
17/05/2022

1

Aanpassing wetgeving inzake 
omgevingsvergunning

Koen Dewulf
Provinciale dienst Vergunningen

Vlaams Regeerakkoord 2019 - 2024  

° vergunningsprocedures : sneller, efficiënter, eenvoudiger, 
rechtszeker,…

° er komt evaluatie van de adviesverplichtingen van de Vlaamse 
administraties. 

° we bundelen deze in één geïntegreerd Vlaams advies

° machtigingen worden maximaal geïntegreerd in de 
omgevingsvergunning

° windmolens zouden bevoegdheid gemeenten moeten worden…
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Beleidsnota Omgeving 2019 - 2024  minister Demir 

° optimaliseren bevoegdheidsverdeling bij vergunningverlening

° heroriëntering van de advisering

° één geïntegreerd Vlaams advies

° nieuwe regels voor windturbines
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Art. 395 OVD

De Vlaamse Regering evalueert de werking van dit decreet drie jaar na 
de inwerkingtreding ervan.

Het evaluatierapport dat mogelijke beleidsaanbevelingen bevat, wordt ter 
informatie voorgelegd aan het Vlaams Parlement
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Ambtelijk eindrapport evaluatie omgevingsvergunning

Afgewerkt door departement Omgeving, op basis van studie-
opdracht door Idea Consulting, Atelier Romain en Adhemar
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Internationale benchmarkstudie

Heel moeilijk om totaal verschillend geregelde situaties te 
vergelijken
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Audit Vlaanderen

a Audit bij departement Omgeving en rond digitaal verhaal

b Audit bij provincie West-Vlaanderen : aanbevelingen en reacties

° Ontvankelijk en volledig verklaren. Checklist

° Waken over correcte bekendmaking (cfr. vragenlijst)

°Competentie- en talentmanagement

° Data-strategie en indicatoren

° Geautomatiseerde dossieropvolgingssystemen in eerste aanleg en in 
beroep. 

Maar : kloof tussen theorie en praktijk (cfr. GPBV-evaluatie, papieren 
beroepen, RvvB)

Quid Excell-tabellen en Access-bestanden
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c Globale thema-audit lokale besturen

Globaal loopt het omgevingsvergunningenproces conform de wetgeving

Positief : 

De termijnen worden gerespecteerd

Voorafgaandelijk overleg

Digitaal verloop

Verbeterpunten : 

Gebruik van ondersteunende instrumenten ?

Delen en hergebruiken informatie ?

Kwaliteitscontrole ?

Op peil houden of verbeteren opgebouwde kennis en expertise ?
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Onafhankelijke positie GOA ?

Monitoring van data ifv optimalisatie vergunningsproces ?

Optimalisaties inzake digitalisering ?

Interbestuurlijke aanpak aangewezen : 

° optimalisatie kennis en expertise

° adviesverlening Vlaams Gewest

° data uit Omgevingsloket 

° beter en efficiënter delen van informatie over het 
omgevingsvergunningenproces (ook en vooral rond correcte 
dossiers)

9

Princiepsbeslissingen Vlaamse Regering 11/2/2022 over 3 
conceptnota’s minister Demir  

a) Conceptnota modernisering MER

° Vlaamse Team-MER wordt expertisecentrum

° Alle formele beslissingen worden genomen door overheid 
bevoegd voor besluitvorming

b) Conceptnota omgevingsbesluit

Gelijktijdige beslissing over herbestemming of wijziging van 
stdbk.voorschriften 13/05/2022én een vergunning voor een 
project
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c. Conceptnota bijsturing OVD  

Geeft aan hoe de minister uitvoering wil geven aan 
hierbovenvermelde zaken

Reactie VVP : 

° zekere discrepantie tussen (ambtelijk) eindrapport 
evaluatie en de (ministeriële) conceptnota

° vraag naar inspraak bij concrete 
wetswijzigingsvoorstellen

° graag reële werklastmeting

° quid voorstellen bevoegdheids(her)verdeling 

° quid adviesverplichtingen ???

11

° quid werking en samenstelling POVC 

° quid bevoegdheden POA 

° behoud administratieve beroepsprocedures

° graag maximaal digitaal
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Beslissing Vlaamse Regering 25/3/2022

Straks (1/9/2022) worden alle windturbines vanaf 1,5 MW 
bevoegdheid Vlaanderen in eerste (en meteen laatste) aanleg
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19/4/2022 : departement Omgeving lanceert discussienota 
rond handelingen algemeen belang

Dit is de eerste ambtelijke ontwerp-uitvoering van een punt dat in 
de conceptnota Demir wordt aangekaart
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