
Dienstverleners, ICT ers
en Juristen en anderen

GERECHTEN 

Casco Omgevingsplan



INHOUD

• Casco, voorbeeldregels en staalkaarten

• Transitiefase Omgevingsplan

• STOP/TPOD

• Casco en het DSO



Casco, Overzicht van de structuur/inhoudsopgave

• Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

• Hoofdstuk 2 Doelen

• Hoofdstuk 3 Programma’s

• Hoofdstuk 4 Aanwijzingen in de fysieke leefomgeving

• Hoofdstuk 5 Activiteiten

• Hoofdstuk 6 Beheer en onderhoud

• Hoofdstuk 7 Financiële bepalingen

• Hoofdstuk 8 Procesregels

• Hoofdstuk 9 Handhaving

• Hoofdstuk 10 Monitoring en informatie

• Hoofdstuk 11 Overgangsrecht

• Hoofdstuk 12 Slotbepalingen



Overzicht inhoud Staalkaarten 

T
O

P
 

A
c

t.

C
e
n

tr
u

m
 

S
te

d
e
li
jk

B
e
s
ta

a
n

d
e
 

w
o

o
n

w
ij
k
 

B
u

it
e
n

 

C
e
n

tr
u

m

G
ro

e
n

 

s
te

d
e
li
jk

C
e
n

tr
u

m
 

D
o

rp
s

In
d

u
s
tr

ie

B
e
d

ri
jv

e
n

K
a
n

to
re

n
 

e
n

 

p
u

b
li
e
k
s

-

in
te

n
s
ie

f

L
G

: 

s
te

d
e
li
jk

 

u
it

lo
o

p
g

e
b

i

e
d

L
G

: 

a
g

ra
ri

s
c
h

L
G

: 

v
e
rw

e
v
in

g
 

v
a
n

 

fu
n

c
ti

e
s

L
G

: 

h
o

o
fd

fu
n

c
ti

e
 n

a
tu

u
r

Kappen x x x

Mobiliteit 

Parkeren x

Voorwerpen op of aan de openbare weg x x

Inritten/uitritten x x

Slopen x

Reclame x x

Evenementen

Externe veiligheid

Explosievoorschriftengebied

Brandvoorschriftengebied

Bodem en ondergrond 

Explosieven

Kabels,  leidingen en rioleringen x

Grondwater

WKO

Mobiele bodemverontreiniging

Slootdempingen

Water

Stedelijk afvalwater x

Waterberging x

Grondwaterbeschermingsgebieden

Bouwen

Erfbebouwing / bijbehorend bouwwerk x x

Dakkapel locatie-gebonden regels x x

Natuurinclusief bouwen

Ondergronds bouwen

Standplaats innemen

Werk / werkzaamheden uitvoeren / graven x x

Erfgoed

Archeologie

Monumenten

Geluid x

etc

Dienstverlening & 
Annoteren, 
“verSTOPpen”

Gerechten en Menu’s



vs

Er is een op-regeling nodig

Bedoeling

Omgevingsplan‘Ja mits’ vs. ‘nee tenzij’

Uitgangspunten OF- vragen

FunctiesActiviteiten

Opbouw vanuit…

HOE- vragen

Afbakening activiteiten

Lijst met activiteiten/ondergrenzen

(onderling) afbakenen activiteiten

Zorgplicht

Maatwerkbevoegdheid

Welke activiteiten worden 

toegestaan?

VTH en monitoring

Vergunning-

plicht
Meldplicht

Informatieplicht Vergunningvrij

Visie op het omgevingsplan

Kosten-

verhaal

Overgangsrecht

Doel-middelvoorschriften

Delegatie

Monitorings

verplichtingen

Procesregels
Modelering van regels Annoteren Waardelijsten

Omgevingswaarden

Programma

Programmatische

aanpak

Randvoorwaarden

• O.b.v. visie op de veranderopgave

• O.b.v. omgevingsvisie

• wat is de opgave? 

• Wat wil je bereiken?

• Welke instrumenten zijn er (IAK)?

• Themagewijs en/of gebiedsgericht opbouwen

Toepasbare regels

Gemeentebreed

Locatiespecifiek

2. Wat, waar en

waarom?

3. Hoe? 

Wat zijn de doelen?
1. Kaders?

Welke normen worden gesteld?

Open normen vs gesloten normen



In 3 stappen naar een omgevingsplan

• Wat zijn mijn kaders?

• Wat wil ik waar regelen en waarom?

