


Voorbereidingsbesluit

Voorbereidingsbesluit art. 4.14/4.15 Omgevingswet

• Juridisch: gemeente/provincie kan voorbereidingsbesluit nemen als 
voorbereiding op stellen regels in 
omgevingsplan/omgevingsverordening
Dit voorbereidingsbesluit wijzigt eigen omgevingsplan / 
omgevingsverordening met voorbeschermingsregels

• Technische uitwerking: gemeente/provincie voegt met 
voorbereidingsbesluit 1 tijdelijk regelingdeel toe aan eigen 
omgevingsplan / omgevingsverordening



Voorbereidingsbesluit

Voorbereidingsbesluit art. 4.16 Omgevingswet

• Juridisch: provincie/Rijk kan voorbereidingsbesluit nemen als 
voorbereiding op diverse andere besluiten die als einddoel hebben 
het stellen van regels in het omgevingsplan
Voorbereidingsbesluit wijzigt omgevingsplan van 1 of meer 
gemeenten met voorbeschermingsregels

• Technische uitwerking: provincie/Rijk voegt met 
voorbereidingsbesluit tijdelijk regelingdeel toe aan omgevingsplan 
van iedere gemeente waarvoor voorbereidingsbesluit geldt



Praktijkproef voorbereidingsbesluit

Juni 2021:

• 4 voorbereidingsbesluiten gemaakt

• Voorbereidingsbesluiten met 1 tijdelijk regelingdeel succesvol door de 
keten verwerkt

• Constatering: keten kan nog niet voorbereidingsbesluit met meerdere 
tijdelijk regelingdelen verwerken

Februari 2022: voorbereidingsbesluiten met 3 tijdelijk regelingdelen 
succesvol door de keten verwerkt



Resultaten



Voorbereidingsbesluit provincie 
Noord-Holland
Met tijdelijk regelingdelen voor gemeenten Bergen, Schagen en Enkhuizen



Bekendmaking: besluitdeel



Bekendmaking: tijdelijk 
regelingdeel voor 
omgevingsplan gemeente 
Bergen



Bekendmaking: tijdelijk 
regelingdeel voor 
omgevingsplan gemeente 
Schagen



Bekendmaking: tijdelijk 
regelingdeel voor 
omgevingsplan gemeente 
Enkhuizen



DSO-viewer: 
voorbereidingsbesluit 
heeft tijdelijk regelingdeel 
toegevoegd aan 
omgevingsplan gemeente 
Bergen

Voorbeschermingsregels 
gelden voor hele 
gemeente



DSO-viewer: 
voorbereidingsbesluit 
heeft tijdelijk regelingdeel 
toegevoegd aan 
omgevingsplan gemeente 
Schagen

Voorbeschermingsregels 
gelden voor hele 
gemeente



DSO-viewer: 
voorbereidingsbesluit 
heeft tijdelijk regelingdeel 
toegevoegd aan 
omgevingsplan gemeente 
Enkhuizen

Voorbeschermingsregels 
gelden voor hele 
gemeente



Tijdelijk regelingdeel 
per omgevingsplan. 
Hier zijn aan een 
artikel over provinciale 
monumenten in 
tijdelijk regelingdeel 
voor het 
omgevingsplan van de 
gemeente Schagen 
alle monumenten van 
de provincie 
gekoppeld. Dat is niet 
de bedoeling.
De provincies vinden 
dit wel makkelijk.



DSO-viewer: door 
voorbereidingsbesluit is 
een toelichting aan de 
omgevingsplannen van de 
drie gemeenten 
toegevoegd

(technisch niet juist 
uitgevoerd, had element 
Toelichting moeten zijn 
maar per abuis is element 
Bijlage gebruikt)



Voorbereidingsbesluit ministerie 
EZK
Met tijdelijk regelingdelen voor gemeenten Borsele, Kapelle en Reimerswaal



Bekendmaking: besluitdeel



Bekendmaking: tijdelijk 
regelingdeel voor 
omgevingsplan gemeente 
Borsele



Bekendmaking: GIO-pagina 
van het GIO  
‘Voorbeschermingsregels 
gemeente Borsele’



Bekendmaking: tijdelijk 
regelingdeel voor 
omgevingsplan gemeente 
Kapelle



Bekendmaking: GIO-pagina 
van het GIO  
‘Voorbeschermingsregels 
gemeente Kapelle’



Bekendmaking: tijdelijk 
regelingdeel voor 
omgevingsplan gemeente 
Reimerswaal



Bekendmaking: GIO-pagina 
van het GIO  
‘Voorbeschermingsregels 
gemeente Reimerswaal’



DSO-viewer: 
voorbereidingsbesluit 
heeft tijdelijk regelingdeel 
toegevoegd aan 
omgevingsplan gemeente 
Borsele

Voorbeschermingsregels 
gelden alleen waar de 
hoogspanningsverbinding 
komt



DSO-viewer: 
voorbereidingsbesluit 
heeft tijdelijk regelingdeel 
toegevoegd aan 
omgevingsplan gemeente 
Kapelle

Voorbeschermingsregels 
gelden alleen waar de 
hoogspanningsverbinding 
komt



DSO-viewer: 
voorbereidingsbesluit 
heeft tijdelijk 
regelingdeel 
toegevoegd aan 
omgevingsplan 
gemeente 
Reimerswaal

Voorbeschermings-
regels gelden alleen 
waar de 
hoogspannings-
verbinding komt



DSO-viewer: door 
voorbereidingsbesluit is 
aan de bijlagen van de 
omgevingsplannen van de 
drie gemeenten een 
bijlage van het tijdelijk 
regelingdeel toegevoegd



Technische aspecten



Technisch relevant (OP)

• WijzigBijlage per regeling die aangepast wordt 
(in dit geval per Omgevingsplan een RegelingTijdelijkDeel)

• Meerdere RegelingVersieInformatie-elementen 
(per regeling die aangepast wordt)

• ConsolidatieInformatie bestaande uit 1 doel.



Technisch relevant (OW)

• één Manifest-ow
• meerdere Aanleverings-elementen 

(binnen <Aanleveringen>)

• Per Aanlevering de Regeling die 
ingesteld wordt.
❶❷❸

• Hetzelfde Doel 
●

• OW-objecten per Regeling.



Wat kan er nu wel/niet

• Per 21.4-release (draait nu in ETO)

• Is het mogelijk om vanuit één besluit:
• Meerdere RegelingTijdelijkDelen in te stellen

• Is het niet mogelijk om vanuit één besluit:
• Meerdere Regelingen te wijzigen vanuit één besluit. 

Pogingen gedaan om vanuit één besluit: 
• Omgevingsplan en Voorbeschermingsregels te muteren

• Projectbesluit en RegelingTijdelijkDeel in te stellen.

• (Kortom, dit kan alleen bij het instellen van RegelingTijdelijkDelen)


