Bepaal aan de hand van de trefwoorden in de linkerkolom of het omgevingsrecht op uw situatie van toepassing is.
Een gecursiveerd woord in de rechterkolom wordt zelf ook als trefwoord gedefinieerd.

A
Aanbouw
Aankondiging
Aanschrijving
Aanvraag
Activiteit
Activiteitenbesluit (milieubeheer)
Administratiefrecht
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State (AbRvS)

Een bijbehorend bouwwerk bij een hoofdgebouw, waardoor een extra ruimte wordt toegevoegd, bijvoorbeeld een bijkeuken.
Een brief van het bevoegd gezag waarin de voorbereiding van een besluit wordt aangekondigd aan een belanghebbende.
Een brief van het bevoegd gezag met een (voor)aankondiging, een voornemen of een besluit.
Het verzoek van een belanghebbende aan het bevoegd gezag om een besluit te nemen, bijv. een aanvraag om te bouwen.
Het uitvoeren van een project waarvoor omgevingsvergunning vereist is.
Roepnaam van het Besluit algemene regels voor inrichtingen (Barim).
Een andere naam voor bestuursrecht.
De hoogste bestuursrechter in Nederland. Een afdeling van de Raad van State te 's-Gravenhage.

Een omgevingsvergunning voor de activiteit: het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan
of andere bouwregelgeving (strijdig gebruik).
Afwijzing
Een besluit waarin een negatieve beslissing wordt genomen, bijvoorbeeld de afwijzing van een verzoek om handhaving.
Algemeen verbindend voorschrift (Avv)
Ieder voorschrift dat algemene werking heeft (bijvoorbeeld: de wet, een amvb, een ministeriële regeling, een verordening.
Algemene maatregel van bestuur (Amvb) Een besluit van de regering dat algemeen verbindende voorschriften geeft over de uitvoering van wetgeving.
Algemene plaatselijke verordening (Apv) Gemeentelijke verordening hoofdzakelijk geldend voor de openbare weg.
Algemene regels
De inhoud van algemeen verbindende voorschriften. Regels die algemeen van aard zijn en voor iedereen gelden.
Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Wet waarin algemene regels die gelden in het bestuursrecht en in het bestuursprocesrecht zijn neergelegd.
Ambtshalve
De bevoegdheid van een ambtenaar of een rechter om op grond van zijn ambt een beslissing te nemen.
Afwijkingsbesluit

B
Belangenafweging
Belanghebbende
Beleidsregel
Beroep(schrift)
Beroepsprocedure
Beschikking
Beslissing
Beslissing op bezwaar (Bob)
Beslistermijn
Besluit

Het vereiste dat aan ieder besluit een afweging van de rechtstreeks bij dat besluit betrokken belangen vooraf dient te gaan.
Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.
Een regel, geen algemeen verbindend voorschrift zijnde, omtrent de uitoefening van taken van een bestuursorgaan.
Rechtsmiddel tegen een beslissing op bezwaar, in te dienen bij een rechtbank.
De procedure bij een rechtbank waarin een beroepschrift in behandeling wordt genomen en daarover een uitspraak wordt
gedaan.
Een besluit dat niet van algemene strekking is. Gericht aan een specifieke, met name genoemde belanghebbende.
Synoniem van besluit of beschikking.
Een nieuw besluit dat na heroverweging van een eerder besluit, waartegen bezwaar is gemaakt (het primaire besluit), tot
stand is gekomen
De termijn waarbinnen een besluit genomen moet worden.
Een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, inhoudende een publiekrechtelijke rechtshandeling.

Besluit algemene regels voor inrichtingen Een amvb die algemene regels geeft op basis van de Wm, inhoudende voorschriften waaraan inrichtingen moeten voldoen.
(Barim)
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Burgemeester & Wethouders (B&W)
Burgerlijk recht
Bijbehorend bouwwerk
Bijgebouw

