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3e tranche TPOD’s



3e tranche TPOD-standaard:

Instructie
Voorbereidingsbesluit 
Reactieve interventie

+

Meervoudig bronhouderschap



Instructie



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

Instructie kan o.a. gaan over:
• stellen van regels in omgevingsplan
• stellen van regels in omgevingsverordening
• projectbesluit van provincie of waterschap
• beheer van watersystemen



Besluit Regeling



IMOW, TPOD en STOP
• Instrument met Vrijetekststructuur
• TPOD Instructie
• STOP-Tekstmodellen RegelingVrijeTekst en BesluitCompact



IMOW, TPOD en STOP
• IMOW: 

• eenvoudige modellering, geen nieuwe objecten en attributen
• symbolisatie o.b.v. Regelingsgebied en type omgevingsdocument
• productmodel:



Instructie op overheid.nl en in DSO-LV
- Instructie permanent vindbaar op officielebekendmakingen.nl
- Regeling vindbaar in regelingenbank op overheid.nl en in DSO-LV, 

maar wil je alleen zien zolang instructie relevant is
Proces:
• BG A geeft instructie aan BG B
• BG A levert instructie aan LVBB aan
• LVBB levert Regeling instructie door aan DSO-LV
• BG B voert instructie uit
• Evt. beroepstermijn
• BG B zorgt voor aanleveren informatie waardoor zichtbaarheid 

Regeling instructie op overheid.nl en in DSO-LV wordt beëindigd 
(toekomstige functionaliteit)

• Regelingenbank en DSO-LV tonen instructie niet meer



Reactieve interventie en voorbereidingsbesluit zijn 
instrumenten waarbij meervoudig bronhouderschap is 
beoogd



Meervoudig bronhouderschap
• Meervoudig bronhouderschap: meerdere bronhouders van 

verschillende bestuurslagen kunnen eenzelfde 
omgevingsdocument wijzigen

• Komt voor bij omgevingsplan: kan worden gewijzigd door 
voorbereidingsbesluit, reactieve interventie en projectbesluit

• Uitgangspunt wetgever voor meervoudig bronhouderschap: 
bevoegd gezag dat besluit neemt dat omgevingsplan wijzigt, 
zorgt voor consolidatie van dat besluit in omgevingsplan 
(vastgelegd in art. 16.2 Ow)

• Signaal softwareleveranciers en anderen: te complex om op tijd 
voor elkaar te krijgen



Meervoudig bronhouderschap
Interbestuurlijk besluit tot complexiteitsreductie meervoudig 
bronhouderschap:

voorbereidingsbesluit: voorbeschermingsregels als apart blokje in 
omgevingsplan of omgevingsverordening
reactieve interventie: opdracht aan gemeente om reactieve 
interventie in omgevingsplan te verwerken
projectbesluit: keuze tussen

gebruikmaken van overgangsrecht: wijzigen omgevingsplan nog 
niet verplicht, projectbesluit geldt als omgevingsvergunning voor 
buitenplanse omgevingsplanactiviteit 
projectbesluit en wijziging omgevingsplan in samenwerking met 
gemeente

Opdracht aan PR33 en PR34 om alternatief voor (technische 
aspecten van) meervoudig bronhouderschap voorbereidingsbesluit 
en reactieve interventie te ontwikkelen



Alternatief voor meervoudig bronhouderschap

Generiek bruikbare 
oplossing:

Geconsolideerde regeling 
bestaat uit 1 
hoofdregeling en 0 of 
meer tijdelijk 
regelingdelen

Technische oplossing 
waarmee wordt voldaan 
aan juridische 
consolidatieplicht



Tijdelijk regelingdeel

Tijdelijk regelingdeel:
• bevat regels die tijdelijk deel uitmaken 

van de geconsolideerde regeling
• verdwijnt wanneer het vervallen of niet 

meer nodig is

Conditie beschrijft verhouding 
hoofdregeling – tijdelijk regelingdeel

Ieder tijdelijk deel is een apart ‘work’



Alternatief voor meervoudig bronhouderschap

Kaartbeeld: ieder 
tijdelijk deel is een 
apart ‘work’



Alternatief voor meervoudig bronhouderschap



Alternatief voor meervoudig bronhouderschap



Tekstmodel voor het tijdelijk 
regelingdeel:
RegelingTijdelijkdeel

Concept Uitwerking in STOP 1.0

Modellering alternatief voor meervoudig 
bronhouderschap in STOP

Tekstmodel voor decentrale 
regelgeving:
RegelingCompact



Meervoudig bronhouderschap: constateringen
Meervoudig bronhouderschap zoals wetgever het heeft bedoeld 
(bevoegd gezag verwerkt eigen besluit in omgevingsdocument van 
ander bevoegd gezag) is zeer complex:
• Wijziging van tekst & GIO’s
• Wijziging van OW-objecten
• Wijziging van toepasbare regels
• Voorbeschermingsregels moeten vervallen maar er is geen 

mechanisme om ze specifiek te markeren
• Regeling moet worden ingepast in interne informatiehuishouding 

