
Vergunning Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Wbr)
Vergunning/ontheffingen Spoorwegwet, Wet lokaal spoor, Mijnbouwwet, Wet
luchtvaart (beperkingengebieden)
Mijnbouwmilieuvergunning (Mbw) ontheffingen Mijnbouwbesluit

Vergunningen Natura 2000 en flora en fauna (Wn)
Overige vergunningen m.b.t. fysieke leefomgeving op basis van lokale
verordeningen
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6. Omgevingsvergunning






Artikel 5.1 Omgevingswet bevat overzicht van vergunningplichtige activiteiten.
Lid 1: Vergunningplichtig, tenzij bij amvb uitgezonderd:

Bouwactiviteit (‘bouwvergunning’)

Afwijkactiviteit (‘2.1, lid 1, onder c, Wabo’)

Rijksmonumentenactiviteit.
Lid 2: Geen vergunningplicht, tenzij bij amvb is bepaald dat vergunning nodig is:

Brandveilige gebruiksactiviteit;

Milieubelastende activiteit
Lid 3: Natura 2000-activiteit en flora en fauna activiteit.



Algemene Rijksregels kunnen dus vergunningplicht bevatten (voor lid 2 gevallen) en ook uitzonderingen
bevatten van vergunningplicht. Vergelijk het huidige Activiteitenbesluit en het BOR met de vergunningvrije
bouwwerken.



Waterschappen en Provincies krijgen ook de mogelijkheid om bij verordening vergunningplicht in het leven te
roepen (5.3 en 5.4).
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6. Omgevingsvergunning












Hoofdregel: aanvrager van vergunning is vrij in zijn keuze voor welke activiteit hij vergunning aanvraagt (5.7).
Is kostenbesparend en biedt flexibiliteit.
Hoofdregel: college van Burgemeester en Wethouders beslist op de aanvraag voor één activiteit
(enkelvoudige aanvraag), tenzij bij amvb een ander bestuursorgaan is aangewezen (5.8). Waterschapsbestuur,
GS of Minister kunnen bij amvb worden aangewezen als bevoegd gezag.
Hoofdregel: bij aanvraag voor meer activiteiten (meervoudige aanvraag) wordt beslist door het
bestuursorgaan dat bevoegd zou zijn op de aanvraag te beslissen. Als dat B&W is, zijn zij bevoegd, tenzij ogv
amvb een nader bestuursorgaan is aangewezen. Andere bestuursorganen hebben dan wel adviesrecht
(16.14) of instemmingsrecht (16.15).
Overdracht van bevoegdheid is mogelijk.
Amvb bevat regels over verlenen of weigeren van omgevingsvergunning (5.17). Per vergunningplichtige
activiteit bevat de amvb regels waarop de beoordeling berust (vb. voor een rijksmonumentenactiviteit
worden regels gesteld met het oog op het behoud van cultureel erfgoed).
Voor bouwactiviteiten geldt dat het limitatief-imperatief stelsel blijft gelden (5.19).
Voor omgevingsvergunning voor een afwijkactiviteit in strijd met een omgevingsplan worden in de amvb
regels gesteld met het oog op een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (5.20). In het
omgevingsplan kunnen ook regels worden gesteld waarbij in elk geval van het plan kan worden afgeweken
(5.18).
Andere weigeringsgronden: Bibob (5.30) en instemming andere bestuursorgaan wordt onthouden (5.31)

We are Stibbe
Tax specialists
6. Omgevingsvergunning







Aan een omgevingsvergunning kunnen voorschriften worden verbonden (5.32).
Bij omgevingsvergunning kan van rijksregels worden afgeweken, indien de rijksregels dat bepalen (5.33).
Aan de omgevingsvergunning kan een termijn worden gesteld (5.34).
In gevallen bepaald bij amvb moet of kan de vergunning worden ingetrokken (5.37 en 5.38)
Algehele ambtshalve revisievergunning (5.41).

Procedure:









Aanvraag elektronisch indien dat bij amvb is bepaald (16.1).
Gecoördineerde behandelingen bij meervoudige aanvragen (16.7). Amvb wijst het coördinerend
bestuursorgaan aan.
Indien instemming nodig van een ander bestuursorgaan, dan binnen vier weken na verzoek (16.17).
Aanvraag indienen bij B&W van de gemeente waar de activiteit geheel of in hoofdzaak wordt verricht (16.52)
Beslistermijn bij reguliere procedure is acht weken, of 12 weken indien instemming van een ander
bestuursorgaan is vereist. Verlenging van beslistermijn met ten hoogste zes weken.
Geen van rechtswege verleende vergunning!
Afdeling 3.4 Awb van toepassing indien bij amvb bepaald (16.63).
Indien afdeling 3.4 Awb van toepassing dan bedraagt de beslistermijn zes maanden met mogelijkheid van
verlenging van acht weken (16.64).
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7. Projectbesluit

Was

Wordt

Tracébesluit

Projectbesluit

Inpassingsplan

Coördinatieprocedure uit de Wro

Projectprocedure uit de Waterwet

Coördinatieprocedure uit de Ontgrondingenwet
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7. Projectbesluit


Projectbesluit: een generieke regeling voor besluitvorming over projecten met een publiek belang volgens de
«sneller en beter»-aanpak.