Een amvb die uitvoeringsregels geeft voor de Wabo, met name van belang voor het bouwen van vergunningvrije
bouwwerken.
Een amvb die uitvoeringsregels geeft voor de Wro.
Het proces waarin een besluit wordt voorbereid onder toepassing van het zorgvuldigheidsbeginsel.
De meest doeltreffende technieken om nadelige gevolgen door bedrijfsmatige activiteiten voor het milieu te voorkomen.
Een vlak op een plankaart waarin is aangegeven hoe grond en bouwwerken binnen dat vlak bebouwd en gebruikt mogen
worden.
Gemeentelijke verordening die i.t.t. de Apv ook geldt voor privégronden en de bebouwing en het gebruik daarvan regelt.
De bevoegdheid van een bestuursorgaan om de gevolgen van een overtreding zelf te herstellen
Een orgaan van een publiekrechtelijk rechtspersoon, een ander persoon of een college met openbaar gezag.
Het recht waarin de behandeling en de beoordeling van rechtsmiddelen is neergelegd.
Het recht dat geldt tussen overheid en burgers of bedrijven en tussen overheden onderling.
Een onafhankelijk, bij de wet ingesteld orgaan dat met bestuursrechtspraak is belast.
Rechtspraak over geschillen tussen een bestuursorgaan (de overheid) en een belanghebbende (een burger of een bedrijf).
Het bestuursorgaan dat op grond van een algemeen verbindend voorschrift bevoegd is een besluit te nemen.
Rechtsmiddel van een belanghebbende tegen een besluit of beschikking van een bestuursorgaan, in te dienen bij dat
orgaan.
De beroepsprocedure bij een rechtbank waar het beroepschrift wordt behandeld.
Een algemene maatregel van bestuur die technische voorschriften voor bouwen en bouwwerken bevat.
Plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk.
Een plan voor het bouwen van een bouwwerk, meestal voorzien van een (architectonisch) ontwerp en bouwtekeningen.
Het geheel van Avv's die betrekking hebben op bouwen (Wabo, Woningwet, Wro, Bouwbesluit, bestemmingsplan e.d.).
Populaire benaming van het stilleggen van de bouw.
Een gemeentelijke verordening die voorschriften voor bouwen en bouwwerken bevat.
Een op een plankaart aangegeven vlak waarbinnen gebouwd mag worden.
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal die op de plaats van bestemming hetzij
direct of indirect met de grond verbonden is of indirect steun vindt in of op de grond en bedoeld is om ter plekke te
functioneren.
Gedeelte van een of meer bouwwerken bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand.
Het gebruik van een bouwwerk in overeenstemming met de daarvoor geldende brandveiligheidseisen.
Het besluit om een aanvraag niet verder te behandelen, bijvoorbeeld omdat de aanvraag niet aan indieningsvereisten
voldoet.
Het dagelijks bestuur van een gemeente. Bestuursorgaan. Bevoegd gezag inzake omgevingsrechtelijke besluiten.
Het recht dat geldt tussen burgers onderling, ook wel privaat- of civiel recht genoemd.
Een bouwwerk dat qua ligging, uitstraling of functie bij een hoofdgebouw behoort.
Oude benaming van een bijbehorend bouwwerk.

C
Civiel recht

Het recht dat geldt tussen burgers onderling, ook wel privaat- of burgerlijk recht genoemd.

Besluit omgevingsrecht (Bor)
Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
Besluitvorming
Beste Beschikbare Technieken (BBT)
Bestemming(svlak)
Bestemmingsplan
Bestuursdwang
Bestuursorgaan
Bestuursprocesrecht
Bestuursrecht
Bestuursrechter
Bestuursrechtspraak
Bevoegd gezag
Bezwaar(schrift)
Bodemprocedure
Bouwbesluit
Bouwen
Bouwplan
Bouwregelgeving
Bouwstop
Bouwverordening
Bouwvlak
Bouwwerk
Brandcompartiment
Brandveilig gebruik
Buitenbehandelingstelling
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Civiele rechter
Crisis- en herstelwet (Chw)

De rechter die uitspraak doet over een privaatrechtelijk geschil, ook wel burgerlijke rechter genoemd.
Wet die algemene regels geeft voor het met versnelde procedures doelgericht werken aan werkgelegenheid en
duurzaamheid.

D

Delegatie
Discretionaire bevoegdheid

Document waarmee in het privaatrecht iemand wordt gesommeerd voor de civiele rechter te verschijnen om uitspraak te
krijgen in een privaatrechtelijk geschil.
De overdracht van bestuurlijke taken tussen bestuursorganen.
De bevoegdheid van een bestuursorgaan om naar eigen inzicht en beleid te beslissen i.t.t. een gebonden beschikking.

