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Bruidsschat algemeen

Onder de Omgevingswet krijgen de gemeente de verantwoordelijkheid om, in het omgevingsplan, (milieu)

regels te stellen voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Deze regels zijn, tot de inwerking van de 

Omgevingswet, door het rijk gesteld in onder andere het Activiteitenbesluit en het Bouwbesluit. Om te 

voorkomen dat er, tot de gemeenten de omgevingsplannen hebben uitgewerkt, geen regels zijn blijven deze  

huidige rijksregels van toepassing. Dit staat bekend als de ‘bruidsschat’. In dit document geven we een 

algemene uitleg bij de bruidsschat en een toelichting op de milieuregels in de bruidsschat. De toelichting 

op de structuur van de Omgevingswet vind je in het document Omgevingswet.

De Omgevingswet gaat uit van het principe dat het rijk en de provincie alleen regels stellen wanneer dit 

nodig is om het nationaal of provinciaal belang doelmatig te behartigen. Vanuit dit principe laat het rijk voor 

een aantal onderwerpen het stellen van de regels over aan het waterschap en de gemeente. De regels van 

het waterschap liggen vast in de waterschapsverordening en van de gemeente in het omgevingsplan. In dit 

document gaan we alleen in op de bruidschat voor het omgevingsplan. 

Het omgevingsplan bevat de regels voor de fysieke leefomgeving en vervangt het bestemmingsplan, de 

lokale verordeningen voor de fysieke leefomgeving en de gedecentraliseerde rijksregels. Het opstellen van een 

omgevingsplan is een complex proces wat veel tijd kost. Om deze reden hebben gemeenten tot 2029 om een 

omgevingsplan vast te stellen. 

Tot het gemeentelijk omgevingsplan er is gelden de bestaande lokale ruimtelijke regels uit onder andere 

de bestemmingsplannen als tijdelijk omgevingsplan en blijven de lokale verordeningen voor de fysieke 

leefomgeving in stand. De rijksregels die zijn gedecentraliseerd gelden als tijdelijke omgevingsplanregels van 

rijkswege. Dit wordt de bruidsschat genoemd. In deze bruidsschat staan onder andere regels afkomstig uit: 

> Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling;

> Besluit omgevingsrecht;

> Bouwbesluit 2012.

Deze regels zijn niet helemaal letterlijk overgenomen. Ze zijn waar nodig aangepast aan nieuwe begrippen, 

daarnaast zijn sommige regels ondergebracht bij de specifieke zorgplicht. De bruidsschat zorgt voor een 

gelijkwaardig beschermingsniveau als in de ‘oude’ regelgeving onder de Wabo en het Activiteitenbesluit en de 

Wet milieubeheer. 

>    TERUG NA AR I N HOU DSOPGAVE

https://mijn.sccm.nl/content/omgevingswet
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/omgevingsplan-hoofdlijnen/tijdelijk-deel-omgevingsplan/bruidsschat-omgevingsplan/


Gemeenten en waterschappen 
kunnen de regels uit de bruidsschat 
vanaf dag één van de Omgevingswet 
aanpassen of laten vervallen.  

De bruidsschat
Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt, komen verschillende rijksregels te vervallen. 
Denk bijvoorbeeld aan regels over geluid en geur voor horeca. Deze regelgeving wordt aan de decentrale 
overheden overgelaten. Zij kunnen hiervoor hun eigen afwegingen maken. Voor een goede overgang van de 
oude naar de nieuwe situatie is er de bruidsschat. 

Set regels over de gedecentraliseerde 
onderwerpen die wordt toegevoegd 
aan het omgevingsplan of de 
waterschapsverordening.

Bruidsschat

Invoeringsbesluit

Gemeente

Gemeente

Waterschap

De bruidsschat wordt uitgewerkt in het 
Invoeringsbesluit van de Omgevingswet.

Omgevingswetportaal.nl | maart 2018
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Contact

U bent van harte uitgenodigd uw vraag aan ons voor te leggen.  

Bedrijven, organisaties, adviseurs, toezichthouders, certificatie-instellingen 

en andere belanghebbenden helpen we graag verder.

Mijn.sccm is hét kennisplatform voor ISO 14001 en ISO 45001.

Op mijn.sccm vindt u onder andere samenvattingen van de meest relevante

milieu- en arbowet- en -regelgeving en halfjaarlijkse overzichten van

gewijzigde wet- en regelgeving. Kijk op mijn.sccm.nl en meld u aan!

Stichting Coördinatie Certificatie Managementsystemen voor milieu en

gezond en veilig werken (SCCM)

Postbus 13507

2501 EM  Den Haag

T 070 - 362 39 81

info@sccm.nl

www.sccm.nl

Uitgave SCCM, Den Haag, 8 maart 2022

Disclaimer:

Dit mijn.sccm document is eigendom van SCCM en mag alleen binnen  

de organisatie die toegang heeft tot mijn.sccm, gebruikt worden. Het is niet  

toegestaan de informatie buiten deze organisatie te verspreiden of gebruiken.

De inhoud van deze brochure is met uiterste zorg samengesteld, desondanks

kunnen fouten en onvolledigheden niet geheel worden uitgesloten.

SCCM aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid, ook niet voor directe

of indirecte schade ontstaan door of verband houdend met het gebruik van

de inhoud van deze uitgave.

http://mijn.sccm.nl

