
Foto plaatsen TPOD’s
Voorbereidings-
besluit, Reactieve 
interventie en 
Instructie



Voorbereidingsbesluit
Artikelen 4.14, 4.15 en 4.16 Omgevingswet: 
Bestuursorganen van gemeente, provincie en Rijk kunnen 
voorbereidingsbesluit nemen met het oog op voorbereiding van 
omgevingsplan, projectbesluit, instructieregel of instructie.

Voorbereidingsbesluit wijzigt omgevingsplan of omgevingsverordening 
met voorbeschermingsregels.
Voorbeschermingsregels voegen iets toe of stellen bestaande regels 
buiten toepassing.

Voorbeschermingsregels zijn tijdelijk: vervallen door tijdsverloop of door 
een besluit waardoor permanent omgevingsplan of 
omgevingsverordening wordt gewijzigd.

Voorbeschermingsregels bestuursorgaan van andere bestuurslaag die 
omgevingsplan wijzigen: meervoudig bronhouderschap.



Reactieve interventie
Artikel 16.21 Omgevingswet: 
GS kunnen besluiten dat een onderdeel van een besluit tot 
vaststelling of wijziging van een omgevingsplan geen deel van dat 
omgevingsplan uitmaakt.

Bekendmaking reactieve interventie binnen vier weken na 
bekendmaking besluit tot wijziging omgevingsplan.
Reactieve interventie en besluit tot wijziging omgevingsplan treden 
in werking vier weken na bekendmaking besluit tot wijziging 
omgevingsplan

Uitgangspunt wetgever: provincie wijzigt met reactieve interventie 
(besluit tot wijziging van) omgevingsplan: meervoudig 
bronhouderschap.



Complexiteitsreductie meervoudig 
bronhouderschap

Signaal softwareleveranciers: meervoudig bronhouderschap vereist 
synchronisatie-functionaliteit, niet mogelijk dat tijdig te bouwen en 
te implementeren
Zomer 2019 besluit OGB tot complexiteitsreductie meervoudig 
bronhouderschap:
• Voorbereidingsbesluit

• Voorbeschermingsregels zijn apart blokje, geen mutatie van 
bestaande regels

• Geldt voor alle typen voorbereidingsbesluiten
• Reactieve interventie

• Geen mutatie door GS van omgevingsplan
• GS geven gemeente opdracht reactieve interventie in 

omgevingsplan te verwerken



Modellering vervanging meervoudig 
bronhouderschap: tijdelijk-deel-constructie
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Vervallen voorbeschermingsregels
Door gebruik consolidatie-informatie-element ‘einddatum’ van STOP
• Bij aanlevering voorbereidingsbesluit, of
• Achteraf bij aanlevering definitief besluit

IMOW en TPOD
TPOD voorbereidingsbesluit
Instrument met Artikelstructuur
IMOW-productmodel omgevingsplan resp. omgevingsverordening

Voorbereidingsbesluit
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Reactieve interventie



Reactieve interventie is na OGB-besluit opdracht van GS aan 
gemeente om besluit GS in omgevingsplan te verwerken, toch 
gebruik ‘tijdelijk deel meervoudig bronhouderschap’-constructie
• Om direct reactieve interventie te tonen
• Om gat op te vullen als gemeente niet snel reactieve interventie 

verwerkt in omgevingsplan

Reactieve interventie



IMOW en TPOD
TPOD reactieve interventie
Instrument met Vrijetekststructuur
IMOW-productmodel

Reactieve interventie



Wat is hiervoor in de keten nodig
- IMOW: geen wijzigingen
- TPOD: beschrijving hoe 'tijdelijk deel meervoudig 

bronhouderschap' werkt
- CIMOW: contextmodel
- STOP en LVBB: implementeren 'tijdelijk deel meervoudig 

bronhouderschap'-constructie
- OZON en LVBB: 

- Er voor zorgen dat 'tijdelijk deel meervoudig bronhouderschap’ 
getoond wordt

- Duidelijk maken wat betekenis 'tijdelijk deel meervoudig 
bronhouderschap’ is voor geconsolideerde versie omgevingsplan 
/ omgevingsverordening



Instructie
Artikelen 2.33 en 2.34 Omgevingswet: 
GS en minister kunnen bestuur van gemeente, provincie en 
waterschap instructie geven over uitoefening taak of bevoegdheid.

Instructie is beschikking van GS of minister gericht tot één of 
beperkt aantal gemeente(n), waterschap(pen) of provincie(s).

Instructie kan o.a. gaan over:
• Stellen door gemeente van regels in omgevingsplan
• Stellen door provincie van regels in omgevingsverordening
• Over projectbesluit van provincie of waterschap
• Beheer van watersystemen

NB instructie is geen meervoudig bronhouderschap



Instructie
TPOD Instructie
• Vrijetekststructuur
• IMOW-productmodel:



Consultatie
• Van 17 februari tot 9 maart 9.00
• Documentatie op https://www.geonovum.nl/geo-

standaarden/omgevingswet#Consultatie
• Reacties via te downloaden formulier naar: 

consultatieSTOPTPOD@geonovum.nl