E
Erf
Erfafscheiding

Grond die in een bestemmingsplan is bestemd voor gebruik als erf of tuin behorend bij een hoofdgebouw.
Een bouwwerk dat bedoeld is voor de afscheiding van (een gedeelte van) een erf t.o.v. een ander erf of openbaar gebied

Dagvaarding

Exploitatieplan

Het beginsel dat voorschrijft dat de gevolgen van een besluit voor de belanghebbenden evenredig moeten zijn aan de
belangen die het besluit beoogt te beschermen. Evenredigheid tussen doel en middel.
Plan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro).

F
Fatale termijn
Flora- en faunawet
Fysieke leefomgeving

Een beslistermijn die bij overschrijding tot fataal gevolg heeft dat een besluit van rechtswege is genomen.
Wet die algemene regels geeft voor de bescherming van in het wild levende planten- en diersoorten.
Bouwwerken, infrastructuur, water(systemen), bodem, lucht, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed.

Evenredigheid(sbeginsel)

G
Gebonden beschikking
Gebouw
Gedeputeerde Staten
Gelijkheidsbeginsel
Gemeenteraad (Raad)

Het besluit dat voor een bouwplan, dat geheel aan de bouwregelgeving voldoet, niets anders dan toestemming kan worden
gegeven.
Een bouwwerk dat voor mensen toegankelijk is en dat minimaal door twee wanden wordt omsloten.
Het dagelijks bestuur van een provincie. Bestuursorgaan. Bevoegd gezag in veel besluiten.
Het beginsel dat vergelijkbare gevallen gelijk behandeld dienen te worden.
De volksvertegenwoordiging in het gemeentelijk bestuur. Bestuursorgaan. Wetgever van gemeentelijke verordeningen.

H
Handhaving
Heroverweging
Herstelsanctie
Hoger beroep(schrift)
Hoofdgebouw

Het proces om, eventueel met gebruik van dwangmiddelen, de naleving van algemeen verbindende voorschriften af te
dwingen.
Het proces voor de totstandkoming van een beslissing op bezwaar waarbij het primaire besluit nog eens integraal bekeken
wordt.
Bestuurlijke sanctie tot herstel van (de gevolgen van) een overtreding van een algemeen verbindend voorschrift.
Rechtsmiddel tegen een uitspraak van een rechtbank op een beroepschrift, in te dienen bij de AbRvS.
Gebouw op een perceel dat, gelet op de bestemming daarvan, het belangrijkste bouwwerk is.
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I
Indieningsvereisten
Inpassingsplan
Inrichting
Inspecteur bouwtoezicht
Integrated Pollution Prevention Control
(IPPC)

International Organization for Standardization (ISO)
IPPC-inrichting
K
Kangoeroewoning
Kruimelgevallen
L
Last
Lastgeving
Last onder bestuursdwang
Last onder dwangsom
Legalisatie-onderzoek
M
Mandaat
Mantelzorg
Mantelzorgwoning
Milieueffectrapportage (Mer)
Ministeriële regeling
Ministeriële regeling omgevingsrecht
(Mor)
Monument

De eisen waaraan een aanvraag moet voldoen om in behandeling genomen te kunnen worden.
Bestemmingsplan van een provincie of het Rijk waarmee een gemeentelijk bestemmingsplan overruled kan worden, onder
de voorwaarden genoemd in afdeling 3.5 van de Wet ruimtelijke ordening.
Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een
zekere begrenzing pleegt te worden verricht (dus bijvoorbeeld: een fabriek, een werkplaats, een boerderij etc.)
Een ambtenaar die belast is met het uitvoeren van toezicht op de naleving van bouwregelgeving.
Europese richtlijn 1996/61/EC, inhoudende een set regels om industriële installaties te controleren. Voorganger van de RIE.
De ontwikkelaar van wereldwijde standaards voor eigendom, industrie en commercie.
Inrichting die vergunningplichtig is en onder het bevoegd gezag van de provincie valt.

Een woning binnen een grotere woning bedoeld voor mantelzorg.
In het Bor aangewezen, met het bestemmingsplan strijdige activiteiten of projecten, die met omgevingsvergunning toch
mogen worden uitgevoerd.

