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Woord vooraf
Na inwerkingtreding van de Omgevingswet zullen waterschap-
pen binnen de fysieke leefomgeving de functionele zorg hebben 
voor water.1 Waterschappen krijgen tegelijkertijd te maken met 
nieuwe instrumenten en werkwijzen. In dit artikel gaan we in op 
de nieuwe instrumenten voor het waterschap: de waterschaps-
verordening, de omgevingsvergunning, het projectbesluit en het 
programma. Waar zijn deze instrumenten voor bedoeld en wat 
betekenen ze in de praktijk voor het werk van de waterschappen?

Na een korte schets van de stand van zaken rond de Omgevings-
wet, staan we stil bij de betekenis van de Omgevingswet voor de 

waterschappen. Vervolgens wordt dieper ingegaan op kernin-
strumenten die het waterschap straks ter beschikking staan. Ten 
slotte schetsen we de rol van het waterschap bij de uitoefening 
van bevoegdheden van andere bestuursorganen, zoals bestuurs-
organen van gemeenten.

Dit artikel bouwt voort op het eerder verschenen artikel ‘De be-
tekenis van de Omgevingswet voor waterschappen’ van februari 
20182 en geeft de stand van zaken weer per maart 2019.

 De betekenis van de Omgevingswet voor waterschappen 
- Deel 2 - 



1.1 Algemeen
De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, 
wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De wet vormt zo 
de basis voor de samenhangende benadering van de fysieke leef-
omgeving.3 Elementen van de fysieke leefomgeving zijn onder an-
dere: bouwwerken, infrastructuur, watersystemen, water, bodem, 
lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed.4 
Omdat de Omgevingswet de fysieke leefomgeving centraal, een 
begrip dat veel elementen omvat, is de Omgevingswet breed 
toepasbaar. We geven eerst een beeld van het wetgevingstraject 
(1.2). Vervolgens zoomen we in op een belangrijk onderdeel van 
de Omgevingswet, namelijk het digitaal stelsel (1.3).

1.2 Ontwikkeling wettelijk stelsel
De Omgevingswet is een zogenoemde kaderwet.5 De wet bevat 
alleen regels op hoofdlijnen. De regels uit de Omgevingswet wor-
den in andere wet- en regelgeving uitgewerkt.6 

Het ontwikkelen van het wettelijk stelsel van de Omgevingswet is 
een grote operatie, waarbij vanuit drie sporen wordt gewerkt: 

1. het hoofdspoor, 
2. het invoeringsspoor en 
3. het aanvullingsspoor.7 

Op het moment van inwerkingtreding gaan het invoeringsspoor 
en het aanvullingsspoor op in het hoofdspoor.8 

Het hoofdspoor vormt de (inhoudelijke) basis van het nieuwe 
stelsel en bestaat uit de Omgevingswet zelf en vier Algemene 
Maatregelen van Bestuur (hierna: AMvB’s), die op 31 augustus 
2018 zijn gepubliceerd in het Staatsblad: 

• het Omgevingsbesluit (hierna: OB),9 
• het Besluit bouwwerken leefomgeving (hierna: Bbl),10 
• het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl)11 en 
• het Besluit activiteiten leefomgeving (hierna: Bal).12 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de vier AMvB’s:13
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Tot het hoofdspoor behoort tot slot ook de Omgevingsrege-
ling, een ministeriële regeling die regels omvat voor het gebruik 
van de Omgevingswet in de praktijk.14 De Omgevingsregeling is 
ingedeeld rond vier thema’s: gegevensverstrekking, regels voor 
het uitvoeren van activiteiten, grenzen voor gebieden en locaties, 
en monitoring en onderzoeksverplichtingen.15 Voor de Omge-
vingsregeling heeft tussen 1 februari 2019 en 8 maart 2019 een 
consultatie plaatsgevonden,16 waarna publicatie naar verwachting 
zal volgen in het najaar van 2019.17 

Het invoeringsspoor regelt de overgang van de bestaande, 
naar de nieuwe wet- en regelgeving. Daarnaast vult het invoe-
ringsspoor het hoofdspoor aan op een aantal belangrijke onder-
delen.18 Het invoeringsspoor bestaat uit: de Invoeringswet, het 
Invoeringsbesluit en de Invoeringsregeling.19

 Op 3 juli 2018 is het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevings-
wet ingediend bij de Tweede Kamer.20 Dit wetsvoorstel heeft 
twee doelen: het aanvullen en wijzigen van de Omgevingswet en 

het regelen van een evenwichtige overgang van de nu geldende 
wetgeving naar de Omgevingswet.21 In de Invoeringswet is sprake 
van een ‘eerbiedigende werking’ voor lopende procedures. Het 
belang van rechtszekerheid heeft voorrang op dat van een snelle 
invoering.22 

Het Invoeringsbesluit Omgevingswet regelt het overgangs-
recht (waaronder de zogenoemde bruidsschat), vult de vier 
basisbesluiten (AMvB’s) van de Omgevingswet aan en zorgt voor 
intrekking en wijziging van zo’n 75 andere besluiten.23 Er is een 
concepttekst van het Invoeringsbesluit, ten aanzien waarvan eind 
vorig jaar een internetconsultatie liep.24 De Invoeringsregeling 
Omgevingswet vormt het sluitstuk van het invoeringsspoor dat in 
de zomer van 2018 begon. De Minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijksrelaties voorziet de start van een consultatiepro-
cedure voor het najaar van 2019 en publicatie in de zomer van 
2020.25 
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Tijdens het ontwerpen van de Omgevingswet werd op een 
aantal specifieke terreinen nog volop gewerkt aan beleidsont-
wikkeling. De thema’s bodem, grond, geluid, grondeigendom en 
natuurbescherming, zijn niet opgenomen in de Omgevingswet 
zelf. Deze thema’s zullen in aanvullingswetten worden geregeld.26 
De aanvullingswetten zijn in 2018 (Aanvullingswet bodem, Aan-
vullingswet geluid en Aanvullingswet natuur) en 2019 (Aanvul-
lingswet grondeigendom) aan de Tweede Kamer aangeboden. 27 
Op het moment van schrijven zijn deze wetten nog niet aange-
nomen. Daarnaast wordt het ontwerp-Aanvullingsbesluit geluid 
Omgevingswet voorbereid. Voor dit besluit  loopt momenteel een 
internetconsultatie.28

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de verschillende 
sporen met de daarbij horende wet- en regelgeving en de onder-
linge verhoudingen:29 

1.3 Digitaal Stelsel Omgevingswet
Het Digitale Stelsel Omgevingswet (hierna: DSO) is één lan-

delijk digitaal loket dat de gebruiker toegang biedt tot gegevens 
over de fysieke leefomgeving, regels en beleid.30 De noodzaak 
voor wettelijke verankering van het DSO werd pas duidelijk toen 
de Omgevingswet al in procedure was. Het wetsvoorstel Invoe-
ringswet Omgevingswet voorziet in een dergelijke verankering,31 

waarbij de doelstelling van het DSO is verbreed. Naast de infor-
matievoorziening over de fysieke leefomgeving, moet het DSO 
ook het elektronisch verkeer faciliteren in het kader van aanvra-
gen, meldingen en dergelijke. Ten slotte moet het DSO meer in 
het algemeen een doelmatige en doeltreffende uitvoering van 
taken en bevoegdheden bevorderen.32 

