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Omgevingswet 2022 

 

 Samenvatting:  

Jaarlijks actualiseren de Productenboeken van Milieu en BWT. Dit doen we in nauwe samenwerking met 

de regieambtenaren van de gemeenten en de provincie in de verschillende werkgroepen en de 

adviescommissies. 

 

Op 1 juli 2022 treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft niet alleen gevolgen 

voor een groot aantal producten van de ODMH, maar ook voor de vorm van de Productenboeken. Omdat 

de Omgevingswet uitgaat van een integrale benadering van de fysieke leefomgeving, hebben wij het 

productenboek Milieu en het productenboek BWT samengevoegd tot een productenboek Omgevingswet. 

De verschillende afdelingen/thema’s zijn zichtbaar gebleven, omdat we werken met gescheiden 

jaarprogramma’s en niet alle deelnemers alle producten afnemen. 

 

De wijzigingen hebben onder meer betrekking op de terminologie die wijzigt onder de Omgevingswet. Zo 

wordt het begrip ‘inrichting’ in een groot aantal gevallen losgelaten en gewijzigd in ‘milieubelastende 

activiteiten (MBA)’. Er zijn nieuwe producten met bijbehorende nieuwe processen/procedures, zoals de 

Omgevingstafel en de Informatieplicht. En de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen maakt, samen met het 

scheiden van de activiteit bouwen in een technisch en een ruimtelijk deel (de zogeheten ‘knip’) dat de 

producten en kentallen bij vergunningen voor de activiteit bouwen veranderen. Met name voor nieuwe 

producten is niet altijd duidelijk welke kentallen gehanteerd moeten worden. Voor deze producten zijn 

voorlopige kentallen geformuleerd. 

Financiële consequenties: 

De wijzigingen in het Productenboek Omgevingswet 2022 zijn het gevolg van de wetswijziging en kunnen 

financiële consequenties hebben. De ODMH zal zich ervoor inzetten om de gevolgen zo klein mogelijk te 

houden.   

Voorgestelde beslissing: 

Het algemeen bestuur wordt verzocht de huidige Productenboeken Milieu en BWT te gebruiken tot de 

inwerkingtreding van de Omgevingswet en het Productenboek Omgevingswet 2022 vast te stellen. 

 

 

 

 

 

 

 

Verdere procedure / Communicatie over besluit: 

n.v.t. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