Een omschrijving van een taak die een burger of een bedrijf moet uitvoeren op last van het bevoegd gezag.
Het gedeelte in een besluit, waarmee een last onder dwangsom wordt opgelegd, waarin de last zelf staat omschreven.
Herstelsanctie waarin een last staat omschreven die bij niet uitvoering door de overheid wordt uitgevoerd op kosten van de
overtreder.
Herstelsanctie waarin een last staat omschreven en de te verbeuren boete (dwangsom) indien de last niet wordt uitgevoerd.
De plicht van een bestuursorgaan om, alvorens te besluiten tot een herstelsanctie, eerst te onderzoeken of de overtreding
te legaliseren (in overeenstemming met de algemeen verbindende voorschriften te brengen) is.

De bevoegdheid van een ambtenaar om namens het bevoegd gezag brieven, waaronder besluiten, te ondertekenen.
Niet-professionele, langdurige zorg voor iemand door personen uit diens directe omgeving die de gebruikelijk zorg van
huisgenoten voor elkaar overstijgt.
Een bijbehorend bouwwerk dat in strijd met het bestemmingsplan mag worden gebruikt voor mantelzorg.
Een hulpmiddel om in procedures, bijv. de bestemmingsplanprocedure, het milieubelang te bevorderen door nauwkeurige
beschrijving van de te verwachten gevolgen voor het milieu.
Een algemeen verbindend voorschrift ter nadere uitwerking van een algemene maatregel van bestuur.
Een ministeriële regeling ter nadere uitwerking van het Besluit omgevingsrecht.
Bouwwerk of terrein dat van algemeen belang is wegens schoonheid, betekenis voor de wetenschap of cultuurhistorische
waarde.
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Monumentenwet 1988

Wet die algemene regels geeft voor het behoud van monumenten van bouwkunst en archeologie.

N
Nederlandse Norm (NEN)
Natuurbeschermingswet 1998

Vrijwillige afspraken tussen marktpartijen over de kwaliteit en veiligheid van hun producten, diensten en processen.
Wet die algemene regels geeft ter bescherming van natuur en landschap.

O
Omgevingsplan
Omgevingsrecht
Omgevingsvergunning
Omgevingsverordening
Omgevingswet
Ontheffing
Ontwerpbesluit
Ontwerpbestemmingsplan
Overgangsrecht
Overtreding
P
Plan
Plankaart
Plangebied
Portefeuillehouder (pfh)
Primair besluit
Privaatrecht
Project
Projectbesluit
Projectafwijkingsbesluit
Proportionaliteit(sbeginsel)
Provinciale Staten
Publiekrecht
Publiekrechtelijke rechtshandeling

Een gemeentelijk plan dat als één bestemmingsplan in de plaats komt van alle bestaande bestemmingsplannen
Het stelsel van algemeen verbindende voorschriften die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving.
Vergunning voor het uitvoeren van projecten in de fysieke leefomgeving.
Een provinciale verordening waarin voor de gehele provincie regels worden gesteld voor de fysieke leefomgeving.
Eén landelijke wet voor de fysieke leefomgeving die in 2019 alle omgevingsrechtelijke avv’s gaat vervangen.
Het in bepaalde gevallen afwijken van algemeen verbindende voorschriften ten gunste van een belanghebbende.
Het ontwerp van een nog vast te stellen besluit.
Het ontwerp van een nog vast te stellen bestemmingsplan.
Een voorschrift in bestemmingsplannen op grond waarvan gebruik van grond of van een bouwwerk dat in strijd is met een
nieuw bestemmingsplan mag worden voortgezet.
Gedrag of nalaten dat in strijd is met een algemeen verbindend voorschrift, waardoor een algemene regel niet wordt
opgevolgd.