Artikel 20.26 (nieuw) (lid 1) Omgevingswet biedt de grondslag 
om informatie aan te wijzen die via het DSO beschikbaar moet 

worden gesteld. Dit betreft allereerst de regelgeving en het beleid 
voor de fysieke leefomgeving, opgenomen in besluiten en andere 
rechtsfiguren, zoals het omgevingsplan, de omgevingsverorde-
ning en de omgevingsvisie. Dit komt overeen met de inhoud van 
de term overheidsdocumenten ex artikel 16.2 (oud) Omgevings-
wet.33

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’ 
(hierna: VIVO(’s)), waarin wordt onderzocht wat er nodig is om 
dit digitale stelsel te realiseren.34 Uit de VIVO voor waterschappen 
blijkt dat invoering onder meer gevolgen heeft voor werkpro-
cessen, voor bestaande kernregisters (zoals geo-refereren),35 het 
toevoegen van nieuw registers, het gestructureerd vastleggen van 
informatie (toepassing informatiemodel omgevingsdocumenten) 
en het gestandaardiseerd aanbieden daarvan.36 In een eerder 
stadium is al gebleken dat de ICT-opgave, die gepaard gaat met 
de overgang naar het DSO, door waterschappen als grootste knel-
punt van de implementatie van de Omgevingswet wordt gezien. 
Dat betreft zowel de kosten als de tijdige implementatie van goed 
werkende systemen (het in praktijk brengen van de ‘één-loketge-
dachte’).37 

Een uitdaging is het klaarmaken van de eigen systemen voor 
het DSO. Om daarbij te helpen, is het project ‘Baseline Basis op 
Orde’ gestart.38 De naam van het project doelt op het minimale 
ambitieniveau van waterschappen dat nodig is om bij te blijven 
in digitalisering.39 Voor van het DSO betekent dit concreet dat 
het waterschap uiterlijk op 1 januari 2021 in staat is vergunnin-
gaanvragen en meldingen langs deze weg te ontvangen en op 1 
januari 2023 regelgeving beschikbaar stelt via het DSO.40 

3



Beleidsontwikkeling Beleidsdoorwerking Algemene regels Toestemming

Omgevingsvisie

Programma

Omgevingswaarde

Instructieregel

Instructie

Beoordelingsregel
voor vergunningaanvraag

Omgevingsplan

Algemene regels in  
waterschapsverordening/
omgevingsverordening

Algemene rijksregels

Omgevingsvergunning

Projectbesluit

2.1 Bevoegdheden van het waterschap 
Waterschappen hebben de functionele zorg voor water.41 Een be-
stuursorgaan, en dus ook die 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 bestuurs-
orgaan houdt daarbij rekening met de samenhang van relevante 
onderdelen en aspecten van de fysieke leefomgeving en van de 
rechtstreeks daarbij betrokken belangen, alsmede met de taken 
en bevoegdheden van andere bestuursorganen, aldus de wet.42 
Deze taakomschrijving heeft voor het waterschap tot gevolg 
dat het element ‘water’ nog sterker dan voorheen gezien moet 
worden als onderdeel van het geheel van de fysieke omgeving 
. Samenwerking met andere overheden – Rijk, provincies en 
gemeenten – wordt daarmee nog belangrijker. 

2.2 Instrumenten voor het waterschap 
Om activiteiten van burgers, bedrijven en de overheid in goede 
banen te leiden, zijn heldere randvoorwaarden nodig. De Omge-
vingswet biedt hiertoe een palet aan instrumenten. 

De wet onderscheidt instrumenten voor het maken van omge-
vingsbeleid (beleidsontwikkeling) en instrumenten voor beleids-
doorwerking. Daarnaast zijn er algemene regels en toestemmin-
gen gericht op initiatiefnemers.43 

De Omgevingswet onderscheidt verder kerninstrumenten van 
overige instrumenten. Met kerninstrumenten geven bestuurs-
organen vorm aan inhoudelijke beleidsvoornemens. Er zijn zes 
kerninstrumenten: de omgevingsvisie, het programma, decentra-
le regelgeving (waaronder het omgevingsplan, de waterschaps-
verordening en de omgevingsverordening), centrale regelgeving 
in de vorm van algemene rijksregels, de omgevingsvergunning 
en het projectbesluit.44 Overige instrumenten, zoals omgevings-
waarden, instructies, instructieregels en voorbereidende be-
sluiten, kunnen worden ingezet om beleid uit te voeren. Hogere 
overheden (Rijk, provincie) kunnen daarbij ook lagere overheden 
(gemeente, waterschap) inschakelen. 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de hiervoor 
genoemde instrumenten:45 In de hierna volgende hoofdstukken 
worden de kerninstrumenten nader besproken.
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De waterschapsverordening, de omgevingsvergunning, het pro-
jectbesluit en het programma zijn de centrale instrumenten voor 
het waterschap. De waterschapsverordening is exclusief voor 
het waterschap, terwijl de overige drie kerninstrumenten ook 
van toepassing zijn op het Rijk, provincie en gemeente.46 In dit 
hoofdstuk worden de kerninstrumenten en hun betekenis voor 
het waterschap behandeld. 

3.1 Waterschapsverordening
Met de waterschapsverordening stelt een waterschap regels voor 
de fysieke leefomgeving.47 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 een belangrijke kenbron 
van algemene regels.48 

De waterschapsverordening vervangt de keur en bevat regels 
voor waterkeringen en watergangen binnen het beheergebied 
van het waterschap. Ze omvat daarmee regels voor het gebruik-
maken van een waterstaatswerk, het uitvoeren van activiteiten 
in een beperkingengebied, het lozen van water op oppervlakte-
water49 en het onttrekken van oppervlaktewater of grondwater.50 
Deze regels kunnen een verbod inhouden om zonder omgevings-
vergunning een activiteit te verrichten.51

Ieder waterschap heeft één waterschapsverordening, die 
wordt vastgesteld door het algemeen bestuur. Het algemeen 
bestuur kan het vaststellen van delen van de waterschapsver-
ordening delegeren aan het dagelijks bestuur.52 Het dagelijks 
bestuur is verantwoordelijk voor de behandeling van meldingen, 
het stellen van maatwerkvoorschriften en het beslissen op een 
aanvraag om toestemming tot het treffen van een gelijkwaardige 
maatregel.53 Het feit dat ieder waterschap onder de Omgevings-
wet nog slechts één waterschapsverordening kent, heeft in ieder 
geval gevolgen voor waterschappen die ook wegen in beheer 
hebben. Deze waterschappen dienen straks de keur en de wegen-
keur te integreren.54 

3.1.1 De totstandkoming van de waterschapsverordening 

Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet ontstaat van 
rechtswege een waterschapsverordening op grond van artikel 
4.7 van de Invoeringswet Omgevingswet en artikel 22.14 (nieuw) 
van de Omgevingswet (indien deze artikelen worden aangeno-
men). Deze waterschapsverordening kan echter niet worden 
aangemerkt als een waterschapsverordening als bedoeld in 
artikel 2.5 van de Omgevingswet. Zo kunnen in die bundeling 
van verordeningen op grond van het huidige recht verwijzingen 
voorkomen naar wetten die door deze wet worden ingetrokken.55 
De waterschappen zullen dus zelf een vernieuwde waterschaps-
verordening moeten vaststellen, die voldoet aan de eisen van het 
systeem van de Omgevingswet. 