BG

Alternatief voor meervoudig bronhouderschap zal 
geruime tijd gebruikt worden



Voorbereidingsbesluit



Voorbereidingsbesluit
Artikelen 4.14, 4.15 en 4.16 Omgevingswet: 
Bestuursorganen van gemeente, provincie en Rijk kunnen 
voorbereidingsbesluit nemen, als voorbereiding voor ander besluit:
• wijziging omgevingsplan
• wijziging omgevingsverordening
• projectbesluit
• instructie of instructieregel, uit te voeren door wijziging 

omgevingsplan

Voorbereidingsbesluit voorkomt dat een locatie minder geschikt wordt 
voor de verwezenlijking van bepaald doel

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



Voorbereidingsbesluit
Voorbeschermingsregels zijn tijdelijk: vervallen door tijdsverloop of 
door het opvolgende besluit.

Alleen voorbeschermingsregels van bestuursorgaan van andere 
bestuurslaag die omgevingsplan wijzigen (art. 4.16 Ow) zijn 
meervoudig bronhouderschap.



Meervoudig bronhouderschap bij 
Voorbereidingsbesluit

Interbestuurlijk besluit over meervoudig bronhouderschap bij 
voorbereidingsbesluit: voorbeschermingsregels (meervoudig-
bronhouderschap-deel) als apart blokje in omgevingsplan of 
omgevingsverordening



Uitgangspunten alternatief voor meervoudig 
bronhouderschap bij voorbereidingsbesluit 

• Tijdelijk regelingdeel wordt toegepast bij alle typen 
voorbereidingsbesluit
• Voorbereidingsbesluit gemeente/provincie dat eigen 

omgevingsplan/omgevingsverordening wijzigt
• Voorbereidingsbesluit provincie/Rijk dat omgevingsplan wijzigt

• Tijdelijk regelingdeel moet verdwijnen nadat 
voorbeschermingsregels zijn vervallen
Keuze in TPOD: BG dat voorbereidingsbesluit heeft genomen 
moet tijdelijk regelingdeel intrekken



Alternatief voor meervoudig bronhouderschap bij 
voorbereidingsbesluit

Geconsolideerd 
permanent deel 
omgevingsplan / 
omgevingsverordening

Conditie 

+
Voorbeschermings
regels



Besluit

Conditie

Voorbeschermings-
regels

Tijdelijk 
Regelingdeel

Voorbereidingsbesluit gemeente
gericht op eigen omgevingsplan

Wijzigartikel



Voorbereidingsbesluit voor projectbesluit of 
instructieregel voor grondgebied meerdere 
gemeenten



Besluit

Voorbereidingsbesluit provincie
gericht op omgevingsplannen alle gemeenten

Wijzigartikel 1

Wijzigartikel 2

Wijzigartikel 3

et cetera



Voorbereidingsbesluit provincie
gericht op omgevingsplannen alle gemeenten

Tijdelijk 
Regelingdeel 
1

Tijdelijk 
Regelingdeel 
2

Tijdelijk 
Regelingdeel 
3



IMOW, TPOD en STOP
• Instrument met Artikelstructuur
• TPOD Voorbereidingsbesluit
• STOP-Tekstmodellen BesluitCompact en RegelingTijdelijkdeel
• IMOW: 

• voorbereidingsbesluit heeft geen eigen IMOW-productmodel
• op voorbeschermingsregels TPOD omgevingsplan c.q. TPOD 
omgevingsverordening toepassen

• mogelijkheid om machineleesbaar te verwijzen naar artikel in 
hoofdregeling waar voorbeschermingsregel betrekking op heeft

• geen nieuwe objecten en attributen



Voorbereidingsbesluit en voorbeschermingsregels 
op overheid.nl en in DSO-LV
- Voorbereidingsbesluit en tijdelijk regelingdeel 

(voorbeschermingsregels) permanent vindbaar op 
officielebekendmakingen.nl

- Tijdelijk regelingdeel vindbaar in regelingenbank op overheid.nl 
en in DSO-LV, maar wil je alleen zien zolang 
voorbeschermingsregels geldig zijn

Daarom in TPOD proces beschreven:



Instellen en intrekken tijdelijk regelingdeel 
voorbereidingsbesluit

Voorbereid op vervallen 
voorbeschermingsregels 
van rechtswege
Indien vervallen door 
besluit dan afzonderlijk 
bericht voor intrekken 
nodig



Hoofdregeling en Tijdelijk regelingdeel in DSO-LV



Recapitulatie van leveranciersoverleg 20 oktober: 

alternatief voor meervoudig bronhouderschap



Alternatief voor meervoudig bronhouderschap

Generiek bruikbare 
oplossing:

Geconsolideerde regeling 
bestaat uit 1 
hoofdregeling en 0 of 
meer tijdelijk 
regelingdelen

Technische oplossing 
waarmee wordt voldaan 
aan juridische 
consolidatieplicht



Alternatief voor meervoudig bronhouderschap

Kaartbeeld: ieder 
tijdelijk deel is een 
apart ‘work’



Reactieve interventie



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.
Tegen beide is beroep mogelijk

Uitgangspunt wetgever: reactieve interventie is vorm van 
meervoudig bronhouderschap, provincie wijzigt omgevingsplan.



