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Wat gaan we doen – Reclame  

Annemieke Schattenberg

- Hoe ziet een omgevingsplan op 1-7-2022 er uit?

- Wat zit er globaal in de bruidsschat
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- Aanpassen van de lokale regels 

- Ontwerpvragen omgevingsplan 

- VNG-staalkaarten voor activiteit reclame 

Richard de Graaf

- STOP/TPOD-standaard

- Standaard toegepast op reclameregels

Annemieke Vliegen

- Toepasbare regels
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Hoe ziet het omgevingsplan er op 1-7-2022 er uit?

•
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Van bestemmingsplan naar omgevingsplan
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De bruidsschat
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Onder de Omgevingswet verhuist een aantal regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. 

Het Rijk zorgt er met het Invoeringsbesluit voor dat deze regels automatisch in het omgevingsplan of de 

waterschapsverordening komen. 

Dit heet ook wel de 'bruidsschat'.



Onderdelen bruidsschat in omgevingsplan

14/9/21

- begrippen (hoofdstuk 1). 

- voorrangsbepalingen en overgangsrecht (afdeling 22.1) 

- regels over bouwwerken, open erven en terreinen (afdeling 22.2)  

- regels over milieubelastende activiteiten (afdeling 22.3)

-

- regels over aanleggen of wijzigen van wegen of spoorwegen zonder geluidproductieplafond (afdeling 

22.4). Deze afdeling is nog niet gevuld. 

- regels over gemeentelijke omgevingsvergunningen (afdeling 22.5) 

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/bruidsschat-bouwwerken-open-erven-terreinen/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/bruidsschat-milieubelastende-activiteiten/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/bruidsschat/bruidsschat-gemeentelijke-vergunningen/


Omgevingsplan bevat voormalige rijksregels over 
gemeentelijke omgevingsvergunningen
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De bruidsschat in het omgevingsplan bevat aanvraagvereisten voor gemeentelijke 

omgevingsvergunningen. Ook bevat het regels over vergunningvoorschriften die over archeologische 

monumentenzorg gaan. Voorheen stelde het Rijk die regels.

De regels over de aanvraagvereisten zijn tijdelijk. Ze gelden totdat het gemeentelijke vergunningstelsel 

is opgenomen in het nieuwe deel van het omgevingsplan. Een gemeente kan ook een vergunningplicht 

laten vervallen en niet opnemen in het nieuwe deel van het omgevingsplan. Dan zijn de 

aanvraagvereisten uiteraard ook niet meer van toepassing.



Artikel 22.8 van de Ow, 2.1a Ob, 22.280 Ob (bruidsschat)
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Uit artikel 22.8 van de Omgevingswet, in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, volgt 

dat uitsluitend de stelsels voor toestemming die reeds vielen onder de werking van artikel 2.2 van de 

Wabo, gaan gelden als vergunningplicht op grond van artikel 5.1, eerste lid, onderdeel a, van de 

Omgevingswet. 

Het gaat dus alleen om de toestemmingsstelsels die al als omgevingsvergunningplicht moesten worden 

aangemerkt op grond van artikel 2.2 van de Wabo.

Aanvraagvereisten omgevingsvergunning § 22.5.2.2 Aanvraagvereisten omgevingsvergunningen 

vereist op grond van artikel 22.300 van dit omgevingsplan



Wat betekent dit

14/9/21

• Artikel 22.8 Ow: Het betreft de gemeentelijke vergunningen en ontheffingenregimes die in het 

huidige artikel 2.2. Wabo aangemerkt worden als een verbod om een project voor zover dat geheel 

of gedeeltelijk uit die activiteiten bestaat, uit te voeren zonder omgevingsvergunning.

• In samenhang hiermee bevat de bruidsschat ook aanvraagvereisten voor deze vergunningen. Het 

betreft indieningsvereisten voor vergunningplichten die voorheen onder de Wabo waren geregeld en 

die voortvloeiden uit het bestemmingsplan of een gemeentelijke verordening. 

• De bruidsschat in het omgevingsplan bevat aanvraagvereisten voor gemeentelijke 

omgevingsvergunningen. Ook bevat het regels over vergunningvoorschriften die over archeologische 

monumentenzorg gaan. Voorheen stelde het Rijk die regels.



Aanvraagvereisten omgevingsvergunning
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• uitvoeren van weken of werkzaamheden (Wabo, artikel 2.1, lid 1, onder b)

• gebruiken van locaties of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (Wabo, artikel 2.1, lid 1, onder c)

• slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit 

is bepaald (Wabo, artikel 2.1, lid 1, onder g)

• gemeentelijk monument slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen of herstellen, gebruiken of laten 

gebruiken op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht (Wabo, artikel 2.1, lid 1, onder b)

• slopen van een bouwwerk in een gemeentelijk stads- of dorpsgezicht (Wabo, artikel 2.2, lid 1, onder c)

• weg aanleggen (Wabo, artikel 2.2, lid 1, onder d)

• maken, hebben of veranderen van een uitweg (Wabo, artikel 2.2, lid 1, onder e)

• hebben van een alarminstallatie in, op of aan een onroerende zaak (Wabo, artikel 2.2, lid 1, onder f)