Voor het ombouwen van de keur (en eventueel de wegen-
keur) naar de waterschapsverordening, krijgen waterschappen 
tot enkele jaren na de inwerkingtreding van de Omgevingswet 
de tijd. Hier is voor gekozen, omdat een provinciale omgevings-
verordening instructieregels kan bevatten voor waterschapsver-
ordeningen waarmee rekening moet worden gehouden in de 
waterschapsverordening. Daarnaast moeten ook nieuwe water-
beheerprogramma’s worden vastgesteld op basis van de plancy-
clus uit het Europees recht, hetgeen eind 2021 zal gebeuren.56 De 
termijn voor de waterschapsverordening kan daarop aansluiten.57 
De overgangstermijn zal bij koninklijk besluit worden vastgelegd.58 
Inmiddels hebben Rijk, Unie van Waterschappen en Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (hierna: VNG) overeenstemming 
bereikt over een overgangstermijn tot 1 januari 2023 voor water-
schappen.59 

Zolang een waterschap zelf geen nieuwe waterschapsverorde-
ning heeft opgesteld, zullen delen van de huidige keur en andere 
regels die in de waterschapsverordening op gaan,60 van rechts-
wege worden aangewezen als (al dan niet tijdelijk) (deel van) de 
waterschapsverordening.61 Zodoende wordt een rechtsvacuüm 
voorkomen en wordt tevens al zoveel mogelijk conform het nieu-
we stelsel gewerkt.62

3.1.2 De inhoud van de waterschapsverordening

Artikel 2.2 van het OB bepaalt welke regels wel of juist niet in de 
waterschapsverordening worden opgenomen.63 Daarbij is sprake 
van een driedeling. Regels die  moeten worden opgenomen in de 
waterschapsverordening, regels die niet in de waterschapsveror-
dening mogen en regels die wel in de waterschapsverordening 
mogen, maar niet hoeven.64 

Regels die onderdelen van de fysieke leefomgeving wijzigen 
(als bedoeld in artikel 1.2 lid 3 sub a van de Omgevingswet), 
horen  op grond van artikel 2.2 lid 1 van het OB alleen thuis in de 
waterschapsverordening.65 Het waterschap is niet verplicht om 
dergelijke regels te stellen, maar als het waterschap daar regels 
over wil stellen, dan moeten die worden opgenomen in de water-
schapsverordening.66 

Op basis van lid 2 van hetzelfde artikel mogen niet in de 
waterschapsverordening worden opgenomen: de onderhoudsleg-
ger uit artikel 78 lid 2 van de Waterschapswet,67 strafbaarstelling 
van overtredingen van de keur/waterschapsverordening68 en de 
waterschapsbelasting uit artikel 110 van de Waterschapswet.69 
Lid 2 gaat voor op lid 1, wat betekent dat regels niet in de wa-
terschapsverordening opgenomen mogen worden als lid 2 van 
toepassing is, ongeacht een eventuele samenloop met lid 1.70 

Het peilbesluit71 en de legger72 hoeven niet te worden opge-
nomen in de waterschapsverordening.73 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 
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te vinden zijn.74 
Eén van de uitgangspunten van de Omgevingswet is decen-

tralisatie. Voor te decentraliseren onderwerpen is overgangsrecht 
nodig. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn als het gaat om regels over 
activiteiten die onder de Waterwet centraal geregeld worden, 
maar onder de Omgevingswet via de waterschapsverordeningen 
geregeld zullen worden.75 Te denken valt bijvoorbeeld aan bepaal-
de lozingsactiviteiten. De huidige regels zullen namelijk niet meer 
gelden zodra de Omgevingswet in werking treedt, terwijl water-
schappen daarna nog tot 1 januari 2023 de tijd hebben om hun 
waterschapsverordening vast te stellen. Dit zou tot gevolg hebben 
dat de nieuwe regels (mogelijk) ook nog niet gelden. Indien geen 
actie wordt ondernomen, zou dit kunnen leiden tot een juridisch 
gat.76 

3.1.3 Bruidsschat

De regering heeft overwogen op welke wijze de in de vorige sub-
paragraaf genoemde decentralisatie en het daarmee samenhan-
gende overgangsrecht vorm zou kunnen krijgen.77 Er is gekozen 
voor overgangsrecht waarin de te decentraliseren regels als een 
soort ‘bruidsschat’ worden meegegeven.78 Dit betekent dat de 
huidige regels van rechtswege wordt ingevoegd in de decentrale 
regelgeving (in dit geval dus de waterschapsverordening), waarbij 
de decentrale overheid (in dit geval het waterschap) deze naar 
behoefte kan wijzigen.79 Er is voor deze optie gekozen omdat dit 
volgens de wetgever de grootste duidelijkheid biedt voor burgers 
en bedrijven en de meeste vrijheid voor decentrale overheden 
om de regels om te zetten op een wijze die het beste past bij hun 
aanpak.80

De bruidsschat voor waterschappen bestaat voor het groot-
ste gedeelte uit algemene rijksregels over lozingen op een 
oppervlaktelichaam, die niet terugkeren in het Bal.81 Dit betreft 
onder andere: lozingen van huishoudelijk afvalwater, afstromend 
regenwater en grondwater, regels over lozingen vanuit gemeen-
telijke rioolstelsels en lozingen die optreden bij het reinigen of 
conserveren van bouwwerken in de nabijheid van een oppervlak-
telichaam.82 Ook keren niet terug in het Bal: de meldingsplicht 
voor vergunningvrije grondwateronttrekkingen (nu nog geregeld 
in het Waterbesluit en de Waterregeling), de beoordelingsregels 
voor omgevingsvergunningen voor wateractiviteiten die niet door 
het Rijk zijn ingesteld (afkomstig uit de Waterwet) en de aan-
vraagvereisten voor dergelijke vergunningen (nu nog opgenomen 
in de Waterregeling).83 In het voorgenomen Invoeringsbesluit 
Omgevingswet zullen inhoudelijke keuzes worden gemaakt over 
het overgangsrecht van de te decentraliseren regels.84 Daartoe 
behoren ook regels over het overgangsrecht voor eventuele  
maatwerkvoorschriften en gelijkwaardigheidsbeschikkingen.85 

Een belangrijke opgave in de overgang van keur naar water-
schapsverordening is het standaardiseren en harmoniseren van 
begrippen.86 Dit ook met het oog op de digitale dienstverlening 
die de Omgevingswet vraagt. 

