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Van plankaart en bestemming…

1. Bestemmingsplan vs omgevingsplan



…naar digitale regels over activiteiten

1. Bestemmingsplan vs omgevingsplan



12/2/20

Artikel 4.1 Geur door andere bedrijfsmatige activiteiten

1. Bij het verrichten van een bedrijfsmatige activiteit, waarbij emissies naar de lucht plaatsvinden, wordt geurhinder op de 

gevel van geurgevoelige gebouwen en op de grens van geurgevoelige locaties, gelegen buiten een bedrijventerrein of 

industrieterrein, voorkomen.

2. Bij het verrichten van een bedrijfsmatige activiteit op een bedrijventerrein waarbij emissies naar de lucht plaatsvinden, 

wordt geurhinder op de gevel van geurgevoelige gebouwen en op de grens van geurgevoelige locaties, gelegen op een 

bedrijventerrein of industrieterrein, voorkomen, of wordt voldaan aan de in tabel 4.1a opgenomen grenswaarden voor 

toelaatbare geur op de gevel van geurgevoelige gebouwen en op de grens van geurgevoelige locaties.

Nieuw: milieuregels in het omgevingsplan

Regels fysieke leefomgeving, immissie-
eisen omgevingsplan



12/2/20

Artikel 2.1 Omgevingswaarde duurzame energie

1. Op locaties met de functie ‘kleinschalig energielandschap’, bedoeld in artikel 3.1, 

bevinden zich vanaf 1 januari 2030 installaties voor de opwekking van elektrische energie 

uit duurzame bronnen met een minimaal gezamenlijk vermogen van 15 MW.

2. De omgevingswaarde is een inspanningsverplichting voor het college van burgemeester 

en wethouders.

3. Het college geeft in ieder geval elke twee jaar door middel van een rapportage inzicht in 

de mate waarin de omgevingswaarde is bereikt.

Gemeentelijke omgevingswaarde

Nieuw: omgevingswaarden voor gemeentelijke doelen
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3. Casco

• 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
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https://vng.nl/artikelen/inrichten-omgevingsplan-
ontwerpvragen-online-tool

https://vng.nl/artikelen/inrichten-omgevingsplan-ontwerpvragen-online-tool






Stap 1 geeft inzicht in:

• Kaders vanuit omgevingsvisie en programma

• Instructieregels en bijbehorende afwegingsruimte

• Activiteiten zelf regelen en af kunnen wijken van regels van rijk en 
provincie

• Aanvullende omgevingswaarden

• Welke regels uit lokale verordeningen behouden?

4. Ontwerpvragen



Activiteiten

InrichtingWabo

Bestem-

mingen/

functies

Denk activiteitenStap 2:

Wat wil ik waar

regelen en waarom?

4. Ontwerpvragen



Denk algemene regels

GemeenteGemeenteGemeente

Gebied 

a
Gebied 

b

locatie

Pas locatiespecifiek waar nodig
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Wat wil ik waar

regelen en waarom?
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4. Ontwerpvragen



Stap 2 geeft inzicht in:

• Welke activiteiten regelen?

• Wat publiek te regelen (of aan privaat over te laten)

• Voor gehele of specifieke grondgebied?

• Met welk oogmerk regels aan de activiteiten stellen?

• Hoe activiteiten te ordenen?

4. Ontwerpvragen



4. Ontwerpvragen



Stap 3: Hoe wil ik het regelen?

Verschijningsvorm van regels over activiteiten

Activiteit:

• niet regelen

• toestaan onder algemene regels

• toestaan met maatwerkvoorschrift (art. 4.5 Ow)

• verbieden zonder voorafgaande melding (art. 4.4 Ow)

• verbieden zonder omgevingsvergunning

• ‘absoluut’ verbieden

4. Ontwerpvragen



Niets regelen

Zorgplicht

Algemene regels
Informatieplicht

Meldplicht   

Vergunning-

plicht

Verbod

4. Ontwerpvragen



Stap 3 geeft inzicht in:

• Concept regeling

• Concept omgevingsplan

4. Ontwerpvragen



Artikel 5.16 Algemene regels uitrit 
1. Met het oog op het beschermen van het aanzien van de openbare 

ruimte wordt [in rustige woonwijken] niet meer dan een uitrit per 
perceel aangelegd. 

2. De uitrit heeft een breedte van ten hoogste [x] m. 3. De afstand van 
de uitrit tot een kruising of bocht in de openbare weg is ten minste 
[x] m.



Artikel 5.15 Aanwijzing vergunningplichtige gevallen uitrit
1. Het is [in werkingsgebied] verboden zonder omgevingsvergunning een 
uitrit aan te leggen naar de openbare weg of een bestaande uitrit te 
veranderen. 