• Hoe wil ik het regelen (en met wie...)?



Stap 1: Wat zijn mijn kaders? 

Welke kaders krijg ik uit mijn 
omgevingsvisie en programma’s mee?

Hebben rijk en provincie 
regels gesteld?

Welke regels uit mijn 
verordeningen moet en 
wil ik opnemen in mijn 
omgevingsplan?

Wat zijn mijn kaders?



Resultaat stap 1: Kaders in beeld 

Omgevingsvisie (programma’s): 

• Gemeente 1: beschermen grote beeldbepalende bomen

• Gemeente 2: beschermen en ontwikkelen groen

Rijk

• Instructieregel BKL 5.165b: aanwijzen bebouwingscontour

• Geen omgevingswaarde

• Wel vergunningplicht kappen bomen buiten bebouwingscontour

• Bruidsschat: aanvraagvereisten 

Provincie

• Pm

Regels over het vellen van bomen moeten in het omgevingsplan geregeld worden



Stap 2: Wat wil ik waar regelen en waarom?

Wat wil ik waar regelen 
en waarom? 

Wat zijn mijn doelen? 

Beschrijving doelen 
in paragraaf 2.1 casco 

Meetbare 
omgevingswaarde in 
paragraaf 2.2 

Monitoringsregels  
paragraaf 10.1

Extra omgevingswaarde? 

Publiek of 
privaat? 

Ja, mits

Nee, tenzij

Hele 
grondgebied? 

Regels in 
hoofdstuk 5

Aanwijzen 
gebieden in 
hoofdstuk 4



Voorbeeld regel als uitwerking stap 2: 
Omgevingswaarde, alleen bij gemeente/gebied 2

Paragraaf 2.3 Facultatieve omgevingswaarden

Artikel 2.3.1 Omgevingswaarde groen

Als omgevingswaarde voor groen geldt:

a. in wijk A: een oppervlak aan houtgewassen van ten minste x ha;

b. in wijk B: de aanwezigheid van een aaneengesloten natuurnetwerk tussen X 
en Y; en

c. in wijk C: een toename van de biodiversiteit met 25% volgens de Living Planet
Index ten opzichte van 2021.

Artikel 2.3.2 Omgevingswaarde groen: termijn en aard [art. 2.0j Bkl]

1. Aan de omgevingswaarde wordt voldaan met ingang van 1 januari 2029.

2. De omgevingswaarde is een resultaatsverplichting.



Stap 3: Hoe wil ik het regelen?

Hoe wil ik het regelen? 

Algemene 
regels, 
welk 
type? 

Regels uniform? 

Vergunning-
plichten?



Voorbeeld regel als uitwerking van stap 2 en stap 3: 
nee tenzij en vergunningplicht, gemeente 1

Artikel 5.2.1.4 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen [art. 4:11, 1e 
lid, APV]

1. Het is verboden zonder omgevingsvergunning een boom te vellen. 

2. Het verbod geldt niet voor:

a. bomen met een stamomtrek van minder dan x cm;

b. bomen die niet zichtbaar zijn vanaf openbaar toegankelijk gebied; en

c. bomen die moeten worden geveld op grond van de Plantenziektenwet
of vanwege een aanschrijving op grond van artikel PM van de Algemene 
plaatselijke verordening.



TRANSITIEFASE OMGEVINGSPLAN

Ministerie van Infrastructuur en Milieu



Vier hoofdonderwerpen

• Opbouw van het omgevingsplan

• Open houden van de winkel

• De transitie start NU.

• (Ondersteunen dienstverlening: Annoteren en toepasbare regels)



Omgevingsplan
(nieuwe stijl)

Bruidsschat
Bestemmingsplannen

etc.
Plaatselijke 

verordeningen

Geen 
onderdeel 

omgevingsplan 
van rechtswege 

op 1-1-’21

Omgevings
plan

Tijdelijk 
deel 
Van 

rechtswege 
op 1-1-’21

Tran
sitie

Tran
sitie

Het startpunt: het omgevingsplan tijdelijk deel



Omgevingsplan
nieuwe stijl

tijd1-1-2021 1-1-2029

transitieperiode

Plaatselijke 
verordeningen

Bestemmings
plannen

transitie

transitie

Omgevings-
plan van 

rechtswege 
op 1-1-’21

Bruidsschat
transitie



Stapsgewijs opbouwen van het omgevingsplan

• In één keer voor het hele grondgebied een omgevingsplan opstellen 
en vaststellen zal in veel gevallen niet mogelijk zijn

