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Juris heeft samen met Lawton Advocaten een overzicht op 
posterformaat ontwikkeld van de verschillende te gebruiken 
juridische toestemmingen voor het uitvoeren van een 
bouwproject. Van deze instrumenten zijn schematisch de 
eigenschappen en samenhangende voor- en nadelen 
weergegeven. Bovendien is aangegeven na hoeveel tijd je 
gemiddeld een bruikbare en onherroepelijke vergunning 
hebt en dus kunt beginnen te bouwen. Dit wordt 
ondersteund door onder elkaar afgebeelde (en daardoor 
gemakkelijk onderling te vergelijken) tijdsbalken. Met dit 
“instrumentenmodel” kun je gemakkelijk bepalen welke 
toestemming het meest aan de wensen van je project voldoet. 
Zo kan optimaal gebruik worden gemaakt van de 
mogelijkheden binnen het omgevingsrecht. 
 
Sinds 1 juli 2008 zijn er binnen het omgevingsrecht drie belangrijke 
wetten in werking getreden, te weten de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro), de Crisis- en herstelwet (Chw) en de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). Voor reguliere bouwprojecten bieden deze 
wetten een aantal instrumenten die ieder een eigen procedure kennen. 
Deze betreffen het bestemmingsplan (Wro), het 
projectuitvoeringsbesluit (Chw) en de omgevingsvergunning (Wabo), 
die ook weer allerlei varianten kennen. Daarnaast is het mogelijk om 
bepaalde vergunningen in één procedure te combineren. Er zijn ook 
nog projecten vermeld in bijlage I van de Chw waarop de in die wet 
genoemde vereenvoudigde en versnelde procedure op alle benodigde 
besluiten (bijv. het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) van 
toepassing is. Kortom, een heel scala aan mogelijkheden! 
 
Het is daarom nuttig de verschillende mogelijkheden in samenhang te 
beschouwen. Er bestaat bij overheid en bedrijfsleven namelijk vaak 
onbekendheid met het palet aan instrumenten en hun kenmerken. 
Hierdoor is men geneigd te kiezen voor de instrumenten die men kent. 
Dit kan leiden tot onnodige vertraging in de uitvoering en een 
terugloop van investeringen. Er is behoefte aan afstemming tussen het 
toestemmings- en het ontwerpproces. Dat kan door de instrumenten 
daar te gebruiken waar ze het meeste effect sorteren. 
 
Het overzicht kan gecombineerd worden met een cursus over de moge-
lijkheden die binnen het omgevingsrecht (Wabo, Crisis- en herstelwet, 
Wro) bestaan om de meest aantrekkelijke procedure te kiezen. 

 
 

Met het instrumentenmodel 

kun je optimaal gebruik maken 

van de mogelijkheden binnen 

het omgevingsrecht. 

 

Het instrumentenmodel in het klein 
 
Contact 

Voor meer informatie of vragen over het instrumentenmodel of 

onze werkwijze kunt u contact opnemen met Arlette Wegman 

via 010-2842422, 06-51827456 of arlette.wegman@k-m-g.nl 
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