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.87

3.2 Omgevingsvergunning
Het uitgangspunt van de Omgevingswet is om zoveel mogelijk te 
reguleren met algemene regels. Daarom is slechts een beperkt 
aantal activiteiten vergunningplichtig (in de vorm van een omge-
vingsvergunning).88 Een omgevingsvergunningplicht geldt voor 
zover het gaat om bij AMvB aangewezen gevallen.89 Daarnaast 
kan een omgevingsvergunningplicht zijn opgenomen in de water-
schapsverordening.90 Bij wateractiviteiten is een omgevingsver-
gunning nodig voor:

• lozingen op een oppervlaktelichaam of een zuiveringstech-
nisch werk,91

• voor wateronttrekkingen92 en 
• voor activiteiten met betrekking tot een waterstaatswerk in 

een gebied waar beperkingen gelden.93

Een aanvrager kan een vergunning voor één of meer activiteiten 
aanvragen. Dit kunnen ook activiteiten zijn waarbij gemeente en 
waterschap beide betrokken zijn. In beginsel is één aanvraag bij 
één loket voldoende.94 Indien er echter sprake is van een com-
binatie van wateractiviteiten en niet-wateractiviteiten, moeten 
beide aanvragen afzonderlijk ingediend worden.95

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.96 Bij omgevingsvergunningen specifiek voor water-
activiteiten kan dit het waterschap zijn, in het belang van doelma-
tig waterbeheer. Het dagelijks bestuur van het waterschap is dan 
het bevoegd gezag.97 

De toetsing van een aanvraag blijft beperkt tot de activiteiten 
waarvoor de vergunning is ingesteld. Er is dus sprake van een 
sectorale, in plaats van een integrale toetsing.98 Het Bkl werkt de 
beoordelingsregels voor vergunningaanvragen uit.99 

Het overgangsrecht voor omgevingsvergunningen bevat bepa-
lingen voor reeds onder het oude recht onherroepelijk verleende 
ontheffingen en vergunningen. Zo behouden verleende ontheffin-
gen en vergunningen voor activiteiten waarvoor op basis van de 
Omgevingswet een omgevingsvergunning vereist is, en die voor 
de inwerkingtreding van de Omgevingswet onherroepelijk zijn 
geworden, hun rechtsgeldigheid .100 De ‘oude’ vergunningen wor-
den in dat kader gelijkgesteld aan de nieuwe omgevingsvergun-
ning.101 Dit is gebruikelijk in overgangsregelgeving en biedt rechts-
zekerheid aan alle betrokkenen (vergunninghouder, bevoegd 
gezag, belanghebbenden). Er is gekozen voor een zo algemeen 
mogelijk luidende bepaling. Zo vallen er geen op basis van het 
‘oude’ recht verleende ontheffingen of vergunningen buiten de 
reikwijdte van het overgangsrecht.102 Daarnaast bevat het over-
gangsrecht bepalingen voor de afronding van lopende,  onder het 
oude recht begonnen procedures.  Voor nog niet onherroepelijk 
verleende omgevingsvergunningen wordt de totstandkomings- en 
rechtsbeschermingsprocedure afgerond onder het regime van 
voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet.103 
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3.3 Projectbesluit
Een projectbesluit is een algemene regeling voor besluitvorming 
voor projecten.104 Het is een instrument waarmee toestemming 
kan worden gegeven voor (vaak) complexe projecten met een 
publiek belang.105 Dit geldt zowel voor het uitvoeren, als het in 
werking hebben, en het in stand houden van zo’n project.106 On-
der project wordt in de Omgevingswet verstaan: het bouwen van 
bouwwerken of de totstandbrenging van installaties of werken en 
andere activiteiten die onderdelen van de fysieke leefomgeving 
wijzigen, inclusief activiteiten voor de winning van delfstoffen.107

De Omgevingswet noemt een aantal projecten waarvoor het 
bevoegd gezag de projectprocedure moet volgen. Een voorbeeld 
is de aanleg, verlegging of versterking van een primaire waterke-
ring.108 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 
betrekt. Het uitgangspunt van het projectbesluit is een integra-
le afweging,109 waarbij duidelijk wordt gemaakt hoe burgers, 
bedrijven, maatschappelijke organisaties en bestuursorganen bij 
de voorbereiding zijn betrokken. Ook vermeldt het projectbesluit 
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.110 Voor een waterschap is het dagelijks be-
stuur verantwoordelijk voor die uitvoering. De bevoegdheid van 
het dagelijks bestuur om projectbesluiten vast te stellen beperkt 
zich tot projectbesluiten voor de ondersteuning van beheerta-
ken voor watersystemen en waterketens en tot projectbesluiten 
voor de beheersing van geluid afkomstig van wegen als bedoeld 
in artikel 2.17 lid 1 sub b van de Omgevingswet.111 Dergelijke 
project besluiten moeten worden goedgekeurd door provinciale 
staten.112

Het projectbesluit wijzigt het omgevingsplan met regels die 
nodig zijn voor het uitvoeren en in werking hebben of in stand 
houden van het project.113 Projectbesluiten 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 onevenredig zouden 
belemmeren.

Het projectbesluit vervangt het projectplan uit de Water-
wet.114 Een onherroepelijk projectplan met vergunningplichtige 
activiteiten geldt onder de Omgevingswet als een omgevingsver-
gunning in de zin van artikel 5.3 van de Omgevingswet.115 

 
3.4 Waterbeheerprogramma
Een programma is een pakket van beleidsvoornemens en maatre-
gelen gericht op het bereiken of behouden van omgevingswaar-
den.116 Ook kunnen er (andere) doelstellingen voor de fysieke 
leefomgeving in worden uitgewerkt.117 Het programma bindt 
alleen het vaststellend bestuursorgaan bij de uitoefening van zijn 
bevoegdheden.118

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.119 Het waterbe-
heerprogramma zal afgestemd moeten worden met het regionale 
waterbeheerprogramma van de provincie.120 

Een programma is ook verplicht als uit monitoring blijkt dat op 
korte termijn niet zal worden voldaan aan vastgestelde omge-
vingswaarden.121  Voor andere dan de verplichte onderwerpen 
bepaalt het bevoegd gezag zelf of het beleid uit de omgevingsvi-
sie wordt uitgewerkt in een programma.122 

Volgens de aangenomen versie van de Omgevingswet is het 
dagelijks bestuur van het waterschap bevoegd om een program-
ma vast te stellen.123 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 lid 2 sub g van 
de Waterschapswet. Daarin staat dat het algemeen bestuur de 
bevoegdheid tot het vaststellen van plannen krachtens bijzondere 
wetten niet kan overdragen aan het dagelijks bestuur. Hieronder 
valt ook het waterbeheerplan op grond van hoofdstuk 4 van de 
Waterwet dat in de Omgevingswet is vervangen door het water-
beheerprogramma.124 Gezien het feit dat het algemeen bestuur 
van het waterschap een dergelijke bevoegdheid niet kan overdra-
gen aan het dagelijks bestuur van het waterschap, zou het niet 
logisch zijn om in de Omgevingswet een dergelijke bevoegdheid 
direct toe te kennen aan het dagelijks bestuur van het water-
schap.
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Er zijn ook instrumenten die niet tot de kerninstrumenten van het 
waterschap behoren, maar die wel indirect invloed hebben op 
het werk van het waterschap.125 Het betreft de omgevingsvisie, 
het omgevingsplan, de omgevingsverordening en algemene rijks-
regels. Waterschappen kunnen bijvoorbeeld betrokken worden  
bij omgevingsplannen en omgevingsverordeningen, omdat ze een 
watertoets moeten doen.126 Verder hangen die overige kernin-
strumenten inhoudelijk samen met kerninstrumenten van het 
waterschap en kunnen ze invloed hebben op het beleid van het 
waterschap. We bespreken deze instrumenten in dit hoofdstuk.

