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

Het Projectbesluit

4



› (Auto)wegen, vaarwegen, 
spoorwegen

› Primaire waterkeringen

› Projecten genoemd in de:

– Electriciteitswet 1998

– Gaswet

– Mijnbouwwet

› Daarnaast vrijwillige keuze
voor volgen projectprocedure

Toepassing
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Procedure projectbesluit
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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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 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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 Meervoudig bronhouderschap in DSO 

technisch niet mogelijk

 Daarom twee documenten:

 Projectbesluit: vaststellingsbesluit 

met motivering en als bijlage het 

projectbesluit -> vrije 

tekststructuur

 Regels: regels die het 

omgevingsplan wijzigen als 

ministeriële regeling -> artikel 

structuur

TPOD Projectbesluit
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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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Was (Inpassingsplan) Wordt (Projectbesluit o.b.v. TPOD)

H2 Projectbeschrijving H1 Projectbeschrijving 

H4
Par. 7.4

MER en afweging VKA
Maatschappelijke uitvoerbaarheid

H2 Verkenning en motivering participatie 

H2 Projectbeschrijving (aanleg) H3 Tijdelijke maatregelen en voorzieningen 

H5 Onderzoek milieu en waarden H4 Maatregelen ter voorkomen, beperking of 
compensatie van nadelige gevolgen

Art. 7.2 Bevoegdheden provincies en 
gemeenten

H5 Termijn waarin gemeente geen regels mag 
stellen die het projectbesluit belemmeren

Art. 7.1 Verhouding met 
bestemmingsplannen

H6 Buiten toepassing gelaten regels*

n.v.t. (RCR) H7 Omgevingsvergunningen & andere 
toestemmingen*

n.v.t. (Uitwerking*)

n.v.t. (Maatwerkvoorschriften*)

Omzetting IP naar Projectbesluit
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* Facultatief



Was (Inpassingsplan) Wordt (Motivering bij vaststellingsbesluit)

H1 Inleiding H1 Inleiding

H3 Ruimtelijk beleidskader H2 Beleidskader

H5 Onderzoek milieu en waarden H3 Toepassing instructieregels en instructies

H7 Uitvoerbaarheid H4 Uitvoerbaarheid

H8 Overleg en zienswijzen H5 Procesverloop

Omzetting IP naar Motivering
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Annoteren
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Hoofdlijn:
Inhoudelijke doelstellingen, hoofdlijnen van het beleid

Thema:
De aanduiding van het aspect van de fysieke leefomgeving waar 
de Tekst over gaat 

Gebiedsaanwijzing:
Bijzonder dan wel type gebied waarover specifieke regels zijn 
gesteld 

• raadpleegbaar maken
• symboliseren
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Demo

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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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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Demo

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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Projectbesluit

in de praktijk
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