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Doelstelling:

 Toepassing TPOD projectbesluit en 
digitalisering regeldeel

 Werken in de keten / 
samenwerkingsproces met Service 
Team Rijk (STR)

 Doorwerking regeldeel in het 
omgevingsplan en bestuurlijke 
samenwerking

Praktijkproef
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 Kernteam: 

 voorbereiding en uitvoering 
praktijkproef Projectbesluit 

 EZK, Rijk, STR, Ads

 Werkplaats: 

 gezamenlijk oefenen in de keten 
publicatie Projectbesluit in DSO 

 ProRail, OCW, Defensie, gemeente 
Rotterdam + Westvoorne, 
Geonovum, UvW, RWS, BZK, IenW, 
TenneT, provincies en andere 
gemeenten

Praktijkproef
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Stappen Planning

Praktijkproef: opstellen dummy aug. - sept.

Startsessie werkplaats 23 sept.

Praktijkproef: 
- publicatie projectbesluit
- opties doorwerking regels

sept. - okt.
sept. - okt.

Tweede werkplaats 1 nov.

Praktijkproef: publicatie regels 
omgevingsplan

nov.

Derde werkplaats 6 dec.

Advies werkproces EZK dec.

Praktijkproef
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Instrument voor Rijk, 
waterschap en provincie voor het 
mogelijk maken van vaak 
complexe projecten met een 
publiek belang

Het Projectbesluit
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Vervangt:

Het Projectbesluit
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• wijzigt omgevingsplan (met regels 
die nodig zijn voor het project)

• kan gelden als omgevingsvergunning 

• kan gelden als ander besluit

• verplicht tot vroegtijdige participatie

• korte beslistermijn bij 
bestuursrechter en beroep in één 
instantie

Kenmerken 
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 Meervoudig bronhouderschap 
technisch heel complex 

-> nog niet mogelijk in DSO

 Vooralsnog alternatieve oplossingen: 

 buitenplanse
omgevingsplanactiviteit (BOPA) 

 afspraken tussen bestuursorganen 
en/of 

 inzet van instrument instructie

Doorwerking omgevingsplan
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Uitgangspunten:

 Huidige (voorontwerp) 
Inpassingsplan IJmuiden Ver Beta

 Word-tool met toepassing 
STOP/TPOD

 Nadruk op digitaliseren regeldeel 

 Conform uitgewerkt werkproces 
STR/departement

NB: de informatie uit het voorontwerp IP is inmiddels 

deels verouderd.

Praktijkproef
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Digitalisering o.b.v. TPOD:

 Meervoudig bronhouderschap in DSO 

technisch niet mogelijk

 Daarom twee documenten:

 Projectbesluit: vaststellingsbesluit 

met motivering en als bijlage het 

projectbesluit

 Regels: regels die het 

omgevingsplan wijzigen als 

ministeriële regeling

 Divisie:
• Hoofdstuk
• Afdeling
• Paragraaf

 Divisietekst (alinea ->inhoud)

Praktijkproef
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Verplicht: 
 Motivering en overwegingen

 Projectbeschrijving 

 Verkenning en motivering participatie 

 Tijdelijke maatregelen en 
voorzieningen 

 Maatregelen ter voorkomen, 
beperking of compensatie van 
nadelige gevolgen (indien aan de 
orde)

 Termijn waarin gemeente geen regels 
mag stellen die het projectbesluit 
belemmeren

Facultatief:
 Buiten toepassing gelaten regels

 Omgevingsvergunningen & andere 
toestemmingen 

 Uitwerking 

 Maatwerkvoorschriften

Onderdelen projectbesluit
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Zie document: 
/akn/nl/act/mnre1045/2020/OOWPNOZIJReg1vB



Publicatie is gelukt! 

 Verschillende onderdelen 
projectbesluit zijn aanwezig in LVBB 
en DSO

 Inhoud wordt goed weergegeven

 Thema’s en gebiedsaanwijzingen zijn 
raadpleegbaar in het DSO

Ervaringen
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Maar:

 Nog geen functionaliteit voor     
(PDF-)bijlagen 

 Dus nog onduidelijk hoe 
verschillende bijlagen zichtbaar zijn 
in het DSO in relatie tot het 
onderdeel waar deze bij hoort

Ervaringen
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• Standaard tekststructuur:
• Hoofdstuk
• Titel
• Afdeling
• Paragraaf
• Subparagraaf
• Subsubparagraaf
• Artikel
• Lid 

• Geen standaard indeling, enkel: 
• Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen 
• Artikel 1.1 Begripsbepalingen 
• Artikel 1.2 Meet- en rekenbepalingen

Artikelstructuur
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 TPOD laat (nu nog) vrijheid

 VNG hanteert Casco 

 elke gemeente eigen afweging

Keuze tussen:

 1 structuur voor projectbesluiten EZK 
(en wat wordt die structuur dan?)

 afstemmen op omgevingsplan 
betreffende gemeente(n) 

Keuze structuur/opbouw 
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Structuur Casco
• Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
• Hoofdstuk 2 Doelen/omgevingswaarden
• Hoofdstuk 3 Programma’s
• Hoofdstuk 4 Aanwijzingen in de fysieke 

leefomgeving 
• Hoofdstuk 5 Activiteiten
• Hoofdstuk 6 Beheer en onderhoud
• Hoofdstuk 7 Financiën
• Hoofdstuk 8 Procesregels
• Hoofdstuk 9 Handhaving
• Hoofdstuk 10 Monitoring en evaluatie