4.1 Omgevingsvisie
De omgevingsvisie beschrijft in hoofdlijnen de kwaliteit van 

de fysieke leefomgeving en het te voeren beleid.127 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.128 
Strategische delen van het huidige nationale waterplan op grond 
van de Waterwet kunnen opgaan in de Nationale Omgevingsvi-
sie,129 terwijl voor strategische delen uit het regionale waterplan 
(ex artikel 4.4 van de Waterwet) geldt dat ze verplicht opgaan in 
de betreffende provinciale omgevingsvisie.130

Aangezien het bij een omgevingsvisie gaat om een samen-
hangende visie op strategisch niveau, stellen Rijk, provincie en 
gemeente alle drie slechts één omgevingsvisie op,131 waarin al 
het beleid integraal is opgenomen.132 De beleidsdoelen uit de 
omgevingsvisie worden vervolgens uitgewerkt in een omgevings-
plan (gemeente), een omgevingsverordening (provincie) en/of 
programma’s.133 Hoewel de omgevingsvisie alleen het vaststellen-
de orgaan bindt,134 heeft ze gevolgen voor de hele leefomgeving.  
De provinciale omgevingsvisie vormt een belangrijk kader voor 
het opstellen van de waterschapsverordening;135 het waterschap 
moet bij het opstellen van de waterschapsverordening rekening 
houden met de provinciale omgevingsvisie. Daarnaast moet het 
waterschap ook rekening houden met de Nationale Omgevingsvi-
sie en gemeentelijke omgevingsvisies.136

Een omgevingsvisie voor waterschappen is volgens de wet-
gever niet aan de orde, gelet op de reikwijdte en het integrale 
karakter van dit instrument.137 Waterschappen kunnen hun 
strategische lijnen en ambities wel neerleggen in een visiedocu-
ment zoals een wateragenda waarin de waterbelangen integraal 
in kaart worden gebracht.138 Het waterschap kan, waar het gaat 
om inpassing van het thema water, een rol spelen bij de totstand-
koming van omgevingsvisies.139 In algemene zin moeten bestuurs-
organen (provincie, gemeente) namelijk rekening houden met 
de taken en bevoegdheden van andere bestuursorganen zoals 
het waterschap.140 Daarbij komt dat gemeenten het waterbelang 
in hun omgevingsvisies moeten betrekken.141 Voor provinciale 
omgevingsvisies geldt dat het de bedoeling is dat waterschappen 
hun beleid inbrengen en dat gebeurt ook op grote schaal,142 zoals 
blijkt uit een peiling uit 2017 onder waterschappen waarbij 94 

procent van de waterschappen aangeeft betrokken te zijn bij het 
opstellen van één of meerdere provinciale omgevingsvisies.143 In 
de praktijk blijkt het onderbrengen van het thema water in de 
omgevingsvisie een uitdaging te zijn.144 

4.2 Omgevingsplan
Het omgevingsplan is een specifiek kerninstrument van de 
gemeente en valt onder decentrale regelgeving.145 De gemeente-
raad stelt één omgevingsplan vast, waarin regels voor de fysieke 
leefomgeving worden opgenomen.146 Het omgevingsplan ver-
vangt onder andere de bestemmingsplannen.147 In het omge-
vingsplan worden regels over goede ruimtelijke ordening (zoals 
bestaande bestemmingsplannen en beheersverordeningen) 
geïntegreerd met regels over milieu, natuur, cultureel erfgoed, 
bomen en welstand.148 

Het omgevingsplan van de gemeente bevat samen met de 
waterschapsverordening van het waterschap de regels voor de 
fysieke leefomgeving op lokaal niveau. Ze zullen dus goed op 
elkaar moeten aansluiten, waarbij de regels elkaar aanvullen. Zo 
staat bijvoorbeeld zowel in het omgevingsplan als in de water-
schapsverordening hoe door de betreffende bestuurslaag wordt 
omgegaan met het lozen van hemelwater. In dat kader kan het 
waterschap in haar waterschapsverordening bijvoorbeeld ruimte 
bieden voor  het lozen van regenwater op het oppervlaktewater, 
waardoor de gemeente wellicht geen riolering hoeft aan te leg-
gen. Bij de totstandkoming van het omgevingsplan moet rekening 
worden gehouden met de gevolgen van het plan voor het beheer 
van watersystemen149 en met het waterschapsbeleid.150 Samen-
werking tussen gemeente en waterschap is dus vereist.151 

4.3 Omgevingsverordening
De omgevingsverordening is een kerninstrument van de provincie 
en valt onder decentrale regelgeving.152 Iedere provincie stelt 
één omgevingsverordening vast, waarbij provinciale staten het 
bevoegd gezag is,153 waarvoor geldt dat ze die bevoegdheid deels 
kunnen delegeren aan gedeputeerde staten.154 

In de omgevingsverordening staan alle provinciale omgevings-
rechtelijke regels voor de fysieke leefomgeving.155 Er zijn drie 
soorten regels: regels voor burgers en bedrijven (bijvoorbeeld 
algemene regels en vergunningstelsels), regels voor het uitvoe-
rend bestuur (zoals omgevingswaarden en beoordelingsregels 
voor vergunningaanvragen) en instructieregels voor de taak- en 
bevoegdheidsuitoefening van gemeenten en waterschappen.156 
Deze laatste regels beperken zich tot regels voor het voldoen aan 
de omgevingswaarden van de omgevingsverordening of voor het 
bereiken van een andere doelstelling van de leefomgeving.157 De 
bevoegdheid van de provincie om instructieregels te geven over 
omgevingsplannen en waterschapsverordeningen is beperkt tot 
het stellen van regels over de wettelijk aan gemeenten en water-
schappen toebedeelde taken en het stellen van regels ter uitvoe-
ring van de aan de provincie toebedeelde taken.158 Het Bkl bevat 
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instructieregels die de provincie moet opnemen in de omgevings-
verordening,159 bijvoorbeeld als het gaat om grondwaterbescher-
mingsgebieden.160 Op die manier kan de omgevingsverordening 
gevolgen hebben voor het waterschap in het algemeen en de 
waterschapsverordening in het bijzonder. De omgevingsverorde-
ning vervangt (onder meer) de grondwaterverordening.161 

Vanwege de relatie met het beleid van gemeenten en water-
schappen, zullen omgevingsverordeningen idealiter beschikbaar 
moeten zijn als de Omgevingswet in werking treedt.162 Provincies 
kunnen in overleg met gemeenten en waterschappen verder in-
vulling geven aan een goede overgang naar de Omgevingswet.163

4.4 Algemene Rijksregels
Het Rijk heeft onder de Omgevingswet algemene rijksregels 
opgesteld, die zijn of worden opgenomen in de Omgevingswet, 
de vier AMvB’s (OB, Bbl, Bal en Bkl) en de Omgevingsregeling.164 

Met maatwerkvoorschriften en  -regels kan van algemene rijks-
regels worden afgeweken en kunnen regels gemaakt worden 
voor specifieke gevallen of een bepaald gebied.165 De algemene 
rijksregels werken het wettelijk kader van de Omgevingswet 
nader uit, bijvoorbeeld door het stellen van instructieregels voor 
de waterschapsverordening,166 waarmee ze van belang zijn voor 
het waterschap. 