Meervoudig bronhouderschap bij reactieve 
interventie

Interbestuurlijk besluit meervoudig bronhouderschap bij reactieve 
interventie: provincie geeft reactieve interventie, wijzigt daarbij 
omgevingsplan niet maar geeft opdracht aan gemeente om te zorgen 
voor verwerking reactieve interventie in omgevingsplan



Uitgangspunten alternatief voor meervoudig 
bronhouderschap bij reactieve interventie 

• Tijdelijk regelingdeel ook toegepast bij reactieve interventie als 
overbrugging voor raadpleger totdat gemeente heeft gezorgd voor 
verwerking reactieve interventie in omgevingsplan

• In het besluit-deel staat een omschrijving van onderdelen die geen 
deel uitmaken van het omgevingsplan; in het tijdelijk regelingdeel 
staan de regels en indien nodig GIO’s van het tijdelijk regelingdeel / 
de reactieve interventie

• Tijdelijk regelingdeel moet verdwijnen nadat gemeente heeft gezorgd 
voor verwerking reactieve interventie in omgevingsplan
Keuze in TPOD: gemeente moet tijdelijk regelingdeel intrekken

• Eigen productmodel voor reactieve interventie, regels omgevingsplan 
in tijdelijk deel zeer beperkt annoteren



Alternatief voor meervoudig bronhouderschap bij 
reactieve interventie

Geconsolideerd 
permanent deel 
omgevingsplan

Conditie

+

Regels zoals de 
hoofdregeling van 
het omgevingsplan 
moet luiden door de 
reactieve interventie



Besluit

Verwijzing

Omschrijving 
onderdelen 
wijzigingsbesluit 
die geen deel 
uitmaken van 
omgevingsplan

Opdracht aan 
gemeente



Conditie

Tijdelijk 
Regeling-
deel

Regels 
omgevingsplan 
zoals ze luiden 
door de 
reactieve 
interventie
+
GIO’s van 
tijdelijk 
regelingdeel



IMOW, TPOD en STOP

• Instrument met Artikelstructuur
• TPOD Reactieve interventie
• STOP-Tekstmodellen BesluitCompact en RegelingTijdelijkdeel



IMOW, TPOD en STOP

• IMOW:
• eenvoudige modellering, geen nieuwe objecten en attributen
• symbolisatie o.b.v. Regelingsgebied en type omgevingsdocument
• mogelijkheid om te verwijzen naar artikel in hoofdregeling waar 
regel betrekking op heeft

• productmodel:



Reactieve interventie op overheid.nl en in DSO-LV
- Besluit en Regeling v.d. reactieve interventie permanent vindbaar 

op officielebekendmakingen.nl
- Tijdelijk regelingdeel vindbaar in regelingenbank op overheid.nl 

en in DSO-LV, maar wil je alleen zien zolang reactieve interventie 
nog niet in omgevingsplan is verwerkt

Proces:





Hoofdregeling en Tijdelijk regelingdeel in DSO-LV

Geconsolideerde 
regeling

Tijdelijk 
regelingdeel uit 
reactieve interventie

Hoofdregeling



Geconsolideerde 
regeling

Tijdelijk regelingdeel 
uit 
voorbereidingsbesluit

Tijdelijk 
regelingdeel uit 
reactieve interventie

Hoofdregeling



Vragen n.a.v. leveranciersoverleg 20 oktober
1. Vanuit het perspectief van de gemeentelijke plansoftware-leverancier: Hoe 

komen de genoemde 3 besluiten “tot de gemeente”. Via de LVBB/DSO? Is er 
een relatie met de downloadservice? Hoe wordt gemeente geattendeerd dat 
een dergelijk besluit genomen is door een andere overheid?

2. Vanuit de discussie over het “technisch opschorten” (heel goed plan!) van het 
meervoudig bronhouderschap mag ik concluderen dat het altijd de gemeente 
zelf is die de feitelijke wijzigingen (op basis van genoemde besluiten) in het 
Omgevingsplan doorvoert?

3. Vergunningsaanvraag voor een Omgevingsplanactiviteit kán ook de regels 
van dat Omgevingsplan wijzigen. Wat is/wordt hier nu over afgesproken over 
het “aanbieden” hiervan aan het planproces? Komt hier ook nog een TPOD 
voor? Worden deze verleende aanvragen (die de regels wijzigen) definitief 
niet zichtbaar in het DSO?