2. De geometrische begrenzing van [werkingsgebied] is opgenomen in het 
geometrische informatieobject “[werkingsgebied]” in bijlage I bij dit 
omgevingsplan.
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https://vng.nl/artikelen/werkwijzer-omgevingsplan

https://vng.nl/artikelen/werkwijzer-omgevingsplan
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Stapsgewijs opbouwen van het omgevingsplan 

• In één keer omgevingsplan voor gehele grondgebied meestal niet 
haalbaar

• Opstellen en vaststellen in stappen

• Gebiedsgericht, themagericht of een mengvorm



Transitiestrategie: Keuzen en criteria

Keuzen bij opbouwen plan

• Themagewijs, gebiedsgewijs

• Vroeg starten, laat starten

• Kortere of langere periode

• Beleidsrijk of beleidsneutraal

• Wat te doen met:

• Bruidsschat

• Verordeningen

• Bestemmingsplannen

Criteria

• Effect op dienstverlening en 
behandelprocessen

• Beschikbare middelen en capaciteit

• Juridische overwegingen

• Kunnen inspelen op politieke 
behoeften, maatschappelijke 
opgaven

• Risico’s voor transitieproces



Themagericht en gebiedsgericht

• Themagewijs opbouwen kan, themagewijs afbreken kan niet, met 
uitzondering van bruidsschat en lokale verordeningen. 

• Bij conflict met regels in tijdelijk deel: voorrangsregels opnemen!

• Vaststellingsbesluit bevat zowel nieuwe regels, regels die vervallen als 
regels die worden gewijzigd.

• Voorbeeld aan de hand van integratie kapverordening:

• Gebiedsgewijs: alle regels in het gebied vervallen dus ook die van 
aanlegvergunningenstelsel voor het kappen van bomen.

• Themagewijs: de nieuwe kapregels in het nieuwe deel van het omgevingsplan 
gaan voor op de regeling in het bestemmingsplan in het tijdelijke deel van het 
omgevingsplan.



Mogelijke aanpak gebiedsgericht

• Starten vanuit een indeling van het gemeentelijk grondgebied naar bijv.:

• meest voorkomende activiteit, bijv. wonen

• overeenkomend met de (gebiedstypen) gemeentelijke omgevingsvisie

• (clusters) van bestaande bestemmingsplannen

• enz. enz.

• Voeg nieuwe regels toe, met gebruikmaking van casco en staalkaarten;

• Inventariseer de regels die je wilt behouden of aanpassen;

• Doorloop de bruidsschat en pas aan of schrap waar nodig;

• Abstraheer uit de verordeningen de regels die naar het omgevingsplan 
verhuizen;

• Bepaal waar het noodzakelijk is om locatie-specifieke regels te stellen.



Mogelijke aanpak themagericht 

• Maak een indeling van relevante thema’s bijvoorbeeld op basis van:

• bestaand beleid (omgevingsvisie) 

• verordeningen

• urgente opgaven

• Vat de thema’s zoveel mogelijk in algemene regels en geldend voor het 
gehele grondgebied en zo nodig voor een kleiner deel van het 
grondgebied;

• Afwisselen van gebiedsgewijs en themagewijs.  Bijvoorbeeld: voor thema’s 
waarvoor nog geen actueel beleid is vastgesteld kan dit thema op een later 
moment themagewijs toegevoegd worden aan het omgevingsplan. 



• Bruidsschat wordt door rijk gevat in de DSO standaard (STOP/TP) en 
355 keer klaargezet voor iedere gemeente

• Vanaf 1 jan ‘21 tot 1 jan ‘29 de tijd voor omzetting naar nieuwe deel

• Bruidsschat kan gedeeltelijk worden omgezet naar nieuwe deel

• Ook bij behouden regels is een raadsbesluit vereist

• Regels in nieuwe deel moeten voldoen aan instructieregels Bkl

• Expliciete afweging welke regel wel of niet op welke locatie 
(evenwichtige toedeling van functies aan locaties)

Opnemen Bruidsschat



Opnemen verordeningen

• Verordeningen over het algemeen thema-gericht

• Uiterlijk opnemen 2029 

• Keuzen:

• Welke verordening wel of niet

• Welk deel van de verordening wel of niet.