Het Rijk is verplicht om voor een aantal activiteiten algemene 
regels te maken.167 In beginsel geldt dit voor de meeste activitei-
ten waarvoor het Rijk in afdeling 5.1 van de Omgevingswet een 
vergunningplicht instelt.168 Hieronder vallen onder meer lozings-
activiteiten, wateronttrekkingsactiviteiten en activiteiten met 
betrekking tot een waterstaatswerk(sinstallatie) in een gebied 

waar beperkingen gelden.169 Voor die laatste categorie geldt, 
overeenkomstig artikel 2.3 lid 3 van de Omgevingswet,170 dat 
geen algemene rijksregels worden gesteld voor waterstaatswer-
ken die niet in beheer bij het Rijk zijn. Voor deze gevallen stelt het 
waterschap regels in de waterschapsverordening.171 

De algemene rijksregels voor de hierboven genoemde activi-
teiten staan in twee AMvB’s, namelijk het Bbl (voor bouwactivitei-
ten) en het Bal (voor overige activiteiten).172 Deze AMvB’s hebben 
als uitgangspunt dat locatieafhankelijke regels ter bescherming 
van regionale watersystemen beter kunnen worden gesteld door 
waterschappen, gekoppeld aan specifieke locaties. Ze horen 
thuis in de waterschapsverordening,173 waarbij het Rijk zo nodig 
instructieregels stelt.174 

Voor de activiteiten die binnen het toepassingsbereik van de 
betreffende AMvB vallen, zijn de algemene rijksregels uitputtend. 
Voor zover activiteiten buiten het toepassingsbereik van de be-
treffende AMvB vallen, is er een verordenende bevoegdheid voor 
decentrale overheden.175

Tenzij anders is bepaald, is het college van burgemeester en 
wethouders het bevoegd gezag voor de behandeling van meldin-
gen, het stellen van maatwerkvoorschriften en het beslissen op 
een aanvraag om toestemming tot het treffen van een gelijk-
waardige maatregel.176 Een uitzondering geldt onder andere voor 
rijksregels voor wateractiviteiten. Er worden met het oog op doel-
matig waterbeheer voor wateractiviteiten, gevallen aangewezen 
waarvoor het dagelijks bestuur van het waterschap het bevoegd 
gezag is.177 

Zoals eerder opgemerkt, biedt de Omgevingswet in beginsel 
de mogelijkheid om één besluit te nemen over een project of 
activiteit. Een dergelijk besluit zal vaak taken en belangen van 
meerdere overheden raken. Uitgangspunt is dat elke overheid 
sturingsmogelijkheden houdt op activiteiten die haar taken raken. 
Hierbij geldt: ‘bij een taak hoort een bevoegdheid’.178 Daarom kan 
een andere overheid betrokken worden bij de besluitvorming. 
Voor het waterschap speelt dat bij de watertoets en het advies-
recht (paragraaf 5.1 respectievelijk paragraaf 5.2). Ook ketensa-
menwerking is in dat kader van belang (paragraaf 5.3). 

5.1 Watertoets
In beginsel dienen bestuursorganen bij beleidsvorming en gebruik 
van instrumenten rekening te houden met taken, bevoegdheden 
of belangen van andere bestuursorganen.179 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’.180 De watertoets is te beschouwen als een 
concretisering van het zorgvuldigheidsbeginsel uit de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb).181 

Waterschappen hebben hun bezorgdheid geuit over de Om-
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gevingswet als het gaat om besluitvorming met waterbelangen 
en inbreng van waterexpertise door waterschappen.182 In eerste 
instantie dacht de regering dat een algemene afstemmings- en 
samenwerkingsbepaling voldoende zou zijn. Een afzonderlijke wa-
tertoets zou dus niet nodig zijn.183 Maar de parlementaire behan-
deling van het wetsvoorstel Omgevingswet heeft geleid tot een 
steviger juridische verankering van waterbelangen. De inbreng 
van het waterschap is nu gewaarborgd aan ‘de voorkant’ van 
besluitvormingsprocessen.184 Een dergelijke wettelijke borging is 
een belangrijk ondersteunend instrument voor de uitvoering van 
het beleid voor Ruimtelijke Adaptatie.185

Uiteindelijk heeft de watertoets dus toch een plek gekregen 
in het systeem rond de Omgevingswet en wel in het Bkl, waarin 
wordt gesproken over weging van het waterbelang.186 De regering 
heeft ervoor gekozen om inhoudelijke eisen aan besluiten van 
bestuursorganen te regelen op AMvB-niveau en niet op wetsni-
veau.187

De weging van het waterbelang maakt onderdeel uit van een 
afweging van bestaande en toekomstige belangen voor het opti-
maal benutten van de fysieke leefomgeving.188 De weging van het 
waterbelang zorgt er daarnaast voor dat de klimaatbestendigheid 
van het watersysteem en een ‘waterrobuuste’ inrichting van de 
omgeving vroegtijdig in de planvorming worden betrokken.189 De 
bescherming van de waterkwaliteit met het oog op drinkwater-
winning is integraal onderdeel van de weging van het waterbe-
lang.190

Weging van het waterbelang houdt in dat in bepaalde ge-
vallen rekening moet worden gehouden met de gevolgen voor 
het beheer van watersystemen.191 Uit het feit dat de zinsnede 
‘rekening houden met’ wordt gebruikt, blijkt dat er sprake is van 
een instructieregel, en wel van het basistype 2.192 Een dergelijke 
instructieregel brengt de zwaarwegende positie van een belang 
bij de belangenafweging tot uitdrukking, zonder dwingend te 
sturen op de uitkomst ervan.193 Volgens de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State impliceert ‘rekening houden 
met’ dat het bestuursorgaan beoordelingsvrijheid toekomt bij 
het uitoefenen van de bevoegdheid.194 Daarbij is afwijking van de 
achterliggende norm mogelijk, mits dit deugdelijk gemotiveerd is. 
Is daar geen sprake van, dan is het besluit vatbaar voor vernie-
tiging.195 Met andere woorden: de overheid kan zelfstandig een 
beslissing nemen over een onderwerp, maar de instructieregel 
geeft de bandbreedte voor die beslissing.196 Het juridisch bereik 
van de watertoets is in het Bkl verbreed. Onder de oude regel-
geving (het Besluit ruimtelijke ordening)was namelijk alleen bij 
bestemmingsplannen sprake van een watertoets,197 terwijl het Bkl 
bepaalt dat weging van het waterbelang plaats moet vinden bij 
het gemeentelijk omgevingsplan,198 de provinciale omgevingsver-
ordening,199 projectbesluiten200 en afwijkactiviteiten.201 De weging 
van het waterbelang dient dus plaats te vinden bij een groot deel 
van de kerninstrumenten.202 Bovendien was de watertoets in het 
Besluit ruimtelijke ordening vormgegeven als een overlegplicht 
en een motiveringsplicht,203 terwijl onder het Bkl sprake is van 
een inhoudelijke beslisregel (instructieregel).204 Hierdoor zijn 
waterbelangen juridisch sterker verankerd ‘aan de voorkant’ van 

het besluitvormingsproces.205 
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.206 

