
Regels uit verordeningen wel of niet 
in het omgevingsplan?

Slagsessies 

Katja Stribos



Vrijdag, 1 januari 2021



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



Lokale activiteiten op 1-1-2021 op twee manieren geregeld:

• regels inclusief aanvraagvereisten in een gemeentelijke verordening
Bijvoorbeeld standplaatsen, havenverordening, rioolwaterverordening 

• regels in de gemeentelijke verordening + aanvraagvereisten

in de bruidsschat in het tijdelijk omgevingsplan
Bijvoorbeeld kappen, inritten, reclame etc (wabo art. 2.2)

Daarnaast  voormalige rijksactiviteiten: 

• regels en aanvraag/meldingsvereisten in de bruidsschat in het tijdelijk 
omgevingsplan

Bijvoorbeeld lozen afvalwater horeca

Procedure melding 
en vergunning voor 
1-1-21 = na 1-1-
2021

Procedure  melding 
voor 
1-1-21 = na 1-1-2021
Procedure  vergunning 
volgens nieuwe 
omgevingsrecht

Procedure  melding en vergunning 
volgens nieuwe omgevingsrecht



Welke activiteiten volgen de nieuwe procedures, 
aanvragen/meldingen via het DSO LV op 1-1-2021? 

• Vergunningaanvraag inrit
aanvraagvereisten bruidsschat, regels in de gemeentelijke verordening

• Vergunningaanvraag reclame
aanvraagvereisten bruidsschat, regels in de gemeentelijke verordening

• Vergunningaanvraag alarminstallatie
aanvraagvereisten bruidsschat, regels in de gemeentelijke verordening

• Vergunningaanvraag toestellen of werken ten dienste van het laden en lossen
aanvraag/indieningsvereisten en regels in de gemeentelijke verordening havenverordening

• Vergunningaanvraag kappen
aanvraagvereisten bruidsschat, regels in de gemeentelijke verordening

• Melding kappen
indieningvereisten melding en regels in de gemeentelijke verordening

×

×

√
√

√

√
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Wat als……

• de regels uit de verordening niet in 2029 in het omgevingsplan staan?

→er onstaat dan een risico op onverbindend verklaren van regels die in 
het omgevingsplan hadden gemoeten

• de verordening wordt aangepast (na invoering) in plaats van het 
opnemen van de ”moeten” regels in een omgevingsplan nieuwe stijl

→geen probleem, zolang deze regels in 2029 maar deel uitmaken van het 
omgevingsplan nieuwe stijl



Wat als…

• de regels uit de verordeningen themagewijs in het omgevingsplan 
worden opgenomen?

→geen probleem, let op: indien nieuwe regel conflicteert met bestaande 
regel tijdelijk deel van het omgevingsplan (bestemmingsplan) →
voorrangsregel opnemen

• bij het gebiedsgewijs aanpassen van de regels, bijvoorbeeld om de 
functie horeca mogelijk te maken, de twaalf dagen regeling uit de 
verordening niet wordt meegenomen?

→geen probleem







Stappen plan

Stap 0 inventariseer mogelijke regels fysieke leefomgeving in de 
gemeentelijke verordeningen

Stap 1 beoordeel of artikel 2.1 Omgevingsbesluit het opnemen van de 
regel in het omgevingsplan verhindert

Stap 2 beoordeel of het een regel betreft die moet, kan of niet mag 
worden opgenomen 

Stap 3 ga verder met de ontwerpvragen wat wil ik regelen en waarom? en 
hoe wil ik het regelen?



Stap 1 

Staat artikel 2.1 Omgevingsbesluit opnemen in 
omgevingsplan toe?



https://www.omgevingswetportaal.nl/documenten/publicaties/2019/12/19/omgevingsbesluit-ob-integrale-geconsolideerde-versie

Omgevingswet: 



https://www.omgevingswetportaal.nl/documenten/publicaties/2019/12/19/omgevingsbesluit-ob-integrale-geconsolideerde-versie

Omgevingsbesluit: 



Stap 1 Wat mag niet in het omgevingsplan?
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Stap 1 Wat mag niet in het omgevingsplan, 
samenvatting

• 151a lid 1: sexuele handelingen tegen betaling

• 151b lid 1: aanwijzen veiligheidsrisicogebied (wet wapens en munitie)

• 151c lid 1: cameratoezicht

• 151d lid 1: hinder voor omwonenden door niet ingezetene gebruik woning en erf

• 154 lid 1: burgemeester bevoegdheid bepaalde groepen op bepaalde plaats te doen 
ophouden

• 154a lid 1: straf of geldboete overtreding gemeentelijke verordening

• 154b lid 1: bestuurlijke boete

• 172 lid 2: bevoegdheid burgemeester en openbare orde

• 174 lid 3: bevoegdheid burgemeester toezicht samenkomsten, vermakelijkheden en 
publiek toegankelijke gebouwen

• 216: gemeentelijke belastingen



Wat mag niet in het omgevingsplan op basis van 
artikel 2.1 Omgevingsbesluit? 

