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De Omgevingswet

Daarom nodigt Inholland Delft, domein Agri, Food en Life Sciences (AFL) u uit om de komende maanden een 

aantal “lunchcolleges” bij te wonen waarin de hoofdlijnen van de invoering van de Omgevingswet worden behan-

deld. U en uw collegae zijn hierbij van harte welkom op de locatie Inholland Delft, Rotterdamsestraatweg 141 in 

Delft. De colleges vinden één keer per maand plaats, telkens op een dinsdag, van 11:45 tot 12:30.

Na het college kunt u de lunch (tegen betaling)  gebruiken in het restaurant van Inholland.

De data en de specifieke onderwerpen zijn:

13 september 2016: introductie Omgevingswet

25 oktober 2016 (Let op: 4e dinsdag i.v.m. herfstvakanties): werking van de omgevingswet

15 november 2016: inhoud van de omgevingswet

20 december 2016: kerninstrumenten uit de omgevingswet, deel 1

17 januari 2017: kerninstrumenten uit de omgevingswet, deel 2

21 februari 2017: de vier AMvB’s

21 maart 2017: de Omgevingsvergunning

18 april 2017: plaats van de omgevingswet in het onderwijs

16 mei 2017: laan van de leefomgeving

U kunt uw eigen vragen over de omgevingswet per mail indienen bij onze docent Omgevingsrecht: Hendrik Faber, 

te bereiken via hendrik.faber@inholland.nl

Graag tot ziens op een van de colleges.

Naar verwachting treedt de Omgevingswet in 2018 in werking. Deze wet vervangt veel wetten die betrekking 

hebben op de fysieke leefomgeving. Meest in het oog springend zijn de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke 

ordening. Later worden ook de Waterwet en de Wet natuurbescherming toegevoegd. Hiernaast zullen aan de 

Omgevingswet een aantal besluiten gaan hangen. Een van die besluiten is het (huidige) Activiteitenbesluit in een 

nieuw jasje. 

Hier krijgen al onze werkvelden mee te maken wanneer milieubelastende activiteiten worden uitgevoerd. Dit 

geldt voor het produceren van voedingsmiddelen, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, houden van 

bepaalde aantallen dieren en het energieverbruik van een bedrijf of onderneming.

Het is van belang dat onze studenten en ons werkveld op tijd op de hoogte zijn van deze nieuwe wet- en regelge-

ving. De omvang van dit nieuwe pakket is zo groot dat het ondoenlijk is dat iedere docent of medewerker in ons 

werkveld alles zelf eigen moet maken.