De juridische verankering van de watertoets via een instruc-
tieregel in het Bkl is overigens slechts een deel van de bestaande 
beleidsmatige en juridische voorziening voor het watertoets-
proces, dat doorgaans afstemming vergt tussen de betrokken 
overheden.207 Bij voorkeur begint waterrobuust bouwen vroeg 
in het planproces. Er is dus veel winst te behalen door al voor 
de formele (bestemmings)planfase in gesprek te gaan over het 
waterbeheer.208

Bestuurlijk gezien verandert er op het gebied van de water-
toets trouwens niets in vergelijking met de situatie van vóór de 
Omgevingswet.209 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’.210 

5.2 Adviesrecht 
De Omgevingswet regelt ook het adviesrecht. De wet onder-
scheidt adviesrecht zonder instemming en adviesrecht met 
instemming.211 Het recht op advies (met instemming) dient om 
bestuursorganen in de gelegenheid te stellen hun taken uit te 
kunnen oefenen en hun verantwoordelijkheden waar te kunnen 
maken.212 Daarnaast leveren de betrokken bestuursorganen 
expertise over de betreffende activiteit aan het vergunningverle-
nende bestuursorgaan.213

De uitwerking van het advies- en instemmingsrecht vindt 
plaats in het OB.214 In het OB zijn adviesrechten en adviesrechten 
met instemming alleen van toepassing op omgevingsvergunnin-
gen, aangezien de Omgevingswet de mogelijkheid voor advies- en 
instemmingsrecht beperkt tot besluiten op aanvraag.215 Dit is 
een verschil ten opzichte van het oude omgevingsrecht, waar 
ook adviesrechten bestonden bij ambtshalve besluiten, zoals 
het vaststellen van een omgevingsplan.216 Die adviesrechten zijn, 
waar nodig, omgezet in inhoudelijke instructieregels in het Bkl.217 
Dit geldt bijvoorbeeld voor de watertoets.218 

Wanneer er sprake is van een adviesrecht, dan is het bevoegd 
gezag voor de omgevingsvergunningen verplicht advies te vragen. 
Het mag wel gemotiveerd afwijken van het advies.219 Is er echter 
sprake van een adviesrecht met instemming, dan mag de omge-
vingsvergunning niet worden verleend voordat het adviserend 
bestuursorgaan heeft ingestemd met de desbetreffende onder-
delen.220 Op hun beurt mogen de adviserend bestuursorganen 
hun instemming aan de omgevingsvergunning alleen onthouden 
wanneer die vergunning strijdig is met de belangen waar het 
instemmingsrecht mee gemoeid is.221 Het bestuursorgaan dat de 
omgevingsvergunning verleent, is en blijft verantwoordelijk voor 
het maken van een integrale belangenafweging.222
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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 instem-
ming.223 Dit geldt alleen als het dagelijks bestuur van het water-
schap niet zelf bevoegd gezag is voor de omgevingsvergunning.224 

Met het toebedelen van adviesrecht met instemming is men 
uiterst terughoudend geweest.225 Adviesrecht met instemming is 
voor het waterschap eigenlijk alleen aan de orde bij een meer-
voudige aanvraag voor een omgevingsvergunning, namelijk voor 
dat gedeelte waarvoor het waterschap het bevoegd gezag zou 
zijn geweest bij enkelvoudige aanvraag.226 Concreet betekent dit 
dat het dagelijks bestuur van het waterschap adviesrecht met 
instemming heeft voor zover de aanvraag betrekking heeft op:227 

1. Een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam dat onder-
deel is van een watersysteem als bedoeld in artikel 2.17 lid 1 
sub a 1° van de Omgevingswet;228

2. Een lozingsactiviteit op een zuiveringtechnisch werk;229 of
3. Een activiteit waarvoor in de waterschapsverordening is 

bepaald dat het verrichten daarvan zonder omgevingsver-
gunning is verboden.230

Het dagelijks bestuur van het waterschap heeft recht van advies 
(zonder instemming) voor zover de aanvraag betrekking heeft op 
een wateronttrekkingsactiviteit als bedoeld in artikel 16.4 van het 
Bal,231 of op een milieubelastende activiteit als bedoeld in artikel 
3.19 lid 1, aanhef, sub a van het Bal.232 Voor deze aanvragen zijn 
gedeputeerde staten van de provincie bevoegd gezag,233 dan wel 
beschikken ze over het recht van advies en instemming.234 Pro-
vincie en waterschap zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het 
grondwaterbeheer en het behalen van de doelstellingen van de 
Europese grondwaterrichtlijn.235 De adviesrechten van het water-
schap voor deze activiteiten zijn een voortzetting van gelijkluiden-
de adviesrechten uit de Waterwet,236 die waren toebedeeld met 
het oog op de gedeelde verantwoordelijkheid van de provincie en 
het waterschap.237

De waterbeheerder heeft adviesrecht zonder instemming als 
het gaat om omgevingsvergunningen voor indirecte lozingen.238 
Het uitgangspunt voor dit adviesrecht is beleidsneutrale omzet-
ting.239 Dit adviesrecht komt dan ook in de plaats van het nage-
noeg gelijkluidende adviesrecht voor indirecte lozingen uit artikel 
2.26 van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht (hierna: 
Wabo).240 Een verschil is wel dat onder de Wabo de beheerder 
zijn advies bindend kon verklaren als het behalen van de kwali-
teitsdoelstellingen voor het oppervlaktewater of de doelmatige 
werking van de waterzuivering in gevaar kwam.241 Onder de 
Omgevingswet keert deze mogelijkheid niet terug.242 Daarnaast 
zijn de waterschappen bevoegd om zelf toezichthouders aan te 

wijzen voor indirecte lozingen op het vuilwaterriool.243

De Unie van Waterschappen heeft gevraagd om voor indirecte 
lozingen adviesrecht met instemming te krijgen.244 Dat verzoek is 
echter niet gehonoreerd door de regering. Bij een evaluatie van 
de handhaving met betrekking tot indirecte lozingen245 is namelijk 
geconstateerd dat adviezen van waterbeheerders op dat gebied 
goed worden opgevolgd door het bevoegd gezag.246 Problemen 
ontstaan juist bij incidenten of illegale lozingen. Kenmerkend 
voor deze situaties is dat er geen vergunning wordt verleend. 
Advies of advies met instemming zou hier geen oplossing bie-
den.247 Daarnaast zou adviesrecht met instemming leiden tot een 
aanmerkelijke lastenverzwaring.  Waterschappen zouden dan 
in alle gevallen moeten adviseren en instemmen (of verklaren 
dat instemming niet nodig is), omdat er anders niet kan worden 
vergund.248 De regering ziet de oplossing daarom in een betere 
afstemming tussen waterschap en gemeente, het overdragen van 
kennis en een rol bij de handhaving.249

Ook bij sommige projectbesluiten van provincie of Rijk heeft 
het waterschap adviesrecht,250 namelijk als dat besluit (mede) ziet 
op regulering van wateractiviteiten (waarvoor het waterschap an-
ders het bevoegd gezag zou zijn).251 Het betreft hier adviesrecht 
al dan niet met instemming.252 Omdat het waterschap niet in alle 
gevallen adviesrecht met instemming heeft, heeft het – op grond 
van het Omgevingsbesluit – ook niet in alle gevallen handhavings-
bevoegdheden.253 Tegelijkertijd blijft het waterschap wel verant-
woordelijk voor de zorg voor het watersysteem.254 

