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We beginnen zometeen!

Zet alvast in de chat vragen of 
onderwerpen die je in deze sessie 
graag besproken wilt hebben



Project 
omgevingsplan

01-07-2022

“stabiele overgang 
per 1-7-2022”



Aanloop: thema-sessies 2019-2020

1 Kick-off

2 Opstellen omgevingsplan: achtergrond en redeneerlijnen

3 Gezonde leefstijl

4 Klimaatadaptatie en energietransitie

5 Ondergrond

6 Milieu

7 Veiligheid, buurteconomie en sociale cohesie

8 Slimme en duurzame mobiliteit en goede stedelijke bereikbaarheid

9 Faciliteren van initiatieven

10 Duurzame verstedelijking

11 Instructieregels en samenwerking hogere overheden

12 Participatie



VNG werkplaats okt-dec 2021

Uitgangspunten:
1. Beleidsneutrale overgang: omzetten huidige bestemmingsplanregels
2. VNG-casco als basis
3. Softwarepakket RxBase

Doel:
Een gepubliceerd (deel van het) omgevingsplan Oud-Woensel in het nieuwe Digitaal 
Stelsel Omgevingswet

 Subdoel: input voor handboek omgevingsplanwijzigingen
 Subdoel: terugkoppeling ervaringen voor doorontwikkeling software en DSO



Plangebied

Feiten & cijfers:

• Gemengd stedelijk gebied, 
rand centrum 

• Historisch lint met winkels, 
horeca en voorzieningen

• Oppervlakte 56 ha
• Meer dan 5 geldende 

bestemmingsplannen 
(alles IMRO-gecodeerd)

• Meer dan 20 bestemmingen
• 5 bestemmingen “Gemengd”



Aanpak

Bas Oerlemans Projectleider

Chantal Julicher Jurist omgevingsrecht

Irina Entrop Specialist digitalisering

Roger Termont Jurist vergunningen

Patricia van Gerwen Jurist handhaving

Hein van Hout Stedenbouwkundige / tekenaar

• Wekelijkse werksessies: 2 dagdelen per week
• Fysieke bijeenkomsten
• Wekelijks een uur (digitaal) aansluiten VNG
• Teams-omgeving voor digitaal samenwerken (ook toegang voor VNG)
• Gezamenlijke uitwerking van regels
• Multidisciplinair intern projectteam
• Intervisie-sessie met andere gemeenten (organisatie door VNG)



Resultaten

• Een Eindhovens casco omgevingsplan

1. Inzicht in verschil en gebruik van functies en activiteiten (alleen activiteiten)
2. Formulering van artikelen (zoveel mogelijk opknippen)
3. Integratie bruidsschat lijkt lastig (bewust buiten plan gehouden)
4. Integratie van beleidsregels (aan- en bijgebouwen en kamerverhuur ingevoegd)
5. Inzicht in opstellen regels in software en vervolgens raadplegen in DSO 

(DSO niet stabiel en niet volledig functionerend)

• Regels begrijpelijk en uitvoerbaar voor verschillende afdelingen



Resultaten

1. Inzicht in verschil en gebruik van functies en activiteiten
 Omgevingsloket –Regels op de kaart

https://pre.omgevingswet.overheid.nl/orienteren/viewer/gebiedsinfo?locatie-id=gem-5112d96ad9a37ad3b6b40eeb5682bf3f&session=29211f93-fec6-4f74-b630-1eafdc3c1ea2


Resultaten

2. Formulering van artikelen

 Nu oefenen met 1 gebied, maar regels moeten te gebruiken zijn voor
gehele gemeentelijk grondgebied

 Regels steeds verder ‘opgeknipt’



Annoteren activiteiten
Voorbeeld 1: Gemengd



Annoteren activiteiten



Annoteren activiteiten



Opknippen van artikelen
Voorbeeld 2: Horeca



• Bestaat uit meerdere activiteiten, zoals educatieve, medische en sociaal- culturele 

activiteiten. Nu meestal opgenomen in 1 bestemming.

• Ook opsplitsen? Wat betekent dit voor de locaties die aangemaakt moeten worden?

Opknippen van artikelen
Voorbeeld 3: Maatschappelijk



Integratie Bruidsschat?

• Hoofdstuk 22: werkingsgebied gemeente

Eindhoven

• Hoe kun je deze implementeren of juist niet van 

toepassing verklaren?

• Bij eerste wijzigingsbesluit omgevingsplan?



Resultaten

5. Inzicht in opstellen regels in software en vervolgens raadplegen in DSO

 Oefenen afhankelijk van softwarepakket
 Technische problemen DSO versus software  Eindhoven heeft bijna 7 

weken niet kunnen publiceren.
 Vervolgens zo’n 4 weken niet kunnen raadplegen
 Annotaties belangrijk 



Vervolg

• Continuering wekelijkse werksessies
• Kennisdeling intern
• Oplevering handboek omgevingsplanwijzigingen

• Na inwerkingtreding Ow: plan in procedure 
(eerste stukje omgevingsplan nieuw deel)



Zoals hiervoor besproken, en verder…

• Softwarepakket is vereiste
• Zorg voor een duidelijke inkadering
• Interne kartrekker noodzakelijk
• Creëer een veilige oefenomgeving




