
Aan de slag! – Aan de slag met de Bruidsschat 

De invoering van de Omgevingswet komt snel dichterbij. Tijdens bijeenkomsten en 
gesprekken met overheden merken wij echter dat er nog veel vraagtekens zijn. In de 
blogserie ‘Aan de slag!’ verdiepen wij ons daarom in een aantal aspecten van de 
Omgevingswet en trachten we veelgestelde vragen te beantwoorden. Vandaag deel 3: Aan 
de slag met de Bruidsschat. 

Deze week gaan we aan de slag met de Bruidsschat. Een welkom cadeautje van het Rijk dat gemeenten 
en waterschappen niet alleen behoorlijk wat werk uit handen kan nemen, maar er ook voor zorgt dat 
de dienstverlening omtrent veel Topactiviteiten ook na 1 januari 2021 gewaarborgd blijft.  

Wat is de Bruidsschat?  

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: 

“De Bruidsschat is een set regels die door het Rijk 

aan gemeenten en waterschappen wordt aangeboden.” 

Maar waar hebben gemeenten en waterschappen dit cadeautje aan te danken? De achterliggende reden 
is omdat onder de Omgevingswet veel regels van het Rijk naar lokale gezagen verhuizen. Om de 
overgang van deze regels van het Rijk naar lokale gezagen zo soepel mogelijk te laten verlopen heeft 
het Rijk alvast een set regels voorbereid. Deze set regels noemen we dus de Bruidsschat. 

Deze set regels is niet alleen erg handig. Hij is ook nodig om een continue dienstverlening te kunnen 

garanderen. Zonder de Bruidsschat is er namelijk kans op een “regelvacuüm”. Het zou kunnen gebeuren 
dat met de inwerkingtreding van de Omgevingswet er regels vervallen waar lokale gezagen nog geen 

nieuwe voor hebben opgesteld. Door een deel van de regels van het Rijk die met de Omgevingswet 

worden gedecentraliseerd al aan het gemeentelijke omgevingsplan en de waterschapsverordening toe 
te voegen, wordt een regelvacuüm uitgesloten. 

In deze blog laat ik provincies overigens bewust buiten beschouwing. Met de provincies is namelijk 

afgesproken dat zij hun omgevingsverordeningen klaar hebben zodra de Omgevingswet in werking 
treedt. Daarom is voor de provinciale omgevingsverordering geen Bruidsschat nodig en gaat de 

Bruidsschat aan hun neus voorbij.    

miran
Markering



Wat zit er in de Bruidsschat?  

Herinner je het je nog? Eén van de pijlers van de Omgevingswet luidt als volgt:  
 

 

 

“De Omgevingswet biedt meer ruimte voor decentrale 

overheden voor gebiedsgericht maatwerk en het maken 

van eigen afwegingen.” 
 
 

 

Met dit in het achterhoofd zal het je niet verbazen dat regels in de Bruidsschat betrekking hebben op 

specifieke activiteiten (of aspecten daarvan) en waarbij het vooral afhangt van de lokale situatie welke 

regel passend is.  

 

Denk hierbij aan:   

 
• Immissies van geluid, geur en trilling;   • Recreatieve visvijvers; 

• Zwerfafval;     • Lozingen; 
• Slopen van een bouwwerk;   • Maken van handelsreclame op onroerende zaak; 

• Et cetera…  

 
Activiteiten waarvan de bijhorende regels simpelweg beter lokaal afgewogen kunnen worden.  

 
 

Aan de slag!  
Gemeenten en waterschappen mogen zelf beslissen over de regels in de Bruidsschat; zij zitten niet  

‘vast’ aan de regels. Vanaf dag één van de Omgevingswet kunnen ze deze namelijk aanpassen, 

behouden of zelfs laten vervallen. De eerste stap is dus om te besluiten wat er überhaupt dient te 
gebeuren met de regels.  

 

Voorbeeld 

 

Ter illustratie beschrijf ik onderstaand een situatie waarbij een gemeente kan besluiten om een regel uit 

de Bruidsschat te schrappen.   

 

Stel er is sprake van een afgelegen (kleinschalige) manege in een buitengebied en er bevinden zich geen 

geurgevoelige objecten in de omgeving. In dit geval kan de gemeente besluiten de regels uit de 

Bruidsschat met betrekking tot geur op deze locatie te schrappen en te volstaan met de specifieke 

zorgplicht.  

 

- Nota van toelichting Invoeringsbesluit Omgevingswet, 29 mei 2019, www.rijksoverheid.nl 

 

Mocht een gemeente of waterschap besluiten dat regels aangepast dienen te worden, dan geldt hierbij 
uiteraard wel dat de regels moeten blijven voldoen aan de bijgesloten instructieregels van het Rijk en 

de Provincie.  

 
 
  



Toepasbare Regels aanpassen 

Voor zover het Topactiviteiten betreft worden ook de bijbehorende Toepasbare Regels (vragenbomen) 
door het Rijk gemaakt én geleverd. Men hoeft de vragenbomen dus niet helemaal opnieuw te bouwen; 

het volstaat om de aangeleverde vragenbomen op basis van de lokale situatie aan te passen. Gemeenten 
en waterschappen hoeven het wiel dus niet opnieuw uit te vinden. ‘Leuker kunnen we het niet maken, 

wel makkelijker’, zal het Rijk hebben gedacht.  

Alvorens hier mee aan de slag te kunnen gaan, zal men overigens wel de beschikking moeten hebben 

over software die hen in staat stelt om de desbetreffende Toepasbare Regels te importeren én 
daadwerkelijk aan te passen. Deze software moet overweg kunnen met de Standaard Toepasbare 

Regels (STTR), zoals beschreven in een vorige blog.  

Zodra de Toepasbare Regels zijn aangepast kunnen deze worden geëxporteerd en aan het DSO-LV 

worden geleverd. Vervolgens kunnen initiatiefnemers en belanghebbenden de vragenboom raadplegen 
om te zien wat is toegestaan in de fysieke leefomgeving. 

Op naar 1 januari 2021 

Afgelopen weken hebben wij getracht antwoord te geven op een aantal veelgestelde vragen. Wij hopen 
hiermee een waardevolle bijdrage te hebben geleverd aan een succesvolle implementatie van de nieuwe 

Omgevingswet. Nu is het aan jou om aan de slag te gaan. Maar hier houdt onze dienstverlening 
uiteraard niet op. Heb je namelijk nog vragen of ben je wellicht benieuwd hoe Berkeley Bridge je verder 

kan ondersteunen om op tijd klaar te zijn voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet? Neem dan 
gerust contact met ons op.  