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).255 

5.3 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 één 
van de doelen van de Omgevingswet, namelijk om de ketenpart-
ners beter te laten samenwerken. Dit vraagt wel om een coöpera-
tieve instelling van overheden.256 
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Sinds de Waterwet en de Wabo wordt er onderscheid gemaakt 
tussen directe lozingen en indirecte lozingen. De Omgevingswet 
brengt daarin geen verandering.258 Directe lozingen zijn lozingen 
op het oppervlaktewater of direct op de rioolwaterzuiverings-
installatie (RWZI). Indirecte lozingen gaan via de gemeentelijke 
riolering richting de RWZI. Voor directe lozingen is de water-
beheerder 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 Omgevingsbesluit regelt 
het adviesrecht voor de waterbeheerder,259 maar dat zijn geen 
bindende adviezen. Dit laatste beschouwt de Unie van Water-
schappen echter wel als belangrijk en het zou tevens in overeen-
stemming zijn met de huidige situatie onder de Wabo.260

De regulering van directe lozingen onder de Waterwet be-
staat uit een verbod om te lozen, tenzij de waterbeheerder een 
vergunning verleent of indien er op grond van een AMvB (het 
Activiteitenbesluit of één van de lozingsbesluiten) sprake is van 
een vrijstelling.261 

De Omgevingswet kent niet langer een algemene verbods-
bepaling voor lozen. In vergelijking met de Waterwet draait de 
Omgevingswet de zaak om: een lozing is alleen verboden voor 
zover dat bij AMvB is bepaald.262 Met de Omgevingswet zal de 
verschuiving 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 Bal.263 

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 bren-
gen van water in regionale wateren (het kwantiteitsaspect).264 
Onder het ‘oude’ recht (de Waterschapswet) was dit een auto-
nome bevoegdheid. Ter compensatie krijgen waterschappen een 
aantal nieuwe bevoegdheden,265 namelijk om af te wijken van 
de aanwijzing van vergunningplichtige gevallen, om aanvullende 
meldplichten in te stellen en om maatwerkregels te stellen.266 Zo-
doende zijn waterschappen bevoegd om alle regels te stellen die 
uit waterkwantiteitsoogpunt nodig zijn voor de bescherming van 
regionale watersystemen.267 Daarnaast krijgen waterschappen 
vergelijkbare bevoegdheden voor de regulering van de kwaliteit-
saspecten van lozingen op regionale wateren.268

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 belangen 
of de uitvoering van internationale regelingen. Dit betekent dat 
waterschappen het merendeel van de lozingen op regionale wa-
teren zelf moeten gaan reguleren.269 Daarbij is de verwachting dat 
dankzij deze decentralisatie het merendeel van de door water-
schappen verleende omgevingsvergunningen gegrond zal zijn op 
hun waterschapsverordeningen.270 

Het principe van de Omgevingswet ‘decentraal, tenzij…’ be-
tekent dat veel zaken niet meer op rijksniveau worden geregeld 
maar in een AMvB.271 Algemene regels over lozingen vanuit het 
oogpunt van waterkwaliteit zijn straks ook in de waterschapsver-
ordeningen te vinden.272 Regels voor indirecte lozingen komen 
in het omgevingsplan van de gemeente,273 naast de regels in het 
Bal. Verder biedt de Omgevingswet de mogelijkheid om met 
maatwerkregels (in de waterschapsverordening)274 of maatwerk-
voorschriften (decentraal) in bepaalde gevallen af te wijken van 
de lozingsregels van het Bal.275 

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. 

6. De regulering van lozingen.257 12



Uit voorgaande hoofdstukken is gebleken dat de Omgevingswet 
niet alleen een andere rol vraagt van het waterschap in relatie 
tot andere overheden. Er wijzigt ook juridisch nogal wat, door de 
introductie van   nieuwe instrumenten en verandering van regels 
met betrekking tot bijvoorbeeld lozingen. 

Om ervoor te zorgen dat uw organisatie straks niet voor ver-
rassingen staat en u goed voorbereid bent als de Omgevingswet 
inwerking treedt, kunt u verschillende stappen zetten. Mogelijke 
stappen zijn: 

•  het inzichtelijk maken van de precieze gevolgen voor uw 
organisatie: zijn er consequenties voor uw werkzaamheden, 
werkprocessen of personeel? Moet uw informatievoorziening 
anders? En hoe wilt u hierop anticiperen? U zou dit kunnen 
doen door een uitvoeringsprogramma op te stellen.

•  het nadenken over uw rol als ketenpartner in de samenwer-
king met andere overheden. Welke taken, rollen en ruimte 
krijgt u van de wet? Hoe kunt u tijdig en adequaat sturen op 
uw waterbelangen? Hoe kunt u invloed uitoefenen op de 
inhoud van omgevingsvisies en omgevingsplannen? 

•  het opstellen van een eigen watervisie, zodat dit document 
door de ketenpartners en overige stakeholders gebruikt kan 
worden bij beleidsvorming, uitvoering en toezicht.

•  het oefenen met uw kerninstrumenten, zoals de water-
schapsverordening of het waterbeheerprogramma. U zou dit 
kunnen doen door een pilot te starten.

•  het ontwikkelen van een proactieve houding ten aanzien van 
communicatie en participatie. Burgers en bedrijven krijgen 
meer ruimte, doordat de Omgevingswet vertrouwen als 
uitgangspunt neemt, in plaats van controle. Waterschappen 
zullen echter wel methoden en uitgangspunten moeten 
hanteren om risico’s ten gevolge daarvan te beheersen. Het 
maken van communicatie- en participatiebeleid kan hierbij 
helpen. 

Kunt u wel wat hulp gebruiken om de betekenis van boven-
staande informatie te vertalen naar uw organisatie? Of heeft u 
expertise nodig om die pilot met de waterschapsverordening 
van de grond te krijgen of om participatiebeleid op te stellen? 
Dan kunnen de experts van Lexnova Overheidsadvies u daarbij 
helpen! Neem vrijblijvend contact op via onderstaande contact-
gegevens of kijk op www.lexnova-overheidsadvies.nl voor meer 
informatie. 

7. Aan het werk met de Omgevingswet

Colofon
Dit artikel is opgesteld door:

mr. Daniëlle Hanema (danielle.hanema@lexnova.nl 
mr. Gert Blekkenhorst (gert.blekkenhorst@lexnova.nl 

Beiden zijn werkzaam voor:
Lexnova Overheidsadvies 

Ossenmarkt 5 | 9712 NZ | Groningen
Tel: 050 313 11 33 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via:
vragen@lexnova.nl
Tel: 050 3131133 
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wijzing van beschermingszones keert namelijk niet terug in de legger van artikel 2.39 van de Omgevingswet, maar maakt, indien overeenkomstig aangenomen, 
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ting bij de Omgevingswet (pp. 58, 114-135, 373-374). Het overgangsrecht voor programma’s is geregeld in paragraaf 4.2.4 van het wetsvoorstel Invoeringswet 
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141 Zie: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/wetsinstrumenten/waterschap/rol-waterschappen.
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