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Geachte leden, 
 
Met genoegen bied ik u hierbij aan de ’Handreiking Projectbesluit Omgevingswet, een handreiking om te 
komen van projectplan Waterwet tot projectbesluit Omgevingswet’. Na besluitvorming in het algemeen 
bestuur van de Unie van Waterschappen is de handreiking met inbegrip van het ‘Model Projectbesluit pri-
maire waterkeringen’ gedigitaliseerd en geschikt gemaakt voor praktisch gebruik. U vindt de handreiking 
op  
https://www.uvw.nl/publicatie/handreiking-projectbesluit-omgevingswet/  
 
Het Unie-bestuur vindt het beschikbaar komen van een bestuurlijk gedragen handreiking (inclusief een 
Model Projectbesluit primaire waterkeringen’) van belang om individueel, als sector en tezamen met an-
dere stakeholders tijdig, verantwoord en goed dit kerninstrument van de Omgevingswet te gaan gebrui-
ken. De goede ervaringen met het ’Model Projectplan Waterwet’ (uitgave mei 2012) versterken deze keuze.   
 
Aangeraden wordt om deze handreiking als leidraad te hanteren bij de inzet van het projectbesluit. Deze 
handreiking heeft tot doel diegenen die zich (gaan) bezighouden met de totstandkoming en uitvoering van 
projectbesluiten tijdig behulpzaam te zijn bij hun werk. Bestuurders, managers, omgevingsmanagers, pro-
jectleiders, juristen, projectmedewerkers, beleidsmedewerkers, vergunningverleners, toezichthouders en 
handhavers.  
 
Voor bestuurders is deze handreiking met name belangrijk, omdat: 
- het projectbesluit het instrument is voor de waterschappen, de provincies en het Rijk om complexe 

projecten met een publiek belang te realiseren in de fysieke leefomgeving, zoals aanleg en versterking 
van primaire en regionale keringen, het inrichtingen van waterbergingsgebieden, het verspreiden van 
baggerspecie en het aanleggen van rioolwaterzuiveringsinstallaties; 

- bij gebiedsprocessen, waarbij ook het Rijk en/of een of meerdere provincies opgaven willen realiseren 
met behulp van het projectbesluit, de vraag  moet worden beantwoord wie bevoegd gezag is; 

- het dagelijks bestuur bevoegd wordt voor het vaststellen van het projectbesluit in plaats van het alge-
meen bestuur. De betrokkenheid van het algemeen bestuur zal zich gaan beperken tot de generieke 
politiek-bestuurlijke controle-instrumenten op de besluitvorming van het dagelijks bestuur; 
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- tijdig besloten moet worden of en in welke gevallen in de waterschapsverordening de mogelijkheid 
wordt opgenomen van een zogeheten vergunning eigen dienst, een vrijstelling of een facultatief pro-
jectbesluit met alle bijbehorende voor- en nadelen (zie in de handreiking bijlage 2 ‘Het afwegingska-
der’; 

- het projectbesluit het omgevingsplan (nu: bestemmingsplan) kan wijzigen voor zover het in strijd is 
met het projectbesluit en daarbij de instructieregels van het Rijk en de provincies in acht moeten wor-
den genomen; 

- het algemeen bestuur bevoegd wordt om een onteigeningsbeschikking te nemen en niet meer de 
Kroon. 

 
Dit zijn enkele fundamentele verschillen tussen het projectplan Waterwet en het projectbesluit Omge-
vingswet, die voor het bestuur van de Unie van Waterschappen reden zijn geweest om een traject in gang 
te zetten dat heeft geleid tot de totstandkoming van deze handreiking. 
 
Er zullen diverse activiteiten worden ontplooid in het kader van de zogeheten warme overdracht. Te den-
ken valt aan themabijeenkomsten en casestudies over ‘het afwegingskader’, overgangsrecht, nadeelcom-
pensatie en onteigening. Bovendien zal de handreiking nog verder worden aangevuld met factsheets. 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer mr. A.R. Krijgsman van het Uniebureau. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
drs. J.M.C. Smallenbroek, 
algemeen directeur. 