• Stapsgewijs opbouwen kan gebiedsgericht of themagericht

• Let op: gefaseerd uitzetten van regels in bestemmingsplannen niet mogelijk, 
neem in nieuwe deel bepalingen op dat deze de oude regels ‘overrulen’   

• Zorg er voor dat regels zoveel mogelijk gemeentebreed kunnen gelden



De winkel blijft open

• Terwijl gemeenten werken aan het omgevingsplan blijven ook 
aanvragen en verzoeken tot wijziging van het omgevingsplan 
binnenkomen

• In de transitiefase kan de gemeente gebruik maken van de OPA of de 
partiele planherziening om initiatieven de legaliseren

• De gemeente kan na 1-1-2021 geen procedures meer opstarten 
volgens het oude recht!!



Op orde brengen instrumentarium

Alle ‘regels’ dienen zo goed mogelijk op orde te zijn, zowel inhoudelijk 
als digitaal. Het gaat om de volgende onderdelen:

• alle bestemmingsplannen, beheersverordeningen, wijzigingsplannen, 
uitwerkingsplannen, voorbereidingsbesluiten etc. digitaal 
raadpleegbaar.

• Verordeningen (inventariseren, selecteren, ‘opschonen’)



In groepjes…

Vragen:

• Is uw organisatie al begonnen met transitie naar een omgevingsplan?

• Welke vragen heeft u …?



STOP/TPOD

Bron: Geonovum

Ministerie van Infrastructuur en Milieu



Annoteren

Het toekennen van gegevens aan (onderdelen van) besluiten en 
regelingen die besluit/regeling machine-leesbaar maken zodat:

• besluit/regeling gestructureerd doorzoekbaar/bevraagbaar is

• werkingsgebied en andere gegevens op een kaart weergegeven 
worden

• toepasbare regels verbonden kunnen worden aan regels met 
locaties

• DSO-LV kan functioneren zoals beoogd





Annoteren



Annoteren





Annoteren



CASCO EN HET DSO

Ministerie van Infrastructuur en Milieu



Oefenen met omgevingsplan



Oriënteren via 
Regels en Kaart

Oriënteren via
Vragenbomen

Opstellen
Indienen

Ontvangen
Beoordelen

Behandelen
Samenwerken

Besluiten
Bekendmaken

Van plan tot publicatie 

Van idee tot afhandeling

Bewerken Beschikbaar stellen

Van vraag tot informatie

Wat mag hier?

Gebiedsoriëntatie
Gebiedsanalyse

Opstellen 
Omgevingsdocument

Samenwerken
Besluiten

Bekendmaken
Beschikbaar stellen

Opstellen 
Vragenbomen

Wat kan hier?

Inwinnen
Beschikbaar stellen

Inwinnen

DSO-Landelijke voorziening

DSO-Lokale applicaties



Werkingsgebied ‘begrippen’

Sommige regels hebben als 
werkingsgebied de gehele 
(fictieve) gemeente
Bijvoorbeeld: de begrippen



Vergunningcheck ‘kappen boom’

De bijbehorende 
vragenboom is eveneens 
gekoppeld aan het 
werkingsgebied van 
’consolideren groen’ 

Ook de ‘vergunningcheck’ en 
‘aanvraag’ voor het kappen 
van een boom werken



Ondersteuning omgevingsplan

• Factsheets (omgevingsplan, -programma, 
-projectbesluit)

• Inhoud

• Casco 

• Voorbeeldregels

• Staalkaarten

• Ontwerpvragen omgevingsplan

• Leergang omgevingsplan

• Praktijkproeven (uitvoeren en delen 
resultaten)

• Q&A’s

• Handreiking transitiefase

• Handreiking verwerken bruidsschat

• Handreiking verordeningen

• Handreiking annoteren

• Handreiking bedrijven en 
milieuzoneringen

• Begrippen catalogus

• Requirements voor plansoftware

• Beinvloeden leveranciersmarkt

• Masterclass verwerven (plan)software

• Kookboek ‘doe je eigen praktijkproef’



Ondersteuning vragenbomen / toepasbare regels

• Voorlichtingssessies

• Handreiking toepasbare regels

• Overzicht Topactiviteiten

• Praktijkproeven

• Toepasbare regels bij Voorbeeldregels

• Opleiding

• Requirements voor Software toepasbare regels

• Beinvloeden leveranciersmarkt

• Oefenomgeving TR (inclusief begeleiding leveranciers)