• vellen van een houtopstand (Wabo, artikel 2.2, lid 1, onder g)

• maken of voeren van handelsreclame op of aan een onroerende zaak (Wabo, artikel 2.2, lid 1, onder h en i)

• opslaan van roerende zaken (Wabo, artikel 2.2, lid 1, onder j en k)



https://iplo.nl/publish/pages/179473/artikelen_bruidsschat_omgevings
plan_geconsolideerd_ib_abg_abb.pdf
Invoeringsbesluit, Staatsblad 2020-400, december 2020

https://iplo.nl/publish/pages/179473/artikelen_bruidsschat_omgevingsplan_geconsolideerd_ib_abg_abb.pdf


Deze artikelen bevatten aanvraagvereisten 
voor aanvragen om een 
omgevingsvergunning voor activiteiten die 
op grond van een gemeentelijke 
verordening in samenhang met artikel 22.8 
van de Omgevingswet als vergunningplichtig
zijn aangemerkt. Deze artikelen zijn 
gebaseerd op de artikelen 7.3 tot en met 7.7 
van de voormalige Regeling omgevingsrecht, 
waarbij de indieningsvereisten destijds zijn 
overgenomen van bestaande formulieren bij 
gemeenten



Maken of voeren van handelsreclame op of aan een 
onroerende zaak
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De regels over de aanvraagvereisten zijn tijdelijk. Ze gelden totdat het gemeentelijke vergunningstelsel is opgenomen in het 

nieuwe deel van het omgevingsplan 

De gemeentelijke regels over deze activiteit staan nu meestal in een gemeentelijke verordening (voorbeeld uit een APV)

• Artikel 4:15 Vergunningplicht handels reclame

• 1. Het is verboden om zonder vergunning van het bevoegd gezag op of aan een onroerende zaak handelsreclame te 

maken of te voeren met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die vanaf de weg 

zichtbaar is. 

• Een vergunning als bedoeld in het eerste lid kan worden geweigerd:

…….



OW-annotaties maken

Richard de Graaf
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STOP/TPOD-standaard
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Toepassing van standaarden

Het aanleveren van een besluit voor het vaststellen van een 
omgevingsdocument leidt tot o.a. de volgende producten:

• Een officiële bekendmaking

• Vastgestelde (geografische) informatieobjecten

• Een omgevingsdocument in de DSO-viewer

• Activiteit in de registratie toepasbare regels (c.q. de mogelijkheid om 
vragenbomen te maken)
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Officiële bekendmaking
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Officiële bekendmaking (2)

Ook te downloaden als PDF-bestand
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Vastgestelde (geografische) 
Informatieobjecten
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Informatiemodel Omgevingswet

• Blauw: objecttypen o.b.v. de 
inhoud van de juridische tekst.

• Groen: objecttypen die een relatie 
leggen tot de juridische tekst en de 
Locatie.

• Roze: objecttypen omtrent de 
Locatie 

• Paars: objecttype Geometrie
• Wit: objecttype Regelingsgebied
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IMOW (1) blauwe objecten

Bij een artikel/lid dwingt het IMOW om:

Locatie toe te voegen omtrent waar de regel 
gevonden moet worden.

Een keuze te maken tussen de drie typen 
juridische regel:
1. Regel voor iedereen (relevant)
2. Instructieregel (instructie voor een ander 
bevoegd gezag)
3. Omgevingswaarderegel (regel met 
omgevingswaarde voor het eigen bevoegd gezag)

Daarnaast mag je een 
Thema toevoegen.
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IMOW (2) groene objecten (Activiteit)

Bij een artikel/lid is het toegestaan om 

een activiteit te koppelen, mits je 

aangeeft: 

• Welke activiteit het betreft

• Op welke locatie dit geldt

• Hoe dit gekwalificeerd is 

(toegestaan/verboden/vergunning-

plicht, etc.)

Bij een activiteit moet je vastleggen:

• Wat de naam is van de activiteit

• Wat de bovenliggende activiteit is
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Omgevingsdocument in DSO-viewer
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Omgevingsdocument in DSO-viewer (2)
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Omgevingsdocument in DSO-viewer (3)



Artikel 5.49 (uit de Regeling)
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Omgevingsdocument in DSO-viewer (4)

OW-annotaties

Juridische regel
type: regel voor iedereen
relevant
locatie:

Activiteit-
annotatie
naam: plaatsen 
van reclame
type: vergunningplicht

locatie: 
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STOP/TPOD-standaard



Toepasbare regels 
toevoegen

Annemieke Vliegen



Toepasbare regels toevoegen

Analyse juridische regels

Maken toepasbare regels

Toepasbaar maken activiteit

Aanleveren toepasbare regels

Bekijken / testen in het Omgevingsloket



Analyse 
juridische 
regels



Maken toepasbare regels 1/2



Maken 
toepasbare 
regels 2/2



Toepasbaar 
maken 
activiteit
1/2



Toepasbaar 
maken 
activiteit
2/2



Aanleveren 
toepasbare 
regels



Bekijken 
toepasbare 
regels 
in het 
Omgevings
loket


