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Werkplaats derde tranche TPOD’s: 
voorbereidingsbesluit, reactieve interventie en 
instructie

Rijk Ministerie EZK, BZK (, Prorail)

Provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, 
Utrecht, Brabant, Flevoland, 
Zeeland, Limburg

Gemeentes Leiden, Nieuwegein, Breda,  
Drimmelen, Reimerswaal



Doelen

Wat zien we terug 
in viewer/DSO en 

officiële 
bekendmakingen?

Welke invloed 
hierop heeft filteren 
op activiteit, thema 

etc?

Welke annotaties 
zijn mogelijk en 
hoe wijken die af 
van de beschikbare 
annotaties van het 
Omgevingsplan?

Hoe hangen deze 
besluiten samen 

met de 
vergunningcheck / 
toepasbare regels?

Hoe wordt het ‘vervallen’ 
na verwerking van de 

betreffende instructieregel 
door de gemeente digitaal 
getriggerd en uitgevoerd. 



Instructie en reactieve interventie
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).

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



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



Het proces
• Werkplaats 1: casussen bedacht

• 4 voorbereidingsbesluiten (G, P, R)
• 1 instructie (R)
• 1 reactieve interventie (P + G)

• Casussen uitgewerkt tot besluiten: tekst + GIO’s/locaties + 
annotaties + metadata, in Word2Imop-sjabloon

• In iteratief proces besluiten beoordeeld en aangepast
• Werkplaatsen daarna: besluiten besproken en discussie over 

besluiten en toepassing TPOD’s
• Laatste aanpassingsronde
• Praktijkproef (laatste werkplaats)



Annoteren



Omgevingsloket DSO: raadplegen en oriënteren



Annoteren OW vergelijkbaar met coderen met 
IMRO



Zonder annoteren



Met annoteren: specifieke functies presenteren op 
kaart



Met annoteren: activiteiten specificeren

Milieubelastende 
activiteit toegestaan

Milieubelastende 
activiteit meldingsplicht

Milieubelastende 
activiteit 
vergunningplicht



Praktijkproef: aanbieden besluiten aan de keten
• Aangeboden besluiten

• Voorbereidingsbesluit gemeente Nieuwegein
• Voorbereidingsbesluit provincie Noord-Holland
• Voorbereidingsbesluit provincie Utrecht
• Voorbereidingsbesluit ministerie EZK
• Instructie ministerie BZK

• Resultaten
• Gelukt (bekendmaking in LVBB en zichtbaar in DSO-viewer):

• Instructie ministerie BZK
• Voorbereidingsbesluit gemeente Nieuwegein

• Niet gelukt: de andere 3 voorbereidingsbesluiten
Reden: de keten kan nog niet omgaan met een 
voorbereidingsbesluit met meer dan 1 tijdelijk regelingdeel



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 KOOP en Geonovum 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



Voorbereidingsbesluit: twee typen
1 dat voorbeschermingsregels toevoegt aan het eigen omgevingsplan 

of de eigen omgevingsverordening en
2 waarmee provincie/Rijk voorbeschermingsregels toevoegt aan het 

omgevingsplan van een of meer gemeenten.



Conditie

Voorbeschermings-
regels

WijzigBijlage/
RegelingTijdelijk
deel

Voorbereidingsbesluit gemeente
gericht op eigen omgevingsplan

Wijzigartikel

Artikel

Artikel



Voorbereidingsbesluit provincie
gericht op omgevingsplannen alle gemeenten

Wijzigartikel 1

Wijzigartikel 2

Wijzigartikel 3

et cetera



Voorbereidingsbesluit provincie
gericht op omgevingsplannen alle gemeenten

WijzigBijlage/
RegelingTijde
lijkdeel 1

WijzigBijlage/
RegelingTijde
lijkdeel 2

WijzigBijlage/
RegelingTijde
lijkdeel 3



Voorbereidingsbesluit gemeente Nieuwegein



Voorbereidingsbesluit gemeente Nieuwegein



Voorbereidingsbesluit gemeente Nieuwegein



Voorbereidingsbesluit gemeente Nieuwegein



Voorbereidingsbesluit gemeente Nieuwegein



Voorbereidingsbesluit gemeente Nieuwegein



Voorbereidingsbesluit gemeente Nieuwegein



Bevindingen Voorbereidingsbesluit Nieuwegein
• Aangeboden aan de keten
• Verwerkt door LVBB
• Bekendgemaakt in gemeenteblad
• Zichtbaar in DSO-viewer

• Zichtbaar als tijdelijk regelingdeel bij omgevingsplan Nieuwegein
• Tekst zichtbaar
• Geometrie en annotaties (Regelingsgebied, Locaties, Activiteiten) 
zichtbaar 

• Regelingsgebied van het besluit niet goed toegepast
• Ook nog kopje ‘Regels uit hoofdregeling’ gewenst?



Tijdens de werkplaats ook geleerd…
• Structuur van een voorbereidingsbesluit – zie hierna
• Hoeveel wijzigartikelen heb je nodig (en hoeveel tijdelijk 

regelingdelen)
• Wat annoteer je en wat niet (het lichaam van het besluit annoteer 

je niet, wel de regels in het voorbeschermingsdeel)



Naar
LVBB

Naar
DSO

IMOW
toepas-
sen

Blauwe tekst: Besluit
Groene tekst: Regeling



Aantal WijzigArtikelen en WijzigBijlagen

TPOD: per gemeente 1 WijzigArtikel en 1 tijdelijk regelingdeel

Provincie Noord Holland heeft 47 gemeenten 
• 47 WijzigArtikelen
• 47 tijdelijk regelingdelen/WijzigBijlagen



Gouden tips

• Annoteren voor de burger
• Voorbeschermingsregels voor meerdere gemeentes? 

Meerdere besluitdelen
• Voorbereidingsbesluiten ga je sneller nodig hebben dan je je 

misschien realiseert
• Oefenen is leerzaam!