• Moet: regels over activiteiten die de fysieke leefomgeving zichtbaar wijzigen 
(bijv. het kappen van bomen) art 2.1 lid 1 Ob

• Mag: regels over activiteiten die effecten kunnen hebben op de 
fysieke leefomgeving

- Mag Niet: bevoegdheden van de burgemeester, ‘geldzaken’ van de 
gemeente (zoals lokale belastingen en heffingen) art 2.7 Ow, art 2.1 lid 2 Ob

• Inventarisatie voor 2021 is verstandig
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Mogelijk maken van initiatieven

In de transitiefase kan de gemeente om initiatieven mogelijk te maken 
gebruik maken van: 

• de afwijkvergunning (buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning) 

of

• een wijziging van het omgevingsplan

of

• De vrijstellingsbevoegdheden uit de bestemmingsplannen (opgenomen 
in het omgevingsplan tijdelijk deel)



Wijziging Omgevingsplan

• Aanpak sluit aan bij verbeterdoelen van 
de Omgevingswet

• Sturen via het omgevingsplan 

• ‘Ombouwen’ in zo groot mogelijke 
onderdelen. Daarmee snel ‘actueel’.

• Toonbaar via DSO-LV

• Bredere toepassing van 
afwijkvergunning

• Eindbeeld van omgevingsplan is 
wenselijk

• Snelle(re) besluitvorming mogelijk 

• Over het algemeen minder complexe 
rechtsbeschermingsprocedures

• Omgevingsvergunningen kunnen op een 
later moment meegenomen worden in 
omgevingsplan

• Omgevingsvergunningen worden 
(voorlopig) niet getoond in DSO; de aanpak 
sluit daarom minder goed aan bij de 
verbeterdoelen Omgevingswet

• Soms volstaat vergunning niet, bijv. indien 
ook regels voor omliggende percelen 
moeten worden aangepast

Afwijkvergunning*1

*1) Buitenplanse omgevingsplanactiviteitvergunning



Agenda 

1. Bestemmingsplan vs omgevingsplan

2. Tijdelijk omgevingsplan

3. Casco

4. Ontwerpvragen

5. Overgangsfase omgevingsplan

6. Opbouwen omgevingsplan

7. Behandelen initiatieven

8. Voorbereiden



Voorbereiden

Opbouwen omgevingsplan

• Oriënteer je op het casco en de ontwerpvragen voor het omgevingsplan

• Beoordelen bruidsschat

• Inventariseren verordeningen

• Betrek de raad en breng het project met de keuzen voor het 
omgevingsplan in besluitvorming

• Maak een plan van aanpak voor de overgangsfase en breng in 
besluitvorming



Voorbereiden

Zaken op orde

• Breng je bestemmingsplannen naar IMRO 2012

• Harmoniseer de bestemmingsplannen

• Start met verwerven software voor planvorming

• Doe een (digitale) praktijkproef

• Beschrijf processen en leid mensen op

• Raadsbesluit over het verzwaard adviesrecht 16.15b Ow

• Raadsbesluit verplichte participatie 16.55 lid 7 Ow

• Bereid je voor op (vragen over) over inwerkingtreding, overgangsrecht, 

mogelijkheden procedures en communiceer dit



Tips voorbeeldregels omgevingsplan (1) 

• Maak gebruik van de online ontwerpvragen omgevingsplan van VNG

• Vraag je telkens af wat de reden is dat je een activiteit wilt regelen

• Denk vanuit gebieden om te voorkomen dat je slechts een sectorale 
insteek krijgt

• Denk vanuit direct werkende algemene regels

• Check of VNG al voorbeeldregels (staalkaarten) heeft gemaakt voor het 
gebied of thema

• Maak gebruik van 100 ideeën voor de gemeentelijke regelgever (2e

editie, april 2016)



Tips voorbeeldregels omgevingsplan (2) 

• Haal inspiratie uit de (Handreiking) Waterschapsverordening en de 
(Handreiking) provinciale verordeningen

• Digitaliseer je regels

• Leg een relatie met de toepasbare regels (zie ook Handreiking 
toepasbare regels)

• Werk samen/stem af met gemeenten/partners in de regio

• https://vng.nl/nieuws/staalkaart-vier-verordeningen-in-omgevingsplan-
beschikbaar

https://vng.nl/nieuws/staalkaart-vier-verordeningen-in-omgevingsplan-beschikbaar


• www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

• Ondersteuning bij de invoering en informatie over het dso: tools, 
achtergrondmateriaal, beeldmateriaal, Informatiepunt 
Omgevingswet

• www.omgevingswetportaal.nl : 

• Infographics en e-books

• over het juridisch stelsel

• https://vng.nl/rubrieken/omgevingswet

• https://vng.nl/vng-fora

• https://vng.nl/artikelen/werkwijzer-omgevingsplan

• https://vng.nl/nieuws/staalkaart-vier-verordeningen-in-
omgevingsplan-beschikbaar

Informatiebronnen:

http://www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl/
http://www.omgevingswetportaal.nl/
https://vng.nl/rubrieken/omgevingswet
https://vng.nl/vng-fora
https://vng.nl/artikelen/werkwijzer-omgevingsplan
https://vng.nl/nieuws/staalkaart-vier-verordeningen-in-omgevingsplan-beschikbaar

