
Alles wat je moet weten over de Omgevingswet

Ben jij al helemaal klaar voor de nieuwe Omgevingswet?
Per 1 januari 2023 wordt waarschijnlijk alles anders; 26 wetten gaan op 
in de Omgevingswet en 60 algemene maatregelen van bestuur zijn over-
gezet naar 4 Algemene Maatregelen van Bestuur. Wat betreft regels over 
water verandert er best veel. Je kunt regels over water vinden in de 
Omgevingswet zelf en verder met name in het Besluit activiteiten 
leefomgeving. 

Op provinciaal niveau moet er een nieuwe omgevingsverordening 
verschijnen en waterschappen dienen te beschikken over een nieuwe 
waterschapsverordening. Er vallen ook veel begrippen weg. Zo wordt de 
watervergunning vanaf 1 januari 2023 een omgevingsvergunning, het 
projectplan wordt projectbesluit of een vergunning eigen dienst en het 
inrichtingenbegrip vervalt. De specifieke zorgplicht wordt belangrijk, net 
als werken met maatwerkvoorschriften of zelfs maatwerkregels. Dit alles 
staat in honderden pagina’s aan wetgeving. 

LEIDT OP, ADVISEERT EN INSPIREERT

Kortom, er is echt veel informatie die je je als 
waterprofessional eigen moeten maken.



033 - 434 50 80      segment@segment.nl

Introductie Omgevingswet

Cursussen
Om die reden hebben wij voor juristen, vergunningverleners, 
toezichthouders en handhavers, projectmensen en beleidsmedewerkers 
een hele lijn met praktijkgerichte cursussen bedacht. Dit zijn cursussen 
die momenteel al worden gegeven, maar die vaak op maat afgewerkt 
worden. Ons motto is ‘hoe concreter, hoe beter’. Om die reden werken 
we standaard met veel tastbare casussen voor een goede verwerking 
van de lesstof. Het zijn vaak casussen waar onze docenten in de 
dagelijkse praktijk zelf tegenaan lopen. Hieronder vind je een aantal van 
onze meest populaire cursussen over de Omgevingswet. 

Deze inleidende cursus biedt de beste kapstok voor leken. Na het 
volgen van deze cursus heb je een goed beeld van alle veranderingen 
en weet je op hoofdlijnen de weg te vinden in de nieuwe wetgeving. 

Duur cursus: versie 1: 3 uur, versie 2: hele dag (meer diepgang)

Het projectbesluit en de vergunning eigen dienst 
Het projectplan houdt op te bestaan. Er komen verschillende typen 
projectbesluiten voor terug alsook de optie van een vergunning voor 
werken van de eigen dienst. Hoe werkt dit allemaal en waar moet je in 
de praktijk rekening mee houden? Dat leer je tijdens deze cursus. 

Duur cursus: 3 uur

Handhaving water onder de Omgevingswet 
Zonder de eigen regels te kennen (de omgevings- of 
waterschapsverordening) kun je niet handhaven. Deze cursus zoomt 
daar dan ook als eerste op in. De rijksregels (vooral het Besluit 
activiteiten leefomgeving) zijn echter ook van belang. En soms moet je 
aan de hand van een specifieke zorgplicht optreden. In deze cursus leer 
je hoe je je taak adequaat kunt uitvoeren onder het nieuwe stelsel.

Duur cursus: versie 1: 3 uur, versie 2: hele dag (meer diepgang)
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Waterkwaliteit onder de Omgevingswet
Echt een hot issue is in de waterwereld is waterkwaliteit. In 2027 moet 
aan de doelen uit de Kaderrichtlijn water (KRW) zijn voldaan. Nederland 
loopt achter op schema. Bestuurders zijn zich hier maar al te zeer van 
bewust. Wat zijn de regels nu precies en waar moet je als 
verantwoordelijke overheid je pijlen op richten? Dat komt aan bod in 
deze populaire cursus. 

Duur cursus: 3 uur

Leer je eigen verordening kennen
Dit is een unieke cursus; wij gaan jullie verordening bekijken en maken 
er leuke en leerzame casussen mee. Zo krijg je als deelnemer vrij snel 
een concreet beeld bij de nieuwe regels. Dit is voor ons maatwerk bij 
uitstek en hierin blinken wij uit. Profiteer ervan! 

Duur cursus: 3 uur

Onze docenten
We geven onze cursussen met één of (vaker nog) met twee docenten 
tegelijk. Al onze docenten zijn gepokt en gemazeld in de waterwereld. 
We gaan niet bescheiden doen over de kennis en ervaring van ons team. 
Naast onze vaste docenten kunnen we een beroep doen op extra d
ocenten met bijzondere specialismen, die we inzetten al naar gelang de 
behoefte van de klant. Wij denken graag met u mee en weten atlijd een 
goede cursus neer te zetten. Ons klantenbestand bestaat uit 
waterschappen en provincies. En daar zijn we trots op! 
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Over Waterschapsland en Segment
Waterschapsland en opleidingsinstituut Segment hebben de handen 
ineengeslagen voor een compleet juridisch cursusprogramma voor 
professionals in de waterschapswereld. 

Waterschapsland is de enige opleider in Nederland die zich uitsluitend 
richt op de waterschapswereld. Met een klein team van professionals 
leveren zij unieke en concrete leerinterventies voor medewerkers 
binnen de waterschappen. 

Segment geeft al meer dan 25 jaar opleidingen, trainingen en 
cursussen aan vrijwel alle gemeenten, de rijksoverheid, de 
waterschappen en andere publieke organisaties. Klanten waarderen 
Segment al jaren om de kwalitatieve scholingen en de persoonlijke 
benadering. Segment draagt zorg voor de backoffice en organisatie van 
de cursussen in de open inschrijving en in huis. 

Interesse of vragen?
Mail naar info@waterschapsland.nl of naar segment@segment.nl
Bellen naar het algemene nummer van Waterschapsland: 076-5149082

Waterschapsland blogt op hun website regelmatig over 
waterrecht-onderwerpen. Check het en scan de QR-code! 

Meer informatie over programma’s en kosten is te vinden op 
www.waterschapsland.nl of www.segment.nl 