Een bestemmingsplan of een bouwplan.
De kaart waarop bestemmingsvlakken en bouwvlakken staan aangegeven en die onderdeel uitmaakt van een
bestemmingsplan.
Het gebied waarin een bepaald bestemmingsplan geldt en dat wordt bestreken door de plankaart.
Wethouder die een bepaald vakgebied (bijvoorbeeld Omgevingsrecht) in portefeuille heeft.
Het besluit dat in eerste (primaire) instantie werd genomen en waartegen bezwaar openstaat.
Het recht dat geldt tussen burgers onderling, ook wel burgerlijk of civiel recht genoemd.
Bouwen van een bouwwerk, uitvoeren van een werk geen bouwwerk zijnde, strijdig gebruik, brandveilig gebruik van een
bouwwerk, oprichten van een inrichting of mijnbouwwerk, slopen van een monument of ander bouwwerk of een activiteit
vallend onder het Activiteitenbesluit.
Oude benaming van het projectafwijkingsbesluit.
Een besluit op grond waarvan in afwijking van het bestemmingsplan een bouwwerk mag worden gebouwd en gebruikt mits
het besluit is voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing.
Het beginsel dat doel en middel evenredig moeten zijn. Het gebruikte middel mag niet disproportioneel (niet meer in
evenredige verhouding staan tot) het doel dat met het middel wordt beoogd te bereiken.
De volksvertegenwoordiging in het provinciale bestuur. Bestuursorgaan. Wetgever van provinciale verordeningen.
Het recht dat geldt voor de overheid en iedereen (publiek) of alles wat onder haar gezag valt
Alle handelingen van het bevoegd gezag die iets veranderen in de situatie van burgers, bedrijven en andere overheden.
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R
Raad van State (RvS)
Rechtbank

Rechtsmiddel
Richtlijn Industriële Emissies (RIE)
Relativiteitsvereiste
Rooilijn
Ruimtelijke onderbouwing
S
Strijdig gebruik
Schorsende werking
Stillegging van de bouw (bouwstop)
T
Terinzagelegging
Termijn van orde
Toestemming
Toezicht
Toezichthouder
Tracéwet

Het hoogste adviesorgaan van de regering. De Afdeling bestuursrechtspraak v/d RvS is de hoogste bestuursrechter in
Nederland.
De arrondissementsrechtbanken zoals aangegeven op www.rechtspraak.nl. De sector bestuursrecht behandelt
omgevingsrecht.
Een middel om in rechte op te komen tegen een besluit, bob of uitspraak door respectievelijk bezwaar, beroep of hoger
beroep.
Europese richtlijn 2010/75/EU ter vervanging en verbetering van de IPPC.
Een besluit wordt door de bestuursrechter niet vernietigd wegens strijd met een (on)geschreven rechtsregel of -beginsel
indien deze regel of beginsel kennelijk niet strekt tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept
(artikel 8:69a Algemene wet bestuursrecht).
Lijn die bij het bouwen van een bouwwerk niet overschreden mag worden.
Eisen die aan de totstandkoming van een goed bestemmingsplan of een goed projectafwijkingsbesluit gesteld worden in het
Bro.

Het gebruik van grond en daarop gebouwde bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan en andere bouwregelgeving.
Het verschijnsel dat het instellen van een rechtsmiddel tegen een besluit de werking van dat besluit schorst (stopt).
De mondelinge mededeling van een toezichthouder dat bouwwerkzaamheden moeten worden stilgelegd omdat niet volgens
een verleende omgevingsvergunning wordt gebouwd. De mededeling moet daarna in een besluit worden vastgelegd.

Het inzage geven in documenten die van belang zijn voor de voorbereiding van een besluit.
Een termijn die zoveel mogelijk aangehouden moet worden maar waarvan de overschrijding geen fatale gevolgen heeft.
Toestemming van het bevoegd gezag aan een belanghebbende om in de fysieke leefomgeving een activiteit te verrichten.
Het controleren van werkzaamheden die worden uitgevoerd met een omgevingsvergunning.
De ambtenaar die namens het bevoegd gezag toezicht uitvoert.
Wet uit 1994 bedoeld om wegenaanleg en -uitbreiding sneller tot stand te brengen door snellere besluitvorming

U
Uitbouw
Uitspraak
Uniforme openbare
voorbereidingsprocedure (Uov)
V
Van rechtswege

Een bijbehorend bouwwerk bij een hoofdgebouw, waardoor een ruimte van het hoofdgebouw wordt uitgebreid, bijv. een
serre.
Uitspraak (oordeel) van een rechtbank op een beroepschrift tegen een beslissing op bezwaar of op een dagvaarding.
Procedure waarbij besluiten in openbaarheid worden voorbereid door terinzagelegging van een ontwerp-besluit.