Terugkoppeling gemeenten:

 gemeente Westvoorne: structuur 
omgevingsplan is nog in ontwikkeling -> 
geen mogelijkheid om op aan te sluiten 

 gemeente Rotterdam: structuur conform 
Casco VNG + op basis van activiteiten en 
niet op functies

Conclusies:

 omgevingsplannen blijven tijdens de 
transitiefase (tot 2030) in beweging   

 voor praktijkproef is een beleidsarme 
structuur gebruikt (lijkend op regels 
inpassingsplan) 

Keuze structuur/opbouw 
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Was (Inpassingsplan o.b.v. SVBP2012) Wordt (Omgevingsplan o.b.v. TPOD)

H1 Inleidende regels
- Begripsbepalingen
- Wijze van meten

H1 Algemene bepalingen

- Begripsbepalingen

- Meet- en rekenbepalingen

H2 Bestemmingsregels
- Bedrijf – Nutsbedrijf
- Leiding - Hoogspanning

H2 Functietoedeling 
- Converterstation
- Hoogspanningsverbinding

H3 Algemene regels
- Algemene gebruiksregels

H3 Activiteiten: algemeen
- Verboden gebruiksactiviteiten

H3
H4

Algemene regels
- Anti-dubbeltelregel
Overgangs- en slotregels
- Overgangsrecht
- Slotregel

H4 Overige bepalingen
- Anti-dubbeltelregel
- Rangorde
- Overgangsrecht bouwwerken
- Overgangsrecht gebruik
- Slotregel

H3 Algemene regels
- Overige regels

Komt niet terug in regels

Omzetting regels
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Was (Inpassingsplan o.b.v. SVBP2012) Wordt (Omgevingsplan o.b.v. TPOD)

Bestemming

- Bestemmingsomschrijving
Functie

- Algemene bepalingen

- Bestemmingsomschrijving - Gebruiksactiviteiten:
- Toegestaan
- Vergunningplichtig
- Verboden

- Bouwregels
- Afwijken van de bouwregels

- Bouwactiviteiten:
- Toegestaan
- Vergunningplichtig
- Verboden

- Omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van een werk, geen 
bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

- Bodemactiviteiten
- Toegestaan
- Vergunningplichtig
- Verboden

- Wijzigingsbevoegdheid n.v.t.

Omzetting regels
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Zie document: 
/akn/nl/act/mnre1045/2020/OOWPNOZIJRegMR1 



Publicatie is gelukt! 

 De dubbele gebiedsaanduidingen zijn 
raadpleegbaar

 De bouwaanduiding is raadpleegbaar

Maar:

 De begripsbepalingen staan er 
dubbel in -> bug

Ervaringen
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 Bewustwording opbouw 
projectbesluit

Lessons learned
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 Bewustwording opbouw 
projectbesluit

 Relatie projectbesluit –
omgevingsplan

Lessons learned
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Mogelijkheden projectbesluit
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Interbestuurlijke 
afspraken

of
Instructie

Wijziging omgevingsplan
(door gemeente)

BOPA

Ruimtelijk kader project



 Regels stellen aan derden 
(buiten initiatiefnemer)

 Herhaalde toepassing

 Grotere flexibiliteit

 Signaliseringswaarde

 Sturing op inhoud regels 
omgevingsplan

Noodzaak regels
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 Doorwerking regels via:

 Tijdelijk regelingdeel

 Meervoudig bronhouderschap

 Andere onderwerpen:

 Vorm/indeling projectbesluit (wat komt waar)

 Projectbesluit als ander type besluit 

 Waterschap: goedkeuring GS

 Hoe omgaan met (verplicht) advies/instemming

 Procedure kent meerdere ‘producten’

 Overgangsrecht Tracébesluit

Doorontwikkeling TPOD
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 TPOD laat (nu nog) vrijheid

 VNG hanteert Casco 

 elke gemeente eigen afweging

Keuze tussen:

 1 structuur voor projectbesluiten EZK 
(en wat wordt die structuur dan?)

 afstemmen op omgevingsplan 
betreffende gemeente(n) 

Keuze structuur/opbouw 
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Structuur Casco
• Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
• Hoofdstuk 2 Doelen/omgevingswaarden
• Hoofdstuk 3 Programma’s
• Hoofdstuk 4 Aanwijzingen in de fysieke 

leefomgeving 
• Hoofdstuk 5 Activiteiten
• Hoofdstuk 6 Beheer en onderhoud
• Hoofdstuk 7 Financiën
• Hoofdstuk 8 Procesregels
• Hoofdstuk 9 Handhaving
• Hoofdstuk 10 Monitoring en evaluatie



 Bewustwording opbouw 
projectbesluit

 Relatie projectbesluit –
omgevingsplan

 Vervolg: nadere verkenningen

Lessons learned
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 Rijksbrede nadere verkenning 
(eventuele vaste) opbouw 
projectbesluit 

 Rijksbrede afstemming werkproces 
richting ServiceTeamRijk

 Interbestuurlijke verkenning 
toepassing projectbesluit 
(gesprekken met VNG)

Vervolg 
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 Zelf oefenen met digitaliseren, met 
aandacht voor raadpleegbaarheid 
voor burgers

 In regio-verband met elkaar oefenen 
in de keten van het projectbesluit

 Nadenken over mogelijkheden / 
vormgeven projectbesluit (zie 
praktijkproef)

 Noodzaak samenwerking BG -
gemeente

Tips
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Projectbesluit

Lessons Learned
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