Waarvoor ? Publieke belangen. Ambtshalve besluit. Aanleg van wegen, windmolenparken, natuurgebied of
verhoging van een dijk.



Vervangt inpassingsplan uit Wro, het tracébesluit uit de Tracéwet, het projectplan uit de Waterwet en de
coördinatieregelingen van de Wet ruimtelijke ordening, de Tracéwet, de Waterwet en de Ontgrondingenwet.



Het projectbesluit wijzigt omgevingsplan (5.50).



Geen projectbesluit op gemeentelijk niveau (5.42). Wel «sneller en beter»-aanpak omgevingsplan(5.53).
Publiek belang: grootschalige of complexe projecten als de aanleg of reconstructie van een rondweg of
binnenstedelijke transitie. Niet: de bouw van een woning of de vestiging of uitbreiding van een individueel
bedrijf.
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7. Projectbesluit (2)


Projectbesluit doorkruist decentrale regelgeving als deze onevenredig belemmerend is voor dat
projectbesluit.



Rijk is bij haar projectbesluiten niet gebonden aan programmatische aanpak van de provincies of gemeenten,
als deze onevenredig belemmerend is voor die besluiten. Wel zal de betrokken Minister bij zijn afwegingen
over een dergelijk projectbesluit rekening moeten houden met de regionale problematiek, zoals een sterk
onder druk staande omgevingswaarde of andere doelstelling voor de fysieke leefomgeving.
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7. Projectbesluit (3)


Argumenten voor projectbesluit:

de noodzaak van een zorgvuldige maatschappelijke voorbereiding

de bestuurlijke wens om de bevoegdheid voor het besluit te leggen bij het bestuursorgaan dat politiek
verantwoordelijk is voor het project;

de beheersbaarheid van de besluitvormingsprocedure, gegeven de bestuurlijke complexiteit van een
project;

stroomlijning van procedures met behoud van goede rechtsbeschermingsmogelijkheden;

de financiële belangen, ook voor de overheden die bijdragen aan het project.



Het projectbesluit bevat de noodzakelijke maatregelen voor de uitvoering van het project. Vb: omschrijving
en voorzieningen. Bij amvb regels over de inhoud van het projectbesluit.



Het projectbesluit = één vergunning voor gehele project. Wijzigt omgevingsplan. Vervangt alle
toestemmingen.



Niet limitatieve, afbakening van projecten waarvoor de projectprocedure wordt gevolgd. Aantal gevallen is de
projectprocedure verplicht (snelwegen)



Met projectbesluit kan ook een instructie worden gegeven aan decentrale overheden.
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7. Het projectbesluit in zes stappen



Stap 1: Voornemen (5.45). Openbare kennisgeving. Een ieder mag oplossingen voordragen.
“De ervaring bij recente projecten, zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau, leert dat in
toenemende mate burgerinitiatieven bij de besluitvorming worden betrokken. De houding en het
gedrag van ambtenaren en bestuurders blijken daarbij de sleutelfactoren, niet zozeer de juridische
verankering (MvT, p. 512).”



Stap 2: Verkenning (5.46). Reikwijdte. Fasering. Niet meteen alle toestemmingen.



Stap 3: Voorkeursbeslissing (5.47). Niet altijd. Alleen als bevoegd gezag het wil of is voorgeschreven in amvb.



Stap 4: ontwerpprojectbesluit. Afdeling 3.4 Awb verplicht (16.69) vanwege ingrijpende of complexe
projecten.



Stap 5: Projectbesluit (5.49 en 5.50). Het projectbesluit bevat alle voor de fysieke leefomgeving relevante
bepalingen en maatregelen die noodzakelijk zijn voor het realiseren van het project.



Stap 6: Later te verlenen vergunningen (5.52). Handig bij DBFM-contractvorm (design, build, finance,
maintenance).

We are Stibbe
Tax specialists
7. Het projectbesluit



Nieuw: alle voor het project benodigde toestemmingen.



Oplevertoets niet gekoppeld aan het projectbesluit. Monitoring van gevolgen van de uitvoering van beleid en
het bereiken van omgevingswaarden vindt meer algemeen plaats binnen de beleidscyclus.



Beroep bij de Afdeling. Inwerkingtreding binnen vier weken na bekendmaking. Geen schorsende werking van
een verzoek om een voorlopige voorziening. Afdeling moet binnen zes maanden na ontvangst verweerschrift
uitspraak doen.



Er is niet voor gekozen om de hele procedure voor het projectbesluit wettelijk vast te leggen. Vormvrij
karakter is in lijn met het advies van de Commissie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten en
de ervaringen met Inspraak Nieuwe Stijl.



Bij het beroep tegen een besluit tot uitvoering van een projectbesluit kunnen geen gronden worden
aangevoerd die betrekking hebben op het projectbesluit waarop dat besluit rust (16.84).
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Hoe nu verder? Volg de ontwikkelingen op www.stibbeblog.nl en www.pgomgevingswet.nl
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