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Doel

• Bijpraten over de meningsvorming over Tijdelijke Alternatieve 
Maatregelen (TAM)

• In meer detail toelichten van één van de TAM: Juridisch 
wijzigingsbesluit met technisch intrekken en vervangen

• Is eerder afgeserveerd
• Blijkt juridisch mogelijk en kan binnen STOP



TAM 2: Mutatiescenario intrekken/vervangen 
gebruiken voor het naast elkaar aanbieden van 
zowel de wijziging als de gehele geconsolideerde 
regeling
Het mutatiescenario intrekken/vervangen kan gebruikt worden als achtervang voor alle andere (meer specifieke) mutatiescenario’s die 
momenteel nog in ontwikkeling zijn en/of beproefd worden.

Het scenario bestaat eruit dat bij appellabele besluiten

- de wijzigingen worden opgenomen in de tekst van het besluitdeel van het bericht dat aan de LVBB wordt aangeboden, vergelijkbaar met 
de manier waarop nu wijzigingsbesluiten worden gepubliceerd.

- een nieuwe geconsolideerde versie van de regeling wordt meegeleverd in het regelingdeel van het bericht dat aan de LVBB wordt 
aangeboden

Via de LVBB worden zowel het besluit (met daarin aangegeven wat er wordt gewijzigd) als de nieuwe geconsolideerde regeling gepubliceerd. 
Zo is bij appellabele besluiten voldoende duidelijk waartegen beroep open staat: alleen tegen wat er gewijzigd is. In de Viewer Regels op de 
Kaart en de regelingbanken is vervolgens, zoals gewoon te doen, alleen de nieuwe geconsolideerde versie zichtbaar.

Een aantrekkelijk aspect van deze maatregel is dat geen wijzigingen hoeven te worden aangebracht in de landelijke voorziening; momenteel 
ondersteunt deze het benodigde mechanisme, namelijk het (technisch) intrekken en vervangen van de gehele regeling en het in tekst 
aangeven in het besluitdeel wat hierin gewijzigd is. Een tweede voordeel is dat deze werkwijze in de toekomst ook kan worden ingezet voor de 
zogenaamde ‘complexe mutaties’; de ondersteuning daarvan maakt geen deel uit van het afgesproken IWT-niveau. Het is in die zin dus geen 
‘alternatieve maatregel’ waarover besluitvorming noodzakelijk is, maar het breder inzetten een bestaand en werkend mutatiescenario.

Een nadeel is dat het bevoegd gezag er in dit scenario zelf zorg voor dient te dragen dat het besluit en de nieuwe geconsolideerde regeling ‘in 
sync’ blijven, maar dit verschilt niet ten opzichte van de huidige situatie bij andere verordeningen.



Reguliere 
toepassing 

STOP:
juridisch en 
technisch 

intrekken en 
vervangen





Formulering besluit

Artikel I

De omgevingsvisie ‘Gemeentestad, Sterk en Daadkrachtig’ in te trekken.

Artikel II

De omgevingsvisie ‘Gemeentestad economisch voorop’ vast te stellen zoals is 
aangegeven in Bijlage I.



Reguliere 
toepassing STOP:

juridisch en 
technisch 
wijzigen -

renvooiweergave





Formulering besluit

Artikel I

Het omgevingsplan te wijzigen zoals is aangegeven in Bijlage I.



TAM 2:
juridisch wijzigen 

met technisch 
intrekken en 
vervangen –
besluit exact 
geformuleerd



+ WijzigBijlage met daarin de 
volledige nieuwe Regeling
+ consolidatieInformatie die zowel 
een beoogde regeling als een 
intrekking van de oude Regeling 
bevat



Exacte formulering wijzigingen in besluit



TAM 2: 
juridisch wijzigen 

met technisch 
intrekken en 
vervangen –

besluit globaal 
geformuleerd



+ WijzigBijlage met daarin de 
volledige nieuwe Regeling
+ consolidatieInformatie die zowel 
een beoogde regeling als een 
intrekking van de oude Regeling 
bevat



Globale formulering wijzigingen in besluit


