Omgevingswet:
veranderingen voor bedrijven
Het huidige omgevingsrecht bestaat uit tientallen
wetten en honderden regelingen voor ruimte, wonen,
infrastructuur, milieu, natuur en water. Zij hebben
allemaal hun eigen uitgangspunten, werkwijzen en
eisen. De wetgeving is complex voor bedrijven die een
nieuw project willen starten of willen weten welke
milieuregels van toepassing zijn op hun bestaande
bedrijfsactiviteiten. De nieuwe Omgevingswet en
de bijbehorende uitvoeringsbesluiten moeten het
omgevingsrecht overzichtelijker en voorspelbaarder
maken, de onderzoekslasten verminderen en meer ruimte
voor maatwerk bieden.
De nieuwe Omgevingswet en uitvoeringsbesluiten
brengen grote veranderingen met zich mee voor bedrijven.
Het begrip inrichting verdwijnt en nieuwe algemene
regels en zorgplichten vervangen het Activiteitenbesluit
milieubeheer en het Bouwbesluit. Er ontstaan
verplichtingen op het gebied van vroegtijdige participatie.
Het bestemmingsplan verdwijnt. In plaats daarvan komt
het gemeentelijk omgevingsplan, waarin meer ruimte
is voor lokaal maatwerk op het gebied van milieuregels.
Hoewel de inwerkingtreding van de Omgevingswet nog
ver weg lijkt, zijn er ontwikkelingen waar bedrijven nu al
invloed op kunnen uitoefenen.

Zo anticiperen veel provincies en gemeenten al
op de nieuwe wet en stellen zij plannen vast die
randvoorwaarden kunnen stellen aan bedrijven. Het is
verstandig om dergelijke ontwikkelingen in uw omgeving
te volgen en hier vroegtijdig bij aan te haken.
Daarnaast is er tijdens het wetgevingsproces op meerdere
momenten de gelegenheid om uw standpunt over de
stelselwijziging naar voren te brengen. Een belangrijke
consultatieronde over de uitvoeringsregelgeving (zie
onderstaande besluiten in schema) vindt plaats vanaf 1 juli
2016. U kunt dan reageren op de voorgenomen regels die in
de toekomst op uw bedrijfsvoering van toepassing zullen
zijn. Mis deze kans niet!
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Een goede voorbereiding….

Onze adviseurs hebben zich al goed ingelezen en voorbereid
op de komende veranderingen. Wij zijn graag bereid u te
ondersteunen bij de implementatie van de nieuwe regels.
Een greep uit onze adviesdiensten:
n

n
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Impact- en kansenanalyse Omgevingswet:
Wij gaan na welke invloed de Omgevingswet en
uitvoeringsregels hebben op uw bedrijfsprocessen en
welke kansen zich voordoen doordat meer maatwerk
mogelijk is.
Cursus Omgevingswet voor uw bedrijf of branche:
Gedurende een dag(deel) praten wij u bij over de
belangrijkste gevolgen van de Omgevingswet. Op basis
van interviews vooraf zorgen wij ervoor dat deze cursus
is toegespitst op uw (branche)organisatie.
Standpuntbepaling en belangenbehartiging:
Aan de hand van een door u of door ons uitgevoerde
impactanalyse kunnen wij u helpen bij het formuleren
van een standpunt dat u (of wij namens u) naar voren
kunt brengen in de door het ministerie georganiseerde
consultatieronde.
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Evaluatie Activiteitenbesluit milieubeheer, Ministerie van
IenM (2014)
Begeleiding botsproeven milieu en industrie, Ministerie
van IenM (2015)
Kosten- Batenanalyse vermindering onderzoekslasten,
Ministerie van IenM (2015)
Detachering juristen, Ministerie van IenM (2014 – heden)
Advisering over inrichting Digitaal Stelsel
Omgevingswet, Ministerie van IenM (2015 – heden)
Casestudy Omgevingswet voor NUON (2015)
1e en 2e Impactanalyse Omgevingswet voor overheden
en bedrijven, Ministerie IenM (2015)
Masterclass Omgevingswet Alliander (2016)

Unieke combinatie

Bij de implementatie van de Omgevingswet voor
bedrijven komen organisatorische, technisch
inhoudelijke, juridische en maatschappelijke
vraagstukken samen. Binnen Royal HaskoningDHV
zijn deze expertises aanwezig. We zijn marktleider
op het gebied van het opstellen van aanvragen
en het begeleiden van vergunningprocedures
voor industriële bedrijven. In de afdeling Legal
Consultancy adviseren onze omgevingsrecht juristen
overheden en bedrijven al sinds 2012 over de nieuwe
stelselwijziging. De strategie- en management
consultants hebben veel ervaring met organisatie- en
cultuurveranderingsprocessen. Ook beschikken wij
over deskundigen op het gebied van maatschappelijke
impacts en participatie.
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