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Omgevingsplan en overgangsrecht

Op het moment dat de Omgevingswet in werking treedt heeft iedere 
gemeente een omgevingsplan dat bestaat uit:

1. Tijdelijk deel, bestaande uit:

a. bruidsschat

b. geldende bestemmingsplannen c.a.

2. Bepaalde verordeningen, besluiten en bodemkwaliteitskaarten

In 2029 moet gemeente één omgevingsplan hebben met integrale 
set regels over de fysieke leefomgeving, dat 1 en 2 vervangt





Tonen omgevingsplan in DSO-viewer

Vanaf het moment dat de Omgevingswet in werking treedt toont 
DSO-viewer:

1. Omgevingsplan (bruidsschat + ‘nieuw deel’ → uit OZON

2. Geldende bestemmingsplannen c.a., gepubliceerd op RP.nl → uit 
Informatiehuis Ruimte



Gemeente gaat van tijdelijk deel …

Bruidsschat Geldende bestemmingsplannen+



… naar volledig eigen omgevingsplan cf Omgevingswet



Eigen omgevingsplan wordt locatie- en/of thema-gewijs 

opgebouwd



In DSO-viewer in 

opbouwperiode 

Uit IHR  →

↑
Uit OZON



Locatiegewijs vervangen van tijdelijk deel

Per 

bestemmingsplan-

gebied

Maar kan ook zo Of zo



Pons

DSO-viewer moet van ieder zoekgebied de geldende regels 
weergeven. Moet dus kunnen bepalen of alleen het omgevingsplan 
getoond moet worden, of ook de informatie uit IHR. 

Daarvoor is de Pons ontwikkeld: het OW-object voor het 
omgevingsplan waarmee gemeente aangeeft dat een of meer delen 
van een bestemmingsplan niet langer geldig zijn en dat er voor zorgt 
dat de DSO-viewer dat deel of die delen niet meer toont.



De Pons informatiekundig

• Alleen voor omgevingsplan

• Pons-GIO is onderdeel van Besluit (en niet van de Regeling)

• Per omgevingsplan is er 1 Pons

• Pons wordt gemuteerd en geconsolideerd

• De relatie tussen Pons en Locatie is 1, m.a.w. de Pons verwijst 
naar één Locatie

• De Locatie van de Pons kan een Gebied (en indien gewenst een 
multivlak) of een Gebiedengroep zijn

• Geconsolideerde Pons wordt door LVBB doorgeleverd aan OZON



Pons-GIO is onderdeel van Besluit

IMOW en TPOD Omgevingsplan 2.0.0 onduidelijk over waar Pons 
bijhoort (“losstaand objecttype dat relatie heeft met Locatie”, “Pons 
aanleveren bij besluit tot wijzigen omgevingsplan”, “Pons hoort bij de 
Regeling”)

Nu duidelijkheid: door een besluit tot wijziging omgevingsplan 
vervallen een of meer delen van bestemmingsplan(nen) → Pons is 
onderdeel van Besluit → in artikel in Besluit moet naar Pons verwezen worden



Verwijzing naar Pons-GIO in Besluit

Vervallen (delen van) 
bestemmingsplan is 
onderdeel van besluit 
gemeenteraad

Verwijzing naar Pons 
in artikel

Aanbeveling: zet 
extIoRef naar Pons-
GIO in tekst van het 
besluit, niet in 
bijlage



Verwijzing naar Pons-GIO in Besluit in XML



Per omgevingsplan 1, geconsolideerde, Pons

01-10-2022

1 Pons met 1 Locatie 

bestaande uit 1 Gebied

07-12-2022

1 Pons met 1 Locatie bestaande uit 

- 1 Gebiedengroep (met 3 Gebieden), of

- 1 Gebied (multivlak)



Toepassing Pons bij vervallen volledig 
bestemmingsplan

TPOD Omgevingsplan 2.0.0: 

gebruik Pons alleen wanneer delen van een bestemmingsplan 
volledig vervallen

gebruik Pons niet als volledig bestemmingsplan vervalt, maar 
verwijder dan het bestemmingsplan uit Wro-manifest

Nu heroverweging, i.v.m. volgende situatie:



Toepassing Pons bij vervallen volledig 
bestemmingsplan

Bestemmings
plan

Parapluplan

- Toegevoegd 
deel 
omgevingsplan

Toepassing Pons? Wro-manifest?



Bespreekpunten

• Vanuit BG-perspectief willen wij aanbevelen om verwijzing naar 
Pons-GIO (inclusief extIoRef) in een artikel in het Besluit te zetten 
en niet als aparte bijlage bij het Besluit. Is dat voor leveranciers 
haalbaar?

• Voorgestelde afhandeling met Pons en Wro-manifest:

• wanneer een wijziging van het omgevingsplan er toe leidt dat 
op een locatie alle informatie uit IHR vervalt, wordt dat altijd 
aangegeven d.m.v. (een mutatie van) de Pons; 

• wanneer een wijziging van het omgevingsplan er toe leidt dat 
een volledig Wro-instrument vervalt wordt, naast de Pons-
mutatie, het instrument uit het Wro-manifest verwijderd. Is 
dat ook voor leveranciers wenselijke en haalbare aanpak?


