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Van oriënteren door 
middel van regels op 
de kaart t/m indienen 
van een aanvraag, 
live tonen in de pre-
omgeving
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Opstellen Omgevingsplan Amsterdam

Huidig stelsel omgevingsrecht is sterk versnipperd: natuurrecht
milieurecht
bouwrecht
waterrecht
r.o.-recht

(mede) daardoor
➢ niet goed toegankelijk
➢ weinig samenhang
➢ onvoorspelbaar
➢ trage besluitvorming
➢ star instrumentarium
➢ relatieve rechtszekerheid
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Opstellen Omgevingsplan:  Waar willen we vanaf? 

Gefragmenteerde regelgeving
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Opstellen omgevingsplan: waar willen we naar toe?

Voor deze proef:  regels voor aanbouw in de Pijp

Regels per activiteit, algemeen toepasbaar en uniform qua opzet 
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Opstellen omgevingsplan: waar willen we naar toe?

Voor deze proef:  regels voor aanbouw in de Pijp

Regels per activiteit, algemeen toepasbaar en uniform qua opzet 
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Prioriteit bij ‘ruimtelijke’ regels 

Situatie per 1 januari 2021:

We willen ter vervanging van bestemmingsplannen op 1 januari 2021 met tijdenlijk Omgevingsplan
in ontwerp ter inzage kunnen gaan! 
➢ De te gebruiken ruimtelijke regels moeten dus gereed zijn
➢ Ook nodig voor gebiedsontwikkeling



Verbeelding van het Omgevingsplan
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Opstellen vragenbomen / toepasbare regels
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● Toepasbare regels voor veel 
voorkomende werkzaamheden

● Maken van toepasbare regels mogelijk 
en zinvol in geval van gesloten normen 

● Data waar de gemeente al over beschikt 
hoef je niet meer op te vragen 

● We bouwen  een vergunningenchecker 
op basis van de huidige regels

● Multidisciplinaire team

● Agile aanpak
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Agile werken: Persona’s, epic’s, userstories

● Beredenerend vanuit persona’s, 
opstellen van epics

● Prioriteren van een epic

● Per epic een strategie
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Juridische regels
Toepasbare regels 
voor gebruiker

Toepasbare regels 
voor STTR software

Van juridische regels naar toepasbare regels 

Uitschrijven in 
Word
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Opstellen stroomschema
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Opnemen in de STTR builder
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Uitschrijven in Word
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Usability test
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Werkwijze van het Agile team

● Sprints van 2 weken, review aan eind van de sprint
● Retrospective, sprint planning 1 en 2
● In elke sprint testen:

● Testen met burgers op usability
● Testen door interne medewerkers op inhoud



Opstellen indieningsvereisten in vragenbomen

• Voor elke activiteit indieningsvereisten 
op maat

• In het omgevingsplan wordt bepaald 
waarvoor een vergunningplicht geldt 
en welke indieningsvereisten daarbij 
nodig zijn



pre.omgeving.overheid.nl/home
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Bijlage
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Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen

 Van behoud en 
bescherming naar een

Actieve aanpak waarbij de 
continue zorg voor de 
fysieke leefomgeving 
centraal staat

 Dit vraagt een betere 
doorwerking van 
beleid(swijziging) naar 
juridisch 
instrumentarium
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Beleidscyclus



■ Van 26 wetten naar 1 Omgevingswet 
■ Van 5000 wetsartikelen naar 350
■ Van 120 ministeriële regelingen naar 10
■ Van 120 algemene maatregelen van 

bestuur naar 4
■ Van RO naar fysieke leefomgeving
■ Van ca 450 bestemmingsplannen naar 1 

omgevingsplan
■ Van structuurvisie naar omgevingsvisie
■ Digitaal Stelsel Omgevingswet 

■ Decentraal, tenzij……..

De Omgevingswet



Via Invoegen | Koptekst en voettekst kunt u de tekst wijzigen

Doelstelling van de wet
art. 1.3 Ow
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Deze wet is, met het oog op duurzame ontwikkeling, de 
bewoonbaarheid van het land en de bescherming en verbetering van 
het leefmilieu, gericht op het in onderlinge samenhang: 

a. bereiken en in stand houden van een veilige en gezonde fysieke
leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit, en 
b. doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke
leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke behoeften. 
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Verbeterdoelen met de wet

1. vergroten inzichtelijkheid, voorspelbaarheid en gebruiksgemak omgevingsrecht 

2. bewerkstelligen samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving

3. vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak 
voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving 

4. versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving
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