• vergunning bewoners parkeren
Mag niet als het motief heffen van gemeentelijke belastingen is (is het motief verdeling van schaarste parkeerruimte 
dan mag het wel)

• regels parkeerexcessen APV
Mag maar hoeft niet, deze activiteit wijzigt namelijk fysiek niet de leefomgeving

• vergunningplicht houden van een evenement
Mag niet als het de bevoegdheid burgemeester betreft en het motief openbare orde betreft

• algemene regel APV wildplassen in de openbare ruimte
Mag niet als het motief openbare orde is (is het motief behoud van een monumentale boom dan mag het wel)

• rookverbod duingebied
Mag als het motief behoud duingebied (mag niet als het motief openbare orde is)

• regels straatartiest
Mag niet als het motief openbare orde is

×

×

√

√

×
×



Stap 2

Mag de regel uit de verordening opgenomen 
worden in het omgevingsplan?



Stap 2 Mag de regel uit de verordening opgenomen 
worden in het omgevingsplan?

• Gaat de regeling geheel of gedeeltelijk op in het stelsel 
Omgevingsrecht?

→ ja, regels kunnen worden opgenomen in het omgevingsplan en regels 
die de leefomgeving fysiek wijzigen moeten worden opgenomen 

→nee, regels blijven achter in de verordening als deze het motief hebben 
van de wet waarop de regeling is gebaseerd. 



Wetten die geheel of grotendeels opgaan in de 
Omgevingswet
• Belemmeringenwet 

landsverdediging

• Belemmeringswet privaatrecht

• Crisis- en herstelwet

• Interimwet stad en 
Milieubenadering

• Ontgrondingenwet

• Planwet verkeer en vervoer

• Spoedwet wegverbreding

• Tracéwet

• Waterwet (een groot deel van de 
Waterwet vervalt)

• Wet algemene bepalingen 
omgevingswet

• Wet ammoniak en veehouderij

• Wet geurhinder en veehouderij

• Wet hygiëne veiligheid 
badinrichtingen en 
zwemgelegenheden

• Wet inzake de 
luchtverontreiniging

• Wet ruimtelijke ordening



Wetten waarvan onderdelen in de Omgevingswet 
opgaan

• Wet

• Elektriciteitswet

• Gaswet

• Mijnbouwwet

• Monumentenwet 1988

• Spoorwegwet (inclusief 
spoorwegwet 1875)

• Waterstaatswet 1900

• Wet lokaal spoor

• Wet bereikbaarheid en mobiliteit

• Wet luchtvaart

• Wet milieubeheer

• Woningwet



Wetten die via Aanvullingswet sporen in de 
Omgevingswet opgaan

• Wet bodembescherming

• Wet geluidhinder (+ hoofdstuk 11 
Milieubeheer)

• Wet natuurbescherming

• Onteigeningswet

• Wet voorkeursrecht gemeenten

• Wet inrichting landelijk gebied

• Wet agrarisch grondverkeer



Wet op de kinderopvang

Winkeltijdenwet

Voorbeelden van gemeentelijke verordeningen en 
wettelijke grondslagen

WoningwetBouwverordening

Verordening 
voorzieningen 

huisvesting onderwijs

Wet milieubeheer

Wegenverkeerswet

Wet op de lijkbezorging

Afvalstoffenverordening

Beheersverordening 
begraafplaatsen

Wegsleepverordening
Verordening 
winkeltijden



Welke regels kunnen/moeten in het Omgevingsplan? 

• regels leegstaand winkels
grondslag Leegstandswet regelt oa mogelijkheden tijdelijk verhuur voor leegstaande winkels, regels met het 
motief van de Leegstandswet mogen niet in het omgevingsplan

• regels aansluiting riool
grondslag Wet milieubeheer, wet gaat gedeeltelijk op in het stelsel Omgevingsrecht, aansluitvergunningen in 
de rioleringsverordening moeten in het Omgevingsplan omdat fysiek de leefomgeving wordt gewijzigd

• regels voorwerpen op of aan de weg
grondslag Wabo (roerende goederen), aanvraagvereisten in de bruidsschat. Deze regel kan worden 
opgenomen maar hoeft niet. Zij wijzigt immers fysieke de leefomgeving niet.

• regels splitsen, samenvoegen van woningen
grondslag Huisvestingswet regelt schaarste, als dat het motief van de regels is, blijven deze regels achter in 
de huisvestingsverordening en mogen zij met dit motief niet in het omgevingsplan

×

×

√

√



Waar vind ik de grondslag voor regels uit een 
verordening? https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/



Omgevingswet, specialiteitsbeginsel



Huisvestingswet, wat kun je regelen in de 
huisvestingsverordening?



Huisvestingswet, 
wat kun je 
regelen in de 
huisvestings-
verordening?



Stap 3

Ga verder met de ontwerpvragen:

- wat wil ik regelen en waarom

- hoe wil ik een activiteit regelen 







Dank voor uw aandacht

staalkaarten@vng.nl

mailto:staalkaarten@vng.nl