Omdat de wet het zo voorschrijft. Er hoeft geen rechter aan te pas te komen om te beoordelen of iets zo is.
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Vergunning
Vergunningvrije bouwwerken
Verklaring van geen bedenkingen
Verordening
Verzoek om handhaving
Verzoek om voorlopige voorziening
(vovo)
Vooraankondiging
Voorbereidingsbesluit
Voorbereidingsprocedure
Voorlopige voorziening
Voornemen
(Voor)ontwerpbestemmingsplan
Vrijstelling
W
Waterwet
Watersystemen
Weerstand tegen branddoorslag en
brandoverslag (Wbdbo)
Weigering(sbesluit)
Welstand
Wet (in formele zin)
Wet (in materiële zin)
Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo)
Waterwet
Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo)
Wet milieubeheer (Wm)
Wet ruimtelijke ordening

Schriftelijke toestemming van het bevoegd gezag aan een belanghebbende om iets te mogen doen in de fysieke
leefomgeving.
Bouwwerken waar voor de bouw en/of het gebruik daarvan geen vergunning of toestemming vereist is. Of een bouwwerk
vergunningvrij is wordt bepaald in bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht.
Verklaring van een bestuursorgaan in bij wet of amvb genoemde gevallen, inhoudende dat het tegen het verlenen van een
omgevingsvergunning geen bedenkingen heeft (zodat de vergunning kan worden verleend).
Een algemeen verbindend voorschrift van een gemeente, een waterschap of een provincie.
De aanvraag van een belanghebbende aan het bevoegd gezag om een besluit te nemen tot handhaving inzake een
overtreding.
Het schriftelijk verzoek van een belanghebbende aan de rechtbank om een besluit voorlopig te schorsen.
Een brief van het bevoegd gezag waarin de voorbereiding van een besluit wordt aangekondigd aan een belanghebbende.
Een besluit ter voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan waarmee aanvragen, die in strijd zijn met het nieuwe
bestemmingsplan, kunnen worden aangehouden.
De procedure ter voorbereiding van een besluit.
Een voorziening (maatregel) ter voorlopige schorsing van een besluit.
Een brief van het bevoegd gezag waarin de voorbereiding van een besluit wordt aangekondigd aan een belanghebbende.
Het voorontwerp of ontwerp van een nog vast te stellen bestemmingsplan.
Oude benaming van ontheffing en van afwijkingsbesluit.

Wet voor het integraal beheer van watersystemen, in 2009 ontstaan uit samenvoeging van 8 oudere waterbeheerwetten.
Samenhangend geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems, oevers, infrastructuur en daarin levende planten
en dieren.
Een waarde waarmee wordt aangegeven hoelang een bouwwerk weerstand moet kunnen bieden tegen brand.
Een besluit waarmee een aanvraag om omgevingsvergunning wordt geweigerd.
Architectonische beoordeling of het uiterlijk of de plaatsing van een bouwwerk past in de omgeving.
Een geheel van algemeen verbindende voorschriften dat is vastgesteld door de centrale overheid (de regering en de Tweede
Kamer in Den Haag). Alleen een wet in formele zin draagt de naam ‘wet’.
Een geheel van algemeen verbindende voorschriften dat is vastgesteld door lagere overheden dan de centrale overheid
(zoals een minister, provincie, gemeente e.d.), zoals een amvb, regeling, verordening, bestemmingsplan e.d.
Wet die algemene regels geeft over het omgevingsrecht, met name het aanvragen van omgevingsvergunningen.
Wet die algemene regels geeft voor het waterbeheer in Nederland ter bescherming en verbetering van het milieu.
Wet die algemene regels geeft voor de ondersteuning van maatschappelijk zwakkeren door de overheid.
Wet die algemene regels geeft over milieuhygiëne.
Wet die algemene regels geeft over (de totstandkoming van) bestemmingsplannen.
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Bepaal aan de hand van de trefwoorden in de linkerkolom of het omgevingsrecht op uw situatie van toepassing is.
Een gecursiveerd woord in de rechterkolom wordt zelf ook als trefwoord gedefinieerd.

Woningwet
Z
Zienswijze
Zorgvuldigheid(sbeginsel)

Wet die algemene regels geeft over woningen, bouwen, bouwwerken en volkshuisvesting.

Een mondelinge of schriftelijke reactie van een belanghebbende op een voornemen of een (voor)ontwerpbestemmingsplan.
De plicht van een bestuursorgaan om een besluit te nemen na zorgvuldig onderzoek van alle feiten en na afweging van alle
betrokken belangen (artikel 3:2 Algemene wet bestuursrecht